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In het klankbeeld “De geboorte van 
de kerststal” belicht Fons Rouwhorst 
op poëtische wijze de schoonheid en 
betekenis van de kerstgroepen door 
de eeuwen heen. Diverse kerststalle-
tjes uit alle werelddelen worden ver-

Fons Rouwhorst samen met Trio Venhorst 
Kerstvoorstelling op kasteel Hackfort Vorden

Vorden - Dit jaar zal voor het eerst op kasteel Hackfort een kerstvoor-
stelling worden gehouden. Klankbeeldkunstenaar Fons Rouwhorst 
presenteert  zaterdag 22 december een bijzonder kerstvoorstelling in 
kasteel Hackfort bij Vorden. Laat je meevoeren in de wereld van verha-
len, gedichten, beelden en muziek in de kerstvoorstelling: ‘Onderweg’!

toond via een klankbeeld. Een klank-
beeld is een projectie van beeld, tekst 
en geluid. 

Niemand minder dan de heilige Fran-
ciscus van Assisi staat te boek als de 
uitvinder van de  ‘kerststal’. In 1223 
gaf de paus hem verlof om het kerst-
evangelie op een andere manier on-
der het volk te brengen. Franciscus 
bracht dat jaar een groep mensen , 
een os en een ezel bijeen rond een 
kribbe in een grot bij het Italiaanse 
Greccio. Deze eenvoudige voorstel-
ling mag gelden als de eerste kerst-
stal: een ‘levende kerststal’ zou het 
tegenwoordig heten. Franciscus zelf 
trad op als de prediker. Zijn initiatief 
vond navolging. 

Vanuit Greccio volgden kerken in de 
omtrek dit voorbeeld en zo breidde 
de ‘kerstgroep’ zich langzaam maar 
zeker uit over de hele christelijke we-
reld. Aanvankelijk bleef het beperkt 
tot kerken, maar allengs drong de 
stal ook de adellijke huizen binnen 
en vervolgens die van de gewone bur-

gers. In de loop van de eeuwen stond 
er weliswaar af en toe een paus op die 
de gewoonte poogde te verbieden en 
uiteraard schreven de protestanten 
deze ‘Rooms’ verbeelding onverbid-
delijk in hun verdomboekje, maar 
het mocht allemaal niet baten. Kerst-
stalen raakten wereldwijd geliefd.
Het bewijs daarvoor is, ‘te horen en 
zien’ in het klankbeeld “De geboorte 
van de kerststal”. 

Na de pauze word het klankbeeld 
“Het wonder van Bethlehem” ver-
toond. In dit klankbeeld is te zien hoe 
de opstelling in een kerststal dient te 
zijn, waar de drie wijzen voor staan 
en waarom Maria rechts staat, gezien 
vanuit het perspectief van  het kindje 
in de kribbe. En waarom heeft een 
herder de ene keer een doedelzak en 
de andere keer een fluit in de hand 
? Alle figuren in de kerststal worden 
belicht en verbeeld in de opstelling 
zoals die hoort te zijn.

MUZIKAAL TRIO.
Het muzikale deel van de avond 
geeft kleur en licht op de alledaags-
heid van het bestaan. Hierin neemt 
het trio, Maartje Epema, (zang, piano 
en viool), Frank de Haan (gitaar) en 
Jacques Groen (percussie) je mee in 
een gevarieerd muzikaal kerstpro-
gramma. Naast kerstklankbeelden 
wordt het programma aangevuld  
met schitterende korte gedichten die 
zijn vertaald in woord met beeld. De 
tot de verbeelding sprekende teksten  
wordt ingesproken door de verhalen-
vertelster  uit lochem  Dinie Hiddink.
De kerstvoorstelling in de Wester-
holtzaal begint om 20.00 uur. Be-
langstellenden kunnen kaarten re-
serveren, tel. 035 – 6 55 99 55. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk (gezien 
beperkt aantal plaatsen).

27, 28, 29 en 31 dec. ACTIE!
Tussen Kerst en Oud&Nieuw alles voor de 

helft van het geld! M.u.v. snijbloemen
3 bos bloemen € 5,00  OP = OP!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Van 1 tot en met 
16 januari zijn 
wij gesloten 

i.v.m. vakantie.

Aangepaste openingstijden
23 dec: 12.00 - 17.00 uur (koopzondag)
24 dec: 09.00 - 17.00 uur
25 & 26 dec: gesloten (kerstdagen)
27 dec: 09.00 - 18.00 uur
28 dec: 09.00 - 18.00 uur
29 dec: 09.00 - 18.00 uur 
30 dec: gesloten
31 dec: 09.00 - 16.00 uur (oudejaarsdag)
     

RESTAURANT LEKKER
(tegenover het station in Zutphen)

Nu ook Small Bites!

Vijfgangen € 24, 

50

Vijfgangen
Kerstmenu € 39, 

50

www@restaurantlekker.nl
tel. 0575 - 517994

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

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

Openingstijden week 52: 
*maandag:  8.00-17.00uur
*dinsdag+woensdag:  gesloten
*donderdag:  8.00- 21.00 uur
Vrijdag:        8.00-21.00uur
Zaterdag:     8.00-20.00uur
Maandag 31 december 8.00-17.00 uur

GRATIS Fles Tonino bij 
besteding van € 25.00
ALLEEN OP ZONDAG 30 

DECEMBER!!!!

Hans Eland

Deze week
in Contact

BESTEL UW LUXE KERSTSALADES!
Silverster party geopend v.a. 1.00 uur GRATIS entree
Team Nijhof wenst u prettige feestdagen

Wij zijn gesloten van 25 december t/m 4 januari

Diner- Café- Restaurant- Zalencentrum

Nijhof
Dorpsstraat 11-13, T 0314 631234, Halle www.nijhofhalle.nl

Volg ons nu via Twitter  (@NijhofHalle) en Facebook  (Nijhof Halle)

H E N G E L O 

OPENINGSTIJDEN ROND 
KERST EN OUD & NIEUW

Zondag 23 december
9.00 - 17.00 uur

Maandag 24 december
7.00 - 18.00 uur

1e en 2e Kerstdag gesloten

Zondag 30 december 
10.00 - 17.00 uur

Maandag 31 december
8.00 - 18.00 uur

Dinsdag 1 januari gesloten



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.

Dagmenu’s 12 t/m 18 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.

Iedereen een plezierige Decembermaand gewenst….

Woensdag 19 december 
Bruine bonensoep / Zuurkoolstamppot met ananas en 
gehakt met casselerrib en mosterdjus.
Donderdag 20 december 
Wiener zwiebelrostbraten met aardappelen en rauwkost / 
Bavarois met slagroom.
Vrijdag 21 december 
Tomatensoep / Zalmfilet met mosterdsaus, aardappelen en 
groente.
Zaterdag 22 december (alleen afhalen en bezorgen) 
Kipsaté met pindasaus, frites en rauwkost / ijs met slag-
room.
Maandag 24 december Gesloten.
Dinsdag 25 december Geopend.
Geen dagmenu, wel met onze Kerst à la carte kaart, vraag 
folder voor informatie.
Woensdag 26 december Geopend.
Geen dagmenu, wel met onze Kerst à la carte Kaart, vraag 
folder voor informatie.
Donderdag 27 december 
Wiener Schnitzel met aardappelen, groente en jus /
Tiramisu met slagroom.
Vrijdag 28 december 
Groentesoep / Vis potje in witte wijnsaus met aardappelen 
en groente.
Zaterdag 29 december (alleen afhalen / bezorgen) 
Spareribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom.
Maandag 31 december, Dinsdag 1 januari en Woensdag 2 
januari Gesloten.

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 huur vrijst. woning,

dorpsstr 91, halle  640/mnd

0314-631289

Ik ben opzoek naar

mensen die gemotiveerd zijn

om hun droom voor 2012 te

behalen op het gebied van

meer vitaliteit, gewichts-

beheersing en betere sport

prestaties. Ik kan je helpen

dmv Top-voeding én

persoonlijke begeleiding!

Marieke Vaartjes

06-53363126

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

�

Vlaai van de week
Tiramisuvlaai
6-8 pers. € 6,95
Woensdag = Meergranendag
3 meergranen naar keuze € 7,25
Donderdag = Brooddag
4 broden voor € 7,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
Chocoladecake € 3,95
Kerst petit-fours   4 stuks € 6,99

Aanbiedingen geldig van di. 11 t/m ma. 24 december

Maandag 24 december zijn wij geopend van 8 tot 16 uur.
Donderdag 27 december zijn wij gesloten.
Maandag 31 december zijn wij geopend van 8 tot 15 uur
Dinsdag 1 januari t/m vrijdag 4 januari zijn wij gesloten.
Vanaf zaterdag 5 januari staan wij weer voor u klaar.

Kerkdiensten: zie elders in deze uitgave.

Tandarts
22 - 23 december P. Scheepmaker, Ruurlo, (0573) 45 25 13.
24 - 30 december (ook 1e en 2e Kerstdag) B.W.A.M. Polman, 
Lochem, (0573) 25 14 83.
31 december - 6 januari (ook met Oud & Nieuw) R.C. Boersma, 
Vorden, (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordap-
paraat.

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

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

Kerst op Kasteel Hackfort

Vorden. Beeld kunstenaar

Fons Rouwhorst geeft samen

met het Trio Venhorst

e e n p r a c h t g e

k e r s t v o o r s t e l l i n g ;

"Onderweg" Zaterdagavond

22 dec aanvang 20.00 uur

035-6559955

KORTINGS ACTIE: tot 30% korting op zilveren sieraden!
Nu ook inkoop van uw oude goud en zilver!

Te koop: Kerstbomen
vers van het land, div.
soorten en maten. Fam.
Kappert, Ruurloseweg 87, 
Kranenburg. 06-15540958 - 
0575 - 556935.

�



Contactjes
vervolg

Rianne van der Wal - Veenink

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

Uitvaartverzorging

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

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

�

Liefde is loslaten…

Droevig om zijn heengaan, maar dankbaar voor 
alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, 
delen wij u mede dat na een moedig gedragen 
ziekte thuis is overleden mijn man, onze vader  
en opa

Huub Schouten

* 25 november 1932  † 16 december 2012

Hentje Schouten-Langeler

Huub en Wilma
   Jeroen, Mark, Inge

Anja en Herman
   Fyona, Sander

Erna en Joost
   Annemiek, Martine

Eric

Beekstraat 12, 7255 KS Hengelo Gld.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, zal worden gehouden op vrijdag 
21 december om 16.15 uur in de Van Baerzaal 
van crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te 
Doetinchem.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in 
de koffiekamer van het crematorium.

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

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

Op 29 december 2012 zijn wij 40 jaar getrouwd!

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit op onze 
receptie van 15.00 tot 17.30 uur bij café restaurant 
‘Den Bremer’, Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

Tonny en Ina Kets Heusinkveld
Zutphen Emmerikseweg 4
7227 DK Toldijk

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

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud,
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is 
plotseling overleden mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

Johanna Willemina 
Wassink – Te Lindert

– JO –

in de leeftijd van 66 jaar.

Gert Wassink
Sandra en André
  Sharon, Thijmen
Yvonne en Robert
  Rens, Chiel

13 december 2012
Bielemansdijk 22
7025 CN Halle

Jo is thuis, waar u dinsdag 18 december van 19.30
tot 20.30 uur gelegenheid heeft om afscheid van 
haar te nemen. Tevens donderdag 20 december 
van 13.30 tot 13.50 uur in de Grote Kerk te Halle.

De herdenkingsdienst vindt plaats donderdag 20 
december om 14.00 uur in genoemde kerk.
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste 
rustplaats op de begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond thuis 
en donderdag na afloop van de begrafenis in zaal 
Nijhof, Dorpsstraat 13 te Halle.

Zij die Jo hebben gekend, maar onverhoopt geen 
kennisgeving hebben ontvangen, gelieven deze 
advertentie als zodanig te beschouwen.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden 
van mijn vrouw, onze moeder en oma

Dini Hartemink-Garsen

betuigen wij u onze oprechte dank.

 D.J. Hartemink
 Kinderen en kleinkinderen

Vierakker, december 2012

Zet u het vast in uw agen-
da? Zaterdagochtend  5 
Januari a.s houdt Stichting 
Veiling Commissie ‘de Werf’ 
aan de Enkweg 11 in Vorden 
een grote opruim-ochtend. 
Op alle artikelen en goede-
ren met sticker, 50% korting. 
U bent van harte welkom. 
Een gratis kop koffie met 
een ‘nieuwjoarsrulleke’ staat 
voor u klaar.

�

Kerstconcert Vordens

mannenkoor 23 december

14.30 uur in de Dorpskerk in

Vorden  intree is 10 euro en

de kaarten zijn te koop bij  de

de Bruna .

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Na een afnemende gezondheid, is rustig ingesla-
pen, op 80-jarige leeftijd, onze broer, zwager en oom

Huub Schouten
Echtgenoot van Hentje Langeler

H. J. Schouten †
A. J. Schouten-Maalderink
H. J. Lenderink †
H. A. Lenderink-Schouten †
J. Hanskamp
B. Weenk-Schouten
H. Weenk †
G. J. Beeftink-Schouten †
A. Beeftink †
E. Breuker-Schouten
W. D. Breuker
D. Schouten
H. Schouten
H. J. Schouten-Luimes
G. Schouten
H. R. Schouten-Wesselink †
Neven en nichten

Vorden, 16 december 2012

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 
Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Volop keuze uit:

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

 

VERSCHIJNING CONTACT 
rond Kerstmis en Oud & Nieuw

In week 52, van 24 t/m 30 december 2012:

 Verschijnt er GEEN Contact editie Noord, Midden en Zuid.

 Contact Ruurlo verschijnt op donderdag 27 december, 
 sluittijd advertenties en kopij vrijdag 21 december 12.00 uur.

 Contact Warnsveld verschijnt op zaterdag 29 december.

In week 1, van 31 december 2012 t/m 6 januari 2013:

 Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt op 
 woensdag 2 januari, sluittijd advertenties en kopij 
 vrijdag 28 december 12.00 uur.

 Contact Ruurlo verschijnt op woensdag 2 januari, 
 sluittijd advertenties en kopij vrijdag 28 december 12.00 uur.

 Contact Warnsveld verschijnt op zaterdag 5 januari 2013.

Ik ben op zoek naar men-
sen die gemotiveerd zijn 
om hun droom voor 2013 te 
behalen op het gebied van 
meer vitaliteit, gewichts-
beheersing en betere sport 
prestaties. Ik kan je hel-
pen dmv Top-voeding en 
persoonlijke begeleiding! 
Marieke Vaartjes Tel. 06-
53363126.

�

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar dat een
verder lijden haar bespaard is gebleven, is heden 
rustig ingeslapen, onze lieve zuster, schoonzuster 
en tante

Gerharda Hendrika Gotink-Wenneker

Weduwe van H.E. Gotink

in de leeftijd van 88 jaar.

A.G. Bobbink-Wenneker

J. Ruiterkamp-Gotink

neven en nichten

Vorden, 10 december 2012

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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



Mail en win!
een 

Bed & Breakfast 
arrangement

www.winnenmetweevers.nl

 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

MINI 
 STOLLETJE

VOOR € 1.00

WALDKORN

NU VOOR € 2.25

KERST-
SLAGROOM-

TAART
14-15 PERSONEN 

NU VOOR

€ 17.95
(alleen geldig op 22 en 24 
december)

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 18 t/m zaterdag 22 december

KERSTVLAAI
 KLEIN

€ 8.95
 

GROOT 

          € 13.25

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

KERST 2012
25 dec. Café v.a 16.00 uur open

26 dec. Café v.a. 10.00 uur open
Kerstmenu v.a.12.00 uur

27 dec. Oudejaars kaartavond
Jokeren en bij voldoende deelname klaverjassen. 

Aanvang 20.00 uur

31 dec. Oudejaarsspelen tot 18.00 uur

1 januari Café open vanaf 19.00 uur
Zaal: Nieuwjaarsfeest 

STRIKE & WOODSTAR
Zaal open 21.00 uur

Kaarten in voorverkoop € 9,00

Wij verzorgen graag weer uw salades
en hapjes. Wij staan ook voor u klaar

voor een oudejaarsborrel.

Hannie, Volkert en medewerkers wensen U
prettige kerstdagen en een gezond 2013

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

 3+1
 GRATIS

Met PLUS krijgt u alles voor elkaar deze feestdagen. Zo bieden wij u ook dit jaar een 

uitgebreid gourmetassortiment aan. U heeft de keuze uit meer dan 25 verschillende 

kleine bakjes met vlees, vis en vegetarisch. Nieuw zijn de bakjes verse groenten 

en aardappeltjes. En van 9 t/m 26 december 2012 geldt: 3+1 GRATIS. Dus kom langs 

en stel zelf uw favoriete mix van gourmetgerechtjes samen!

Openingstijden: maandag 08.00 - 20.00 uur, donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur, zondag 08.00 - 17.00 uur

Eland | Hengelo (Gld) | Raadhuisstraat 53 | T: 0575 46 37 77

Wij zijn beide zondagen, 23 en 30 december
geopend van 9.00–17.00 uur!

Openingstijden week 52: 

*maandag:  8.00-17.00 uur
*dinsdag+woensdag: gesloten
*donderdag:  8.00-21.00 uur
*vrijdag:        8.00-21.00 uur
*zaterdag:     8.00-20.00 uur



... met Keurslager Vlogman

Gourmetschotel Standaard
Biefstuk, varkensschnitzel,
kipfilet, tartaartje, minivinkje
en mini-hamburger

per persoon 550

Gourmetschotel „De Luxe”
Kogelbiefstuk, kalfsoester,
varkenshaas, kipsateetje,
bacon vinkje en tartaartje

per persoon 750

Heerlijke feestdagen
De decembermaand is weer aangebroken. Een tijd waar-
in u extra aandacht besteedt aan lekker eten; een extra
feestelijke lunch, hartige hapjes, gezellig gourmetten of
fonduen. Met als hoogtepunt natuurlijk het Kerstdiner!
Wij zorgen graag voor de culinaire invulling, zodat u
verzekerd bent van smakelijke feestdagen.

„Ambachtelijk bereid
tot en met het touwtje”

We hebben weer prachtige rollades
voor de Kerst. Met zorg gemaakt en
kant-en-klaar gekruid. Tip: laat de rolla-
de na ‘t braden zo’n 10 minuten rusten.
Vleessappen en warmte verspreiden
zich dan gelijkmatig en u kunt de rollade
makkelijker snijden.

Diverse soorten zoals:
Runderrollade

(mager of doorregen)
Varkenfiletrollade

Schouderfiletrollade
Half-om-halfrollade

Lenderollade
Kalfsrollade

Allemaal handgeknoopt.

Vlogman,keurslager
Zutphenseweg 16 Tel. (0575) 55 13 21
7251 DK  Vorden Fax (0575) 55 22 87 www.vlogman.keurslager.nl

Kerstspecial:

100 gram 245
Feestelijk tafelen

Wild
Hertenbiefstuk, ree, wild zwijn,
hazenpeper en konijn.

Vraag ons naar de prijs.
BESTEL OP TIJD!

Gevogelte
Kip, kippenpoten, drumsticks,
kalkoenheel, kalkoenbout en
kalkoenfilet.

Zie ook de reclames in de winkel.

Wij wensen u
fijne Kerstdagen!

695

Caprese al forno
Kogelbiefstuk met tomaat en 
mozzarella en verse basilicum

Voor de feestelijk belegde 
boterham:
 eigen gemaakte vleeswaren
 gebraden rosbief
 runder-, varkens- en kalfs-
rollade

 gekookte achterham
 diverse soorten rauwe 
 hammen

 kerstspecialiteiten
 gebraden vleeswaren
 salami soorten
 Japanse rosbief

Filet Americain 150 gram 
+ gebraden
Rosbief
100 gram

samen voor 398
Er is een ruime keuze uit 

lamsvlees 
en 

kalfsvlees

Keurkoopje
Gemarineerde 
Biefstukpuntjes

400 gram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Het Mooiste VUURWERK 

KLUS WIJS RUURLO 

Zenavuurwerk.nl/ruurlo 

Openingstijden 
28 dec 8.00/20.00 

29 dec  
8.00/20.00 

31dec  
8.00/16.00 



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

Kerststuk
Diverse kerst stukken 
op krans.

van 19,99Cvoor 

12,99

Ruime keuze uit de
mooiste kerststukjes!

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Van huis uit zijn wij 
verbonden met de 
Achterhoek. Door onze 
plaatselijke en regionale 
uitgaven is er een sterke 
verwevenheid met onze 
lezers. Onze uitgaven 
worden gemaakt voor en 
door de regio, waardoor 
we korte lijnen hebben 
met het lokale nieuws. 
Daarin ligt ook onze 
kracht. En daar zijn we 
best trots op… 

nieuws uit uw regio

www.contact.nl



ZIJ HOPEN OP EEN FIJNE VIERING
Het koor heeft besloten om door te gaan,
mede dank zij een paar nieuwe leden. Op
13 januari zullen zij medewerking verle-
nen aan een dienst voor de Eenheid van de
Kerken. Hebt u interesse om te zingen of
wilt u het eens proberen, u bent welkom
op woensdagavond in het Dorpscentrum.
Meer weten: 
http://excelsior-vorden.jimdo.com

Roerig jaar voor 
zangvereniging Excelsior
Hengelo - Na een roerig jaar 
gaat Chr. Gem. Zangver. Ex-
celsior haar medewerking 
verlenen aan de kerstviering 
bij verzorgingshuis De Whe-
me te Vorden. Er zal samen 
met de bewoners gezongen 
worden, het koor zingt lie-
deren zoals: Advent en Een 
kind geboren te Betlhehem.

Ook in deze moeilijke tijden reageren 
de, vooral Vordense ondernemers 
nog steeds positief om het toernooi 
te sponsoren. Een teken van vertrou-
wen in de formule die Velocitas al ja-
ren op dit toernooi los laat’, zo zegt 
Jeroen Tijssen namens de organisa-
tie. Smederij Oldenhave en Activium 
Business Consultancy sponsoren bei-
den een wedstrijdbal, terwijl eetcafé 
De Slof de bekers beschikbaar stelt. 
Overigens is Velocitas net zo blij met 
de 44 andere sponsoren! 
Zoals gebruikelijk wordt er zaterdag 
5 januari in een poule gespeeld. De 
deelnemers worden over 4 poules 
verdeeld en strijden onderling om 
twee plaatsen in de finaleronde. Voor 
de teams die op plek 3 en 4 eindigen 
rest er de strijd om de titel beste ver-
liezer een dag later. Zondagmorgen 
6 januari wordt er ook eerst in een 
poulefase gespeeld, waarna de strijd 
om de bovenste 4 plaatsen volgt. De 
prijsuitreiking van de verliezers ron-
de zal rond 14.00 uur plaatsvinden in 
sportcafé ’t Jebbink. Ondertussen is 
er dan al een begin gemaakt met de 
grote finale ronde. Daar wordt net als 
bij de verliezers eerst in een poulefase 
gestreden. Het verschil is dat er na de-
ze wedstrijden een kruisfinale plaats 
vindt, waarbij de no. 1 van de ene pou-

le het opneemt tegen de no. 2 van de
andere poule. De winnaars van deze
wedstrijden zullen uiteindelijk strij-
den om de Vordense zaalvoetbaltitel.
De finale zal rond de klok van 17.00
beginnen, waarna om 18.00 uur de 
prijsuitreiking volgt. Het toernooi be-
gint zaterdag 5 januari om 12.00 uur,
de laatste wedstrijd start die dag om
19.00. Tussendoor zal DJ Kevin de uit-
gespeelde teams vermaken met zijn
drive-inn show. Op 6 januari starten
de poule wedstrijden om 10.00 en de
finale om 17.00 uur.

Zaalvoetbaltoernooi 
Velocitas

Vorden - In het eerste weekend van januari houdt de zaalvoetbalver-
eniging Velocitas haar traditionele toernooi. De speeldagen zijn 5 en
6 januari. Een sportevenement dat al zo’n 25 jaar op de sportkalen-
der staat. Jeroen Tijssen: ‘De animo is nog steeds groot om aan dit 
toernooi deel te nemen. De 16 teams die vorig jaar aanwezig waren ,
reageerden binnen een dag op de uitnodiging van de organisatie om
weer deel te nemen.

Organisator Jeroen Tijssen

Spelmoment

Zo kan ik financieel rondkomen. In 
feite leef ik s’ winters van de inkom-
sten uit de zomermaanden’, zo zegt 
Martine Dijkman. Ze begon al op 8 ja-
rige leeftijd met deze tak van sport. Op 
10 jarige leeftijd behoorde zij in deze 
leeftijdsgroep tot de 12 beste tennis-
sters van Nederland. Zo werd Martine 
toen ook kampioen van Gelderland, 
hetgeen ze op 12 en 14 jarige leeftijd 
nog een keer herhaalde. Enkele jaren 
geleden kampte ze met blessures en 
ziekte, waardoor het tennissen toen 

op een laag pitje geraakte. Dat is anno 
2012 voltooid verleden tijd. Martine: 
‘Het gaat de laatste seizoenen heel 
goed, behoudens een lichte liesblessu-
re die mij afgelopen zomer twee we-
ken aan de kant hield’, zo vertelt ze in 
haar ouderlijk huis aan de Kapelweg.
Martine speelt al geruime tijd in com-
petitieverband in Nederland. Wat 
Duitsland betreft eerst in de stad Hal-
le, op circa 175 kilometer afstand van 
Vorden. Martine: ‘Ik speel nu dichter 
bij huis, in Wezel bij de club ‘Blau 

Weiss’. Ik speel in het eerste dames-
team met nog enkele Nederlandse 
meiden onder wie Karin Nijssen en 
Kim van der Horst. Een goed en gezel-
lig team, wij spelen daar in vergelij-
king met Nederland op bijna Ere-di-
visie niveau. Een competitiewedstrijd 
op de zaterdagavond is soms wel las-
tig. Dat betekent dat ik dan dikwijls 
om twee uur s’ nachts weer thuis ben. 
Dat hoort er nu eenmaal bij’, zo zegt 
Martine. Wat Nederland betreft speelt 
Martine in competitieverband bij de 
tennisclub Beekhuizen in Velp. Daar-
naast speelt de Vordense zowel in de 
zomermaanden (buitenbanen) als ’s 
winters (indoor) veel toernooien. 
Zo won zij de afgelopen zomer A- toer-
nooien in Almelo en Winterswijk en 
verloor ze in Utrecht de finale. Vrij 
recent werd Martine eerste tijdens de 
‘Approach NRT Herfst’ in Enschede/
Eibergen d.w.z een Nationaal Rang-
lijst Toernooi. Ze staat thans 29e op de 
ranking die in Nederland wordt aan-
gevoerd door Kiki Bertens en Arantxa 
Rus. Zowel tijdens de Kerst als begin 
2013 staan er voor Martine nog en-
kele toernooien op het programma. 
Behalve tennissen in wedstrijdver-
band, de toernooien en het geven van 
tennisles, hanteert Martine een druk 
trainingsschema. 

Martine: ‘Ik volg twee keer per week 
een krachttraining op Papendal, we-
kelijks een conditietraining in Zut-
phen en drie keer per week een ten-
nistraining bij de club Beekhuizen. Ik 
heb trouwens het gevoel dat ik steeds 
beter ga spelen. Zolang ik er nog ple-
zier aan beleef, ga ik door. Niet alleen 
actief in de ‘enkels’ maar ook ‘dubbe-
len’. Dat laatste is alleen al vanwege de 
sociale contacten met je partner, heel 
erg leuk om te doen’, zo zegt Martine 
die in ma Ina en pa Martin nog steeds 
enthousiaste supporters heeft!

Actief in competities in Nederland en Duitsland

Martine Dijkman Vorden: 
‘Tennissen nog steeds leuke sport’

Vorden - De 22 jarige Martine Dijkman, woonachtig in het buurtschap 
Wildenborch, vindt tennissen nog steeds een heel leuk spelletje. Zij is 
er de gehele week mee bezig. ‘Als een soort semi- prof ? Martine: ‘ Daar 
lijkt het wel een beetje op, ik speel zowel in de Nederlandse als Duitse 
competitie. Met name wat Duitsland betreft , ontvang ik een speciale 
vergoeding. Verder speel ik veel toernooien en daarnaast geef ik ten-
nisles aan de jeugd en senioren van de tennisclub in Neede.

Martine Dijkman

De eerste set wonnen de meiden met 
25-14. In de tweede set nam de span-
ning toe en gaf het team van Longa’69 
MA1 zich niet snel gewonnen. De mei-
den van DVO wisten de rust te bewa-
ren en behaalden alsnog de wedstrijd 
met een eindstand van 28-26. Met 
nog maar één te behalen set voor de 
boeg kregen de meiden steeds meer 

zelfvertrouwen. Trainer en coach, Ri-
chard Hollak, zorgden er voor dat de 
meiden vol goede moed aan de derde 
set begonnen. De tegenpartij uit Lich-
tenvoorde bleek erg ondersteboven 
te zijn van de capaciteiten van DVO 
waardoor zij de derde set dik verlo-
ren. DVO had met een eindstand van 
25-7 de kampioenstitel op zak. Met 

een kampioensfeest in zicht werd de 
laatste set ook gewonnen met een 
eindstand van 25-3. Een bijzondere 
overwinning! De technische commis-
sie van DVO feliciteerde de meiden 
na de wedstrijd met deze bijzondere 
prestatie. Alle speelsters ontvingen 
een armbandje van de kralenwebwin-
kel.nl. Tevens werd het hele team ge-
trakteerd op een frietje in de kantine. 
Richard heeft met zijn team afgespro-
ken dat wanneer zij volgend jaar weer 
kampioen worden, zij op een platte 
wagen gaan. DVO wenst hen veel suc-
ces om dit streven te behalen.

DVO Meisjes A1 Hengelo kampioen

Hengelo - Naast de wedstrijd van Mini DVO 1 had volleybalvereniging 
DVO zaterdag 8 december nog een kampioenswedstrijd op het pro-
gramma. Meisjes A1 kon kampioen worden wanneer zij de wedstrijd 
zouden winnen. Met drie gewonnen sets zou het kampioenschap een 
feit worden.

Het team van DVO Meisjes A1. Flash speelde in de vaste samenstel-
ling met Chjehrando Gasper, Niels 
Lijftogt, Anne van Eeuwijk en Her-
mien Oudenampsen. Van het begin 
af aan gaven de Vordenaren gas. Ch-
jehrando won zijn enkelspel met 21-
14 en 21-12. Niels won met 21-14 en 
21-17. 

Anne had het wat lastiger. Zij ver-
loor de eerste set met 21-17. Daarna 
kwam zij echter sterk terug en won 
de volgende sets met 21-13 en 21-10. 
Hermien mag terug kijken op een 
zeer goed enkelspel. De eerste set 
won zij in de verlenging met 23-21. 
De tweede set had zij nog beter vat 

op haar tegenstandster en won die
met 21-14. 
In het herendubbel lieten Chjehran-
do en Niels weinig punten over voor
hun tegenstanders. Het werd 21-9 en
21-6. Het damesdubbel liet een ver-
rassing te zien. Hoewel zowel Anne 
als Hermien hun enkelspel gewon-
nen hadden, ging het damesdubbel
in drie sets verloren. Het werd 19-21,
21-10 en 15-21. 

Niels en Anne wonnen daarna hun
mixed met 21-13 en 21-14. Chjehran-
do en Hermien hadden het een stuk
moeilijker maar met 21-16, 18-21 en
22-20 trokken zij toch aan het langste
eind.

BC Netwerk 2 – Flash Vorden 1:  1-7

ANDERE UITSLAGEN: 
Flash jeugd 2 – Steenderen jeugd 2:  
4-4

Flash Vorden wint wederom 
met 7-1
Vorden - Badmintonclub Netwerk 
uit Zwolle was afgelopen donder-
dag gastheer voor het team uit 
Vorden. Flash speelde een goede 
wedstrijd en nam weer 7 punten 
mee naar huis.



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
18-12 SWZ/GGNet, geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur
19-12 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-12 ANBO Hengelo/Steend., 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
4-1 ANBO Vorden, nieuwjaarsreceptie Dorpscentrum, Vorden 14.00 uur
9-1 Ons Contact, bingo en verloting Herfkens, Baak 14.30 uur
16-1 ANBO Hengelo/Steenderen, nieuwjaarsbijeenkomst
  Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

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.

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem: maandag t/m donderdag van 8.30 
tot 9.00 uur. 
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, 7021CL in Zelhem: Inloopspreekuur maandag t/m don-
derdag van 9.00 tot 11.00 uur. Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele 
nummer: 06-13280466. Het algemene nummer is 0314-622074. Paul Tiggeloven oude-
renadviseur/coördinator zit in de hal achter de balie. U kunt hier terecht voor informa-
tie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en 
financiën. Ook voor vragen over de WMO.
Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt voor ProWonen en moeite hebt 
om uw vraag zowel telefonisch of digitaal voor te leggen aan ProWonen kunt u tijdens 
de spreekuren in het Streekhuus binnenlopen.

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Stichting Welzijn Zelhem wensen u hele 
fijne feestdagen en in alle opzichten een goed 2013.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is doorlopend een expositie van werken van Zelhemse kunstenaars. Het 
beschikbaar stellen van de ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegenheid 
om de kunstwerken te tonen en de bezoeker om van deze kunstwerken te genieten.
Expositie tot en met 5-1-2013 schilderwerken van Marc Veenhuis. Vanaf 6-1-2013 ex-
poseert mevrouw Ebbers. Haar werken bestaan uit olieverfschilderijen. In de volgende 
editie van Contact wordt u nader geïnformeerd.
Openingstijden voor de expositie: maandag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en 
tijdens de activiteiten die u bezoekt. Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding 
een kopje koffie of thee te drinken. Voor meer informatie neem contact op met de 
Oranjehof, tel. 0314-622074.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ-indicatie krijgen voor be-
geleiding groep. De groep die dit treft zijn mensen met lichte/matige klachten op het 
gebied van lichamelijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheidsproblemen of ter ont-
lasting van de mantelzorg.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent 
u mensen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen neem dan voor meer 
informatie of aanmelding contact op met Paul Tiggeloven, tel. 0314-622074, mobiel 06-
13280466. De eigen bijdrage voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Bewegingsactiviteiten
Fit Door bewegen. Kom in beweging, ontmoet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging op 
welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering 
van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fit-
ter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een positief effect op 
het gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een mooie manier om 
andere mensen te ontmoeten. Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om 
deel te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. 
Fit door bewegen (bewegingslessen). Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem 
dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 uur tot 11.45 uur. Locatie: Dorpshuis De 
Korenaar, Halle, maandags van 10.30 tot 11.15 uur. 
Aqua Sportief (bewegen in het water). Maandag van 13.30-14.30 uur en van 14.30-15.30 

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

uur. Beide in zwembad De Brink Zelhem. In alle groepen is 
ruimte om deel te nemen.
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis 
deelnemen aan de bewegingslessen. Opgave/informatie via 
Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-13280466. Mai-
len kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof 
plaats
Koffieochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met 
anderen. Een praatje maken met bekenden of kennismaken 
met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie 
of thee drinken. U bent van harte welkom op maandag en 
donderdagochtend van 10 tot 11 uur in de Oranjehof.
Activiteitenavonden. Bingo (1 x per maand) 8 januari 2013 in 
de Oranjehof aanvang 19.30 uur. Elke dinsdag is er een acti-
viteitenavond. Men kan allerlei spellen spelen o.a. koersbal-
len, kaarten, rummikub, sjoelen. Daarnaast kunt u gezellig 
samen koffiedrinken en een drankje nuttigen. Houdt u niet 
van spelletjes maar wel om anderen te ontmoeten dan bent 
u ook van harte welkom. Aanvang 19.30 uur 

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Dinsdag 15 januari 2013 is er een winterbijeenkomst. De 
winterbijeenkomsten staan in het teken van samenkomen 
en samen een gezellige middag hebben.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. 
De kosten voor de keuring zijn € 27,50. De keuringen wor-
den gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. 
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden 
(alleen op deze tijden) via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het 
telefoonnummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, pro-
beert u het dan later nog een keer. Aanmelding per e-mail 
is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan 
uw naam, adres, woonplaats geboortedatum en dergelijke. 
Mogelijk af te handelen met een maximumtermijn van 4 
maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers de 
verklaring van geschiktheid is één jaar geldig. De benodigde 
papieren voor deze keuring dient u tijdig te halen op het ge-
meentehuis. Voor Bronckhorst is dit in Hengelo. Hier zijn 
kosten aan verbonden.
De eerstvolgende keuring is zaterdag 22 december. Daarop-
volgend weer op zaterdagen 26 januari 2013, 23 februari, 
23 maart, 20 april, 25 mei en 29 juli. Data voor keuringen 
worden door de ANBO ook gepubliceerd in het Contact en 
ANBO-ledenblad.

Leren omgaan met de mobiele telefoon
In de wandelgangen werd regelmatig de vraag gesteld of het 
mogelijk is om in Zelhem een keer een ochtend/middag te 
organiseren over het leren omgaan met een mobiele tele-
foon. Er heeft 2 x een oproep in Contact gestaan om te pei-
len of hiervoor voldoende belangstelling bestaat om het te 
gaan organiseren. Gezien het aantal aanmeldingen wordt er 
in januari 2013 een ochtend/middag georganiseerd voor het 
leren omgaan met de mobiele telefoon. Mensen die zich heb-
ben opgegeven krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.
Voor informatie: Stichting Welzijn Zelhem, telefoon 0314-
622074 of 06-13280466.

Open-Tafel-project/gezamenlijke maaltijden
Meerdere senioren hebben de vraag gesteld of er mogelijk-
heden zijn om gezamenlijk een aantal keren per maand een 
warme maaltijd te gebruiken in de Oranjehof.
Zien eten ... doet eten. Wat is er gezelliger dan samen eten? 
Juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een ge-
zellige sfeer. De Stichting Welzijn Zelhem wil bij voldoende 
belangstelling per januari 2013 starten met het Open Tafel-
project. De open tafel is bedoeld voor senioren die veel be-
hoefte hebben aan contact en gezamenlijk een maaltijd wil-
len gebruiken. In eerste instantie zal het gaan om 2 x per 
maand een warme maaltijd te organiseren op de vrijdag. 
Begintijd 17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: Oran-
jehof. De prijs voor een maaltijd zal rond de € 8,- bedragen. 
Drankjes worden apart afgerekend. De stichting Welzijn Zel-
hem wil het open tafelproject organiseren als er voldoende 
belangstelling voor is. Na tweemaal een oproep in Contact 
hebben zich 17 personen ingeschreven. Stichting Welzijn 
gaat het opentafelproject regelen en hopen in januari 2013 
te kunnen starten. De mensen die zich hebben ingeschreven 
krijgen persoonlijk bericht.
Hebt u belangstelling voor het open tafelproject dan kunt 
u zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Zelhem, telefoon 
0314-622074 of 06-13280466.U kunt zich ook inschrijven als 
u in de Oranjehof komt.

Stichting Welzijn Drempt-Hummelo-Keppel wenst u allen
goede feestdagen en een voorspoedig 2013.

Erwtensoepmaaltijd 25 januari 
Hiermee nodigen wij u uit voor de gezellige jaarlijkse erw-
tensoepmaaltijd op vrijdag 25 januari van 17.30 tot 20.00
uur in de huiskamer van het centrum te Hoog-Keppel. De
prijs is €7,50 met koffie/thee na en exclusief consumpties.
Opgave tot 22 januari tel. 0314-380232 of opgavenformulier.

KunstBus
Together Again met BZN Jan Keizer en Annie Schilder op 22 fe-
bruari te Doetinchem.
Samen met de First Showband en de vele hits die BZN de
afgelopen 40 jaar scoorde nemen zij u in dit theaterconcert
graag mee terug in de tijd. Beleef dit avondje uit met Toge-
ther Again.
Vanuit uw opstapplaats Baak, Drempt, Hoog-Keppel en
Hummelo rijden we naar het Amphion theater te Doetin-
chem. Aanvang 20.00 uur, thuiskomst 23.00 uur. Kosten
all-in € 33,00 p.p. Opgave tot 7 februari, tel. 0314-380232 of
opgavenformulier.

Cursus Tai-Chi-Tao
De cursus is doorlopend en u kunt zich nog aanmelden voor
de dinsdagmorgen met docent Francis Arntz. Secretariaat
tel. 0314-380232.
 
Fitness, nog enkele plaatsen vrij
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en
donderdag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proef-
les meemaken. De oefeningen worden op maat aangeboden
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Hebt u
een medisch dossier, dan wordt hier aandacht aan geschon-
ken. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en
Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplusruimte in het Gezond-
heidscentrum te Hoog-Keppel. Kosten € 60,- voor 10 lessen.
Opgave tel. 0314-380232.

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat tel.
0314-380232.

Koersbal
Iets voor u? Koersballen is een gezellige activiteit die weke-
lijks plaatsvindt op donderdagmiddag in de huiskamer van
het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30
uur. Deelname is gratis. 

Nordic-Walking, sluit u aan 
Iedere zaterdagmorgen van 9.15-10.30 uur wordt in groeps-
verband met poules gewandeld in de omgeving van Keppel.
Na afloop is er koffie/thee in het centrum. Deelnemers bui-
ten Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. Start: Op het
plein te Hoog-Keppel en hier zijn geen kosten aan verbon-
den.

Bowlen in het Dorpshuis Drempt
In de winterperiode wordt gebowld met Jan van Hagen. Aan-
vang 14.00 tot 16.00 uur, kosten € 5,- per keer op 20 decem-
ber en 24 januari. Informatie tel. 0313-472920.

Rummicub
Komt u rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-
16.00 uur in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kosten bedra-
gen € 1,- en loopt u eens binnen om kennis te maken met
dit leuke spel. 

Seniorenclub 60 +
De Kerstmiddag wordt gehouden op zaterdag 15 december.
Aanvang 14.00 uur in zaal Effe bij Steef te Hummelo. Op 19
januari zingen de Baerkelzangers uit Borculo om 14.00 uur
in het Dorpshuis te Drempt. 

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten,
dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezor-
gen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, za-
terdag (of op uw keuzedagen). Aanmelden tel. 0314- 380232
en spreek uw boodschap en telefoonnummer in.
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Gedeputeerde staten van Gelderland maken 

bekend dat zij op 27 november 2012 het ontwerp 

Actieplan Geluid 2013-2017 hebben vastgesteld 

als bedoeld in artikel 11.12 van de Wet 

Milieubeheer.

Aanpak geluid provinciale wegen

Met het uitvoeren van het Actieplan Geluid wil de 

provincie de te hoge geluidsbelastingen als gevolg 

van wegverkeer op provinciale wegen in Gelderland 

verminderen. Dit draagt bij aan een gezonde 

woon- en leefomgeving. In het Actieplan zijn de 

uitgangspunten voor uitvoering en de maatregelen 

voor de aanpak van de geluidsbelasting van het 

verkeer op de provinciale wegen uitgewerkt.  

De provincie sluit hiermee aan bij de provinciale 

trajectprogrammering. Per wegtraject wordt een 

afweging gemaakt of er stil asfalt wordt aangelegd 

of niet. In het Actieplan staat hoe de provincie deze 

afweging maakt. 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerp Actieplan Geluid ligt ter inzage bij 

de receptiebalie in het Huis der Provincie, Markt 

11 te Arnhem van maandag tot en met vrijdag van 

09.00 tot 17.00 uur. Het ontwerp Actieplan Geluid 

is tevens in te zien op de internetsite van de 

provincie: www.gelderland.nl/actieplangeluid.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

In de periode van donderdag 20 december 2012 tot 

en met woensdag 6 februari 2013 kan eenieder 

schriftelijk een zienswijze indienen onder 

vermelding van: Actieplan Geluid 2013-2017, 

zaaknummer 2012–003711. 

Stuur uw schriftelijke zienswijze 

 Per brief naar:

 Gedeputeerde Staten van Gelderland

 Afdeling Natuur & Leefomgeving

 t.a.v. mevrouw M. van Haren

 Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

 Per mail naar:

 Post@gelderland.nl

 t.a.v. mevrouw M. van Haren

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De zienswijzen worden betrokken bij het 

vaststellen van het definitieve Actieplan Geluid 

2013-2017. Tegelijkertijd met het bekendmaken 

van het definitieve Actieplan Geluid wordt 

iedereen die een zienswijze heeft ingediend, 

geïnformeerd over wat daarmee is gebeurd.

Tegen de vaststelling van het Actieplan is, na 

verwerking van de ingediende zienswijzen, geen 

bezwaar of beroep mogelijk. Het Actieplan bevat 

alleen beleidsvoornemens en voorgenomen 

maatregelen en is niet gericht op direct 

rechtsgevolg.

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 18 december 2012

zaaknummer 2012–003711

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Kennisgeving

Wet milieubeheer

Vaststelling ontwerp Actieplan Geluid 2013-2017

Te huur KERSTMAN 
EN KERSTVROUW 

KOSTUUMS
DS Design Molenkolkweg 33

Steenderen 0575-452001

Ouderenadviseur tel. 06 10687320
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers en al-
len die vragen hebben rondom de problematiek van ouderen. Ook 
voor hen die zich zorgen maken over een oudere en behoefte hebben 
om een signaal door te geven, is de adviseur voor u beschikbaar. 
Spreekuur is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donderdag van 
9.00-9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel 

Carpool oproep verpleeghuis den Ooiman
Wie gaat regelmatig vanuit de omgeving van Hummelo naar ver-
pleeghuis den Ooiman te Doetinchem en is in de gelegenheid iemand 
vanuit Hummelo mee te nemen? Een kleine vergoeding is mogelijk. 
Graag melden bij ouderenadviseur Ineke Bijsterbosch tel. 06 
10687320.

Welfareochtenden 
Het Welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum Hynden-
dael te Hummelo is per 2 weken op woensdag van 9.30-11.30 uur op 
12 december. Informatie, bestelling en verkoop is tijdens deze och-
tend. Er worden deelnemers gevraagd en Welfarewerk nodigt u uit 
om kennis te komen maken op deze ochtenden. 

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoordappa-
raat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van 8.30 
tot 16.30 uur. De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: 
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.van Panhuys-
brink 1E 6997AA Hoog-Keppel. www.swdrempthummelokeppel.nl / 
info@swdrempthummelokeppel.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

 ......................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................

Heer/mevr.: ...........................................................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: .................................................................................................................

Tel.: ..............................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................

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!



De sporthal wordt ook dit jaar weer 
omgetoverd tot een ware feestzaal; 
met ballonnen, slingers en een spec-
taculaire eyecatcher is de sporthal 
niet meer terug te kennen.Kaarten 
zijn ook dit jaar alleen in de voorver-
koop verkrijgbaar, wees er snel bij, 
want net als andere jaren hopen we 
ook dit jaar weer snel uitverkocht te 
zijn. De kaarten zijn voor 12,50 ver-

krijgbaar bij de voorverkoopadressen:
Mitra Sander Pardijs Fashion Corner
tankstation Weulen Kranenbarg.

Meer informatie over de STEVO, het
Oud&Nieuwfeest, foto’s van vorige
jaren en meer is te vinden op www.
stevo.nu. Graag verwelkomen we jul-
lie allemaal in de nacht van oud op 
nieuw.

Kaartverkoop gestart
Oud en Nieuw feest Vorden

Vorden - De kaartverkoop voor het Oud & Nieuw feest in sporthal 
‘t Jebbink te Vorden is het afgelopen weekend gestart. Ook dit jaar
belooft het weer een knallend feest te worden. Dit jaar heeft de orga-
nisatie de Vordense DJ Mike van Doorn weten te strikken, een bekend
gezicht in vele discotheken. Mike: ‘Iedereen zal aan zijn trekken ko-
men qua muziekstijl, we maken er één groot feest van’.

Burgemeester Aalderink heeft in-
middels toegezegd het startschot 
te komen lossen en Annemiek van 
Vleuten en Arjan Mombarg gaan de 
lijst van prominenten aanvoeren. Ook 
een aantal leden van de omliggende 
tourverenigingen heeft deelname 

inmiddels toegezegd. Voor het kam-
pioenschap van Bronckhorst zal er 
een jeugd fietsclinic en jeugd race (1
ronde) zijn onder leiding van van het
begeleidingsteam van Kanjers voor
Kanjers. Kanjers voor Kanjers is het 
jeugd sponsorproject van de wiele-
rambassadeurs Tristan Hoffman en 
Robert Gesink. Doe mee en schrijf je
in via de mail bij Rudi Peters: rudipe-
ters@upcmail.nl of tel. 0575-441678.

Jeugdfietsclinic met 
Kanjers voor Kanjers tijdens 
Nationale Veldrit Vorden
Vorden - Zondag 30 december orga-
niseert RTV Vierakker Wichmond 
de 10e nationale Veldrit.

Mevrouw T. Berg uit Barchem zal de 
Kerstmeditatie in dichtvorm verzor-
gen met als titel “Het Kind”. Na de 
pauze zal zij het kerstverhaal vertel-
len. Ook zal er gelegenheid zijn voor 

samenzang en zullen er lezingen zijn
en worden er gedichten voorgedra-
gen, volgens een mooie kerstliturgie.
Ds. T. Berg uit Barchem zal een dank-
gebed uitspreken. Tijdens de pauze 
de kersttraktatie.

Komt allen tezamen tijdens deze
kerstviering. Iedereen is van harte
welkom!

Kerstbijeenkomst PCOB 
afdeling Vorden
Vorden - Op vrijdagmiddag 21 de-
cember as. zal om 14.30 uur in het 
Stampertje (Dorpscentrum) de 
Kerstbijeenkomst plaatsvinden.

De kerstmarkt was voor vrijwilligers 
en medewerkers van het zorgcen-
trum. Hun “kerstpakket” bestond uit 
munten en/of vouchers die ze kon-
den besteden aan kraampjes om iets 
leuks of lekkers te kopen óf ze moch-
ten het geheel of gedeeltelijk doneren 
aan een goed doel. Alzheimer Neder-
land e.o. wil graag alle medewerkers 
en vrijwilliger bedanken voor hun 
gulle gave. Op het eind van de dag 

werd bekend gemaakt dat het bedrag 
€ 979,00 was. Alzheimer Nederland 
afd. Zutphen, Lochem en Vorden had 
aan deze kerstmarkt een prijsvraag 
verbonden “ Hoeveel mensen met 
de diagnose dementie zijn er in onze 
regio?” Het antwoord is 1683 en de 
winnaar Edith Spaansen met het ant-
woord 1780. 
Hartelijk gefeliciteerd Edith, je 
hebt het boek “Oma hoofd is 
versleten”verdiend en je mag het 
spoedig tegemoet zien! Onze vrijwil-
ligers met een mooie kraam op de 
Kerstmarkt waren heel enthousiast 
over het aantal gesprekjes, bezoek-
jes, hartelijke woorden en het warme 
onthaal op Sutfene.

Geweldige opbrengst voor 
Alzheimer Nederland
Zutphen - Alzheimer Nederland 
afd. Zutphen, Lochem en Vorden 
was dit jaar uitgekozen om als 
goed doel op de Kerstmarkt van 
zorgcentrum Sutfene aanwezig te 
zijn.

Tijdens deze kerstmarkt werd geld 
ingezameld voor 3fm serious request 
met het doel kindersterfte tegen te 

gaan. Daarvoor hadden de kinderen 
van De Klimboom allerlei leuke din-
getjes gemaakt die voor dit goede 

doel door de ouders konden worden 
gekocht. 
Ook kunnen tot en met vrijdag 21 de-
cember lege statiegeld flessen bij de 
Klimboom worden ingeleverd. De op-
brengst hiervan gaat eveneens naar 
bovengenoemd doel .

Kerstmarkt Kinderopvang 
De Klimboom gezellig

Vorden - De Kinderopvang De Klimboom aan het Wiemelink in Vor-
den hield afgelopen vrijdagavond een gezellige kerstmarkt, waarbij 
veel ouders en hun kinderen aanwezig waren.

Sfeervolle kerstboom in 
het centrum van Vorden

Vorden - De grote kerstboom die afgelopen week in het centrum van 
Vorden is geplaatst, is een jaarlijks terugkerende happening van de 
Vordense Ondernemers Vereniging VOV in samenwerking met de Ro-
taryclub Vorden- Zutphen. Inmiddels branden de lampjes en zorgt de 
kerstboom voor een sfeervol gebeuren in het dorp.

In het ‘oude‘ gedeelte worden hits 
uit de tachtiger en negentiger jaren 
afgewisseld met het Nederlandsta-
lige repertoire . Uiteraard wordt er 
om 00.00 uur gezamenlijk geproost 
op het nieuwe jaar, waarna men net 
als vorig jaar rond de klok van 01.00 
uur kan rekenen op een waar vuur-
werkspektakel. Het feest eindigt 
rond 05.00 uur waarna de bezoekers 
nog een klein presentje voor thuis 
staat te wachten. Het geheel wordt 
wederom mogelijk gemaakt door 
Hannie en Volkert van de Herberg 
(en hun personeel) in combinatie 
met een groep vrijwilligers bestaan-
de uit Lian Leunk, Tim Vrielink, 
Alexander Molendijk en Renz Cor-
negoor. Kaarten kunnen worden ge-
kocht bij de Herberg of bij leden van 
de organisatie. Minimale leeftijd is 
18 jaar.

Tweede 
editie 
Good old 
& New 
party

Vorden - Op oudejaarsnacht 
wordt in café-restaurant de Her-
berg in Vorden voor de tweede 
keer de Good old & New party ge-
organiseerd. Bezoekers kunnen 
vanaf 23.00 uur wederom reke-
nen op een knallend uiteinde van 
het jaar. Dj’s Robin Esselink en 
Tha Break zullen in het ‘nieuwe’ 
gedeelte van de Herberg de sfeer 
er goed inbrengen met trance, 
techno en house.

Ditmaal is er een prijs uitgereikt aan 
de familie Hoffman uit Vorden. 

Bij aankoop van iedere € 10,00 ont-
vangt u een kraskaart met unieke 
code waarmee leuke prijzen gewon-
nen kunnen worden. De actie loopt 
nog tot 31 december 2012.

Top1Toys Sueters Vorden 
reikt weer een prijs uit!

Vorden - Wederom is er een prijs 
gevallen met het prijzenfestijn 
kraskaart actie van Top1Toys.



Het koor zingt onder leiding van di-
rigent Paul Michèl Tijssen een scala 

aan bekende kerstliederen. Zij wor-
den afgewisseld door solist Harry 
Dolleman begeleid door pianist 
Harry Wieten. 

Ook wordt er een (persoonlijk) 
kerstverhaal verteld. Het concert 
begint om 20.00 uur

Kerstconcert met IJsselzangers 
in Wildenborchse Kapel
Vorden - Donderdagavond 20 
december wordt in de Wilden-
borchse Kapel een kerstconcert 
verzorgd door het Zutphens 
mannenkoor ‘De IJsselzangers’.

De avond ervoor was in besloten 
kring de 25ste KZV al ingeluid. Kun-
stenaars, vormgevers, galeriehouders, 
sponsor Schildersbedrijf Boerstoel 
en diverse genodigden uit de buurt 
hadden, na het in ontvangst nemen 
van bloemen en andere attenties van 
Bakker Joop, bloemisterij Halfman, 
Eetcafé de Slof en Top1Toys, met het 
KZV-bestuur geklonken op een goede 
voortzetting. 
In haar openingswoord richtte voor-
zitter Will(emijn) Colenbrander een 
bijzonder woord van dank aan de 
heren Boerstoel sr. en jr. en over-
handigde hen een fles wijn. Ook de 
kunstenaars Sebastiaan Brinkhorst 
en Bert Colenbrander kregen een ap-
plaus voor hun inzet en bijdrage aan 
het opknappen van het interieur. Dat 
KZV zich op de kaart heeft gezet, 
moge blijken uit het feit dat behalve 
bezoekers uit de Achterhoek ook veel 
bezoekers uit het westen van het 
land de kunstroute bezochten.
Ook personen en organisaties uit Vor-
den en directe omgeving kwamen 
kijken hoe KZV het interieur van het 
in gebruikgenomen pand had vorm-
gegeven en waren benieuwd naar de 
nieuwe bestemming ervan. Men was 
zeer enthousiast en waardeerde het 
initiatief van St. KZV i.o. zeer. Dat 
gold tevens voor de OverzichtsTen-
toonstelling die druk werd bezocht. 
Een der bezoekers vond de tentoon-
stelling ook boeiend en vergeleek de 
verscheidenheid aan getoonde kunst-
werken met een muziekuitvoering 
waarbij een compositie is gemaakt 
van traditionele en nieuwe muziek. 
Hij doelde hiermee onder andere op 
het fijnschilderwerk, het minimalis-
tische en het abstract expressionisti-
sche werk dat in de OT te zien was. 
Al met al kunnen kunstenaars/vorm-
gevers/galeriehouders en publiek te-
rugkijken op een zeer geslaagde dag 
en uitzien naar de volgende KZV, die 
op 10 maart 2013 gehouden wordt.

KunstZondagVorden: 
‘Een boeiende compositie’

Vorden - ‘Een boeiende composi-
tie’. Deze woorden van één van de 
bezoekers aan de OverzichtsTen-
toonstelling KZV typeren Kunst-
ZondagVorden van 9 december jl. 
het best.

Onder de titel ‘Zoals ze gebekt is’ speelt 
Mees haar nieuwste soloprogramma, waar-
in zij autobiografische verhalen vertelt 
met bijkleurende liedjes. Wie is Mees? Een 
vrolijk meisje, momenteel woonachtig in 
Utrecht en op haar best als ze zingt en zich-
zelf daarbij begeleidt op de gitaar. Er wordt 
beweerd dat haar stem blues heeft, dat haar 
eigen liedjes soul hebben en dat ze jazzy 
muziek maakt. Zelf zegt ze: ‘Als ik speel en 
zing voer ik een gesprek met mijn publiek, 
zonder woorden. Dat is heel intiem, ook al 

staan er duizenden mensen voor mijn neus. Als ik zie dat er iemand geraakt 
wordt door wat ik zing, ontroert me dat’. 
Ronald Wisselo daartegen is ‘Oud en wijs genoeg’ om op zijn manier liedjes en 
teksten over het voetlicht te krijgen. In zijn programma werpt Ronald een blik in 
het verleden dat heeft geleid tot het heden en is ontstaan uit een mengeling van 
dichterlijke vrijheid en autobiografisch realisme. Ronald maakte aan het eind 
van de tachtiger jaren deel uit van het duo Bromtol, waar hij de smaak van het 
Nederlandstalige lied te pakken kreeg. Na zijn besluit om solo te gaan, trad hij 
op met het programma Wisselosolo, won het Brabants songfestival en behaalde 
prijzen op het Rotterdams Songfestival en het Marten Putman Festival in Vlaar-
dingen. Ronald wordt op 27 december op de piano begeleid door Erik van der 
Kroft. Men kan reserveren via www.tom-vorden.nl. De eerste voorstelling in 2013 
is gepland op vrijdag 4 januari met aansluitend een Nieuwjaarsborrel.

In Theater Onder de Molen

‘Oud en Wijs Genoeg’ en 
‘Zoals ze gebekt is’ in Vorden
Vorden - Donderdagavond 27 decem-
ber vindt in Theater Onder de Molen 
aan de Lindeseweg in het buurtschap 
Linde bij Vorden de laatste voorstelling 
van 2012 plaats. Na alle Kerstvieringen 
en Kerstmuziek sluit TOM af met een 
spetterend optreden van Mees (Merel 
van Laake, geboren en getogen in Vor-
den) en Ronald Wisselo uit Zutphen.

Merel van Laake

Ronald Wisselo

DORPSKERK VORDEN
Zaterdag 22 december 19.00 uur, 
Gezamenlijke Raad-van-kerken-
dienst, Kerstsamenzang in de 
Dorpskerk. Zondag 23 december, 
4e advent, 10.00 uur, ds. M. v.d. 
Boom, Almen. Maandag 24 de-
cember 19.00 uur, Gezamenlijke 
Kinderkerstfeest in de Dorpskerk. 
22.30 uur, Gezamenlijke Kerst-
nachtdienst in de Dorpskerk, ds. J. 
Kool. Zondag 25 december, Kerst-
feest, 10.00 uur, ds. D. van Doorn, 
Almen. Zondag 30 december 10.00 
uur, ds. R. van Oosten, Warnsveld. 
Maandag 31 december 19.30 uur, 
Oudejaarsdienst, ds. W. Onder-
waater.

GEREFORMEERDE KERK 
VORDEN
Zondag 23 december, 4e advent, 
10.00 uur, ds. N. Slok, Veenendaal. 
Maandag 24 december 19.00 uur, 
Gezamenlijke Kinderkerstfeest in 
de Dorpskerk. 22.30 uur, Gezamen-
lijke Kerstnachtdienst in de Dorps-
kerk, ds. J. Kool. Zondag 25 decem-
ber, Kerstfeest, 10.00 uur, ds. F.W. 
Brandenburg. Zondag 30 december 
10.00 uur, ds. M.H. Leistra, Steen-
deren. Maandag 31 december 19.30 
uur, Oudejaarsdienst, ds. F.W. 
Brandenburg.

PROTESTANTSE GEMEENTE 
WICHMOND
Zondag 23 december 10.00 uur, 4e 
advent, dhr. H.G. Dijkman, Vorden. 
Maandag 24 december 21.00 uur, 
Kerstavond. Dinsdag 25 december 

10.00 uur, Kerstmis, ds. Deddie v. Al-
phen, Warnsveld. Zondag 30 decem-
ber 10.00 uur, Zangdienst. Maandag 
31 december 19.30 uur, Oudjaar.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 23 december 9.30 uur, 
Woord- en communieviering in 
de St. Joseph te Lochem, diaken L. 
Everts. Maandag 24 december 20.00 
uur, Eucharistieviering, J. v.d. Meer 
en J. v. Heugten, m.m.v. Cantemus 
Domino. Dinsdag 25 december 9.30 
uur, Woord- en communieviering, 
diaken Th. ten Bruin, m.m.v. Voka-
te. Zondag 30 december 9.30 uur, 
Eucharistieviering, pastoor F. Hoge-
nelst, m.m.v. Vokate en Cantemus 
Domino.

R.K. KERK VIERAKKER
Zaterdag 22 december Geen viering. 
Zondag 23 december 9.30 uur, Eu-
charistieviering, pastoor Hogenelst, 
m.m.v. Herenkoor. Maandag 24 de-
cember 19.00 uur, Familieviering, 
Groep 1, m.m.v. Kinderkoor. 22.00 
uur, Eucharistieviering, pastoor 
Hogenelst en diaken Everts, m.m.v. 
Dames- en herenkoor. Dinsdag 25 
december 9.30 uur, Woord- en 
communieviering, diaken v. Heug-
ten, m.m.v. Herenkoor. Woensdag 
26 december Geen viering. Zater-
dag 29 december 17.00 uur, Eu-
charistieviering, Zandbelt, m.m.v. 
Herenkoor, gregoriaans. Zondag 30 
december Geen viering. Maandag 
31 december 17.00 uur, Eucha-
ristieviering, pastor Ten Klooster, 
m.m.v. Koorleden.

Kerkdiensten

Er staan bekende en geliefde liederen 
op het programma die de bezoekers 
ongetwijfeld in de kerstsfeer zullen 
brengen. De muzikale begeleiding is 
in handen van de heer Kuipers uit 

Apeldoorn, die het fraaie orgel van
de Dorpskerk bespeelt en trompetist
Reik Heusinkveld zal een extra feeste-
lijk tintje geven aan het geheel. Ver-
der is er muzikale medewerking van
“Cantemus Domino”!

Voor de aanvang zullen er door de
organist en trompettist reeds een
aantal fraaie kerstliederen worden
gespeeld. Het is dus de moeite waard
om bijtijds aanwezig te zijn.

Kerstsamenzang Vorden
Vorden - Op zaterdagavond 22 
december om 19.00 uur wordt er 
in de Dorpskerk de traditionele 
Kerstsamenzang gehouden van-
wege de Raad van Kerken Vor-
den/Kranenburg.
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Intermobiel is opgericht voor en door 
jongeren met een lichamelijke handi-
cap of chronische ziekte die minder 
mobiel of helemaal huisgebonden 
zijn. Intermobiel richt zich op wat 
de mensen nog wél kunnen met een 
lichamelijke handicap. Ook willen 

ze helpen de zelfstandigheid van de 
doelgroepers te vergroten. Dit ge-
beurt onder andere via hun site www.
intermobiel.com.Veroni Steentjes, af-
komstig uit Steenderen, is zelf sinds 
haar achttiende bedlegerig. Zij kan 
haar opgedane kennis en ervaring via 

Intermobiel doorgeven aan lotgeno-
ten, zodat zij niet hetzelfde wiel hoe-
ven uit te vinden.“Dus beste bridgers 
meldt u aan!,” aldus de toernooicom-
missie. “Inschrijving is 25 euro per 
paar voor het bridgen en u kunt er 
tevens voor kiezen om deel te nemen 
aan het stamppottenbuffet voor de 
zachte prijs van 11 euro.” Aanmelden 
kan door middel van storting op re-
kening 3274.21.851 t.n.v. Bridgeclub 
Bronkhorst, o.v.v. beide namen met 
voornaam en woonplaats, één tele-
foonnummer en NBB lid nr. Graag 
rolstoelgebruik doorgeven. Er kun-
nen 80 paren deelnemen. De inschrij-
ving sluit op 18 januari 2013.Er wor-
den zeven ronden van vier spellen ge-
speeld, met meester-punten volgens 
de geldende N.B.B.-schaal. Er zal een 
goed verzorgde prijzentafel zijn voor 
alle lijnen en er worden loten ver-
kocht waarbij een verzorgd Bridge-
weekend van Hotel Asteria is te win-
nen. Alle reden dus om de 26e janu-
ari naar de Zutphen Emmerikseweg 
37 in Toldijk te komen. De Bridgeclub 
heet allen van Harte Welkom. Wie 
vragen heeft, kan de penningmeester 
mailen: j.jansen47@kpnplanet.nl of 
bellen, telefoon (0575) 551892.Wie 
dit leest en denkt: “Ik bridge niet, of 
ik kan die dag niet gaan, maar wat 
een goed doel!”, kan ook donateur 
worden van Stichting Intermobiel of 
eenmalig een bedrag sponsoren.Hier-
voor contact opnemen met Emile 
Cobben, telefoon (06) 43055738.

Bridgeclub Bronkhorst organiseert Goede Doelentoer

Stichting Intermobiel staat centraal

Toldijk - Jaarlijks houdt Bridgeclub Bronkhorst een toernooi en daar-
mee steunt zij meteen een goed doel. Stichting Intermobiel is als 
goed doel door de leden gekozen. Het toernooi wordt onder andere 
gesponsord door Autobedrijf Melgers, de RegioBank en Hotel Asteria 
en wordt gehouden op zaterdag 26 januari 2013 in Zaal Den Bremer in 
Toldijk Aanvang 13.00 uur.

Veroni Steentjes uit Steenderen met haar hulphond.

Het Damesteam van Quintus is zeer trots op hun nieuwe sponsor: 
Jet’s Dé uit- en thuiskapster 06-30727422. Zij zorgde voor nieuw 
shirts en broekjes. Na het overhandigen van het bloemetje als 
dank voor de mooie tenues ging het team op de foto.

Dames Senioren SV Quintus Hengelo 
nieuw tenue

Hengelo - De Dames Senioren van Handbal-
vereniging SV Quintus hebben nieuwe sport-
tenues gekregen van hun sponsor Jet’s de 
uit- en thuiskapster, Jet Jaaltink.

Het Quintus Dames Seniorenteam met sponsor Jet (l.) en trainer/coach Toon Jaaltink.

In alle soorten en maten zijn ze in 
de winkel beschikbaar: jongens en 
meisjesschaatsen, ijzertjes voor de al-
lerkleinsten tot hockeyschaatsen en 
Noren voor de grotere schaatsliefheb-

bers. Uiteraard is er ook een compleet
winterkleding assortiment aanwezig.
Zelfs skibroeken, handschoenen en 
mutsen voor de kinderen zijn volop
aanwezig.Laat de winter maar komen!

Schaatsen bij Welkoop 
Zutphen, Vorden en Toldijk

Nu de winter is aangebroken zijn er bij de Welkoop winkels in Zut-
phen, Vorden en Toldijk schaatsen in het assortiment opgenomen.

Bij Welkoop Toldijk, Vorden en Zutphen zijn schaatsen te koop.

Er zullen van allerlei versnaperingen 
zijn, de kerststal is te bezoeken en 
een aantal vuurkorven zorgen voor 
de nodige warmte, die binnen overi-
gens ook te vinden is bij de houtka-
chel. Boven het vuur worden marsh-
mallows gesmolten.Dit jaar is er voor 
het eerst een kerstmarkt waar men 
hoopt de (grotendeels) zelfgemaakte 
spullen die zeer bruikbaar zijn te ver-
kopen als kleine bijdrage in de kos-
ten voor de speeltoestellen die in het 
voorjaar worden aangeschaft, mede 
namens een bijdrage van het coöpe-
ratiefonds van de Rabobank. Bij zelf-
gemaakte spullen kan men denken 
aan: vetbollen voor de vogels, kran-
sen van rode appeltjes, kerststukken, 
versierde opbergdoosjes, kerstdecora-
tie, knijpers om kerstkaarten op te 
hangen en nog veel meer.Er komen 
ook een aantal andere mensen met 
hun spullen om de verscheidenheid 
op de kerstmarkt te vergroten, zoals 
Els Veraart van de Vrouwenvereni-
ging Passage Toldijk, om geld in te 
zamelen voor de Lubofu Womens-
club in Zambia.Corien, Shirley, My-
laine en Marieke zijn bezig met een 
project vanuit het Graafschap Colle-
ge. Met de opbrengst van dit project 
gaan zij naar Bosnië toe om ontwik-
kelingshulp te bieden. Zij verkopen 
kerstspullen, zoals verschillende 
soorten kaarsen, geurwaxinelichtjes, 
fietsverlichting, kerstkransen met 
verlichting, enz. voor dit goede doel.
De plattelandswinkel is open en het 
is een mooie gelegenheid eens te be-
kijken welke verscheidenheid aan 
spullen in de winkel te koop is. Ook 
kan men in kleine oplages kerstpak-

ketten laten maken (graag van tevo-
ren doorgeven). Het is ook mogelijk
van tevoren kerststukken te bestel-
len, waarbij men eigen wensen kan 
aangeven. Vergeet daarom zeker de
goed gevulde buidel niet; er is van al-
lerlei lekkers te koop, naast dat wat
er wordt uitgedeeld. Denk daarbij
aan nieuwjaarsrolletjes, wafels en
erwtensoep om ter plekke op te eten
en/of om mee te nemen, broodjes
worst en warme chocolademelk.Ge-
durende de middag is er een Power-
Point Presentatie met foto’s van ac-
tiviteiten van het afgelopen jaar. De
hele middag door kan er geknutseld
worden om kerstballen te maken. De
ezels en schapen in de kerststal la-
ten zich graag aaien.Om 15.30 uur, 
16.30 uur en 17.30 uur is de trekking
van de verloting met mooie prijzen 
zoals boerengolfen voor 6 personen,
een zelfgebakken appeltaart, op een
nader af te spreken moment gebruik
maken van de relaxruimte met sola-
rium en bubbelbad en een weekend
kamperen op zorg- en recreatieboer-
derij de Bult.Deze middag wordt ook
een klein blikje terug geworpen op
het afgelopen jaar en wordt een klein
blikje vooruit gekeken op het jaar dat
gaat komen.Met een ieder die er be-
langstelling voor heeft wordt op deze
manier het jaar afgesloten, wordt 
gedacht aan de start van het nieuwe
jaar en krijgt men de gelegenheid el-
kaar fijne feestdagen toe te wensen 
met daarin als hoogtepunt het won-
der van het nieuwe leven.Graag tot
ziens op 22 december bij Zorg- en
recreatieboerderij de Bult, Beekstraat
13, 7227 NC Toldijk, tel: 0575-451305.

Kerst op Zorg- en recreatie-
boerderij de Bult Toldijk
Toldijk - Met veel enthousiasme nodigt het team van Zorg- en recre-
atieboerderij de Bult, Beekstraat 13 in Toldijk, een ieder uit om op 
22 december tussen 15.00 uur en 18.00 uur te komen voor een kerst-
markt, de kerststal en een kerstborrel. Samen met medewerkers, deel-
nemers en hun familie, het stichtingsbestuur en belangstellenden 
wordt er glühwein, warme appelsap, koffie, thee of ranja gedronken
op het afgelopen jaar en het jaar dat gaat komen.

Uitslag van de derde competitieavond in de derde ronde van Bridgeclub Bronk-
horst gespeeld op donderdag 13 december 2012 te Toldijk.A-lijn: 1. Lien Gastel
& Ruud Bijloo 64,79 %; 2. Inge & Reint Pellenberg 62,57 %; 3. Gerrit Oldenhave
& Bert Deunk 59,65 %. B-lijn: 1. Bert Botschuyer & Jan Rondeel 60,00 %; 2.
Marietje Geurts & Greet Jansen 59,17 %; 3. Tiny Kleinreesink & Wim Schipper
57,99 %. C-lijn: 1. Jolande Polman & Bert Nijenhuis 60,83 %; 2. Ria Jansen &
Betsie Menting 57,92 %; 3. Carla Hoogkamp & Gerard Lohschelder 54,17 %.Het
in de laatste minuten gevormde gelegenheidspaar Botschuyver en Rondeel 
eisten een mooie eerste plaats op. Altijd leuk heren! Gefeliciteerd.Komende
donderdag 20 december is onze Kerstbridgedrive, waar we het jaar mee afslui-
ten. Dit is een avond met een feestelijk tintje. Leden zijn uitgenodigd om ‘in
passende kleding’ te verschijnen. We spelen geen competitie, maar u wordt
wel vriendelijk verzocht zich op tijd af te melden, als u niet aanwezig zult zijn. 
Dit graag met een sms, door te bellen naar 06-28633453 (inspreken lukt niet!)
of door te mailen naar bcbronkhorst@hotmail.nl

B R I D G E N  I N  T O L D I J K

Vrijdag 21 december treedt DJ Der Artz op. Met lekkere 
hits van vroeger maar ook muziek uit de top 40 van te-
genwoordig wordt ’t een gezellige kerstborrel. Dit jaar is 
er tevens nog een surprise-act: Zuster Ursula zal name-
lijk op het podium nog live een paar nummers zingen. 
Dat mag niemand natuurlijk niet missen! Aanvang 20.30 

uur. Entree vrij.Maandag 24 december (kerstavond) staat 
de Taliband traditiegetrouw weer op het podium bij Hee-
zen. De Taliband bestaat uit vijf jonge losbandige gasten 
uit Toldijk en Hummelo, die op geheel eigen wijze met 
Achterhoekse teksten en een vette knipoog, bestaande 
rock en roll klassiekers brengen. De power-akkoorden 
en goeie zin spatten die avond weer van het podium! 
Aanvang 21.30 uur. Entree vrij. 
Zaterdag 31 december is er weer het traditionele pot-
biljarten. Aanvang 14.00 uur. Een aantal uren later, om 
00.30 uur, wordt het nieuwe jaar feestelijk ingeluid met 
de mooiste muziek, gebracht door DJ Double U2. Ook 
hier is de entree vrij!Ga de kerst en oud en nieuw fees-
tend in en kom naar Café Heezen!

Decembermaand bij Heezen Steenderen
DJ Der Artz, Taliband en DJ Double U2
Steenderen - De laatste weken van december is het 
ook dit jaar weer extra gezellig in Steenderen. Bij 
Café Heezen zijn er dan rond kerst en oud en nieuw 
de volgende activiteiten: vrijdag 21 december DJ 
Der Artz en Zuster Ursula, maandag 24 december 
(kerstavond) de Taliband, maandag 31 december 
pot-biljarten en nieuwjaarsnacht DJ Double U2.



DONZEN DEKBEDDEN

Mooi donzen dekbed voor een zeer scherpe
prijs. 4-seizoenen dekbed met een vulling
van 90% witte eendendons.
1 pers. 140/200 van 279,- NU 159,-
1 pers. xl 140/220 van 309,- NU 179,-
2 pers. 200/200 van 429,- NU 249,-
litsjum. 240/200 van 499,- NU 289,-
litsjum. xl 240/220 van 559,- NU 319,-

Soepel en fraai donzen 4-seizoenen dekbed
van Vandyck met een vulling van 
90% witte ganzendons. Carré gestikt. 
1 pers. 140/200 van 289,- NU 229,-
1 pers. xl 140/220 van 319,- NU 249,-
2 pers. 200/200 van 439,- NU 345,-
litsjum. 240/200 van 489,- NU 385,-
litsjum. xl 240/220 van 539,- NU 425,-

Prachtig 4-seizoenen dekbed met een vulling
van 95% witte ganzendons en een zeer
hoge vulkracht. De tijk is gemaakt van een
zeer fijne kwaliteit 100% perkal katoen.
1 pers. 140/200 van 429,- NU 249,-
1 pers. xl 140/220 van 449,- NU 269,-
2 pers. 200/200 van 579,- NU 409,-
litsjum. 240/200 van 649,- NU 469,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- NU 519,-

Topklasse 4-seizoenen dekbed van Brinkhaus
met een vulling van 100% Poolse ganzen-
dons. 100% katoenen tijk, cassette gestikt.
1 pers. 140/200 van 449,- NU 289,-
1 pers. xl 140/220 van 469,- NU 299,-
2 pers. 200/200 van 609,- NU 429,-
litsjum. 240/200 van 699,- NU 519,-
litsjum. xl 240/220 van 739,- NU 569,-

Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder
voorbehoud van zet- en drukfouten.

* vraag naar voorwaarden in de winkel.

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nl

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN

Kwalitatief zeer hoogwaardig synthetisch
dekbed met een ultra dunne 3D holle vezel.
De tijk is van 100% perkal katoen. Wasbaar
op 60°C.
1 pers. 140/200 van 79,95 NU 49,95

1 pers. xl 140/220 van 89,95 NU 54,95

2 pers. 200/200 van 129,- NU 79,95

litsjum. 240/200 van 139,- NU 89,95

litsjum. xl 240/220 van 159,- NU 99,95

Kwalitatief zeer hoogwaardig 4-seizoenen
dekbed met een ultradunne 3D holle vezel.
De tijk is van 100% perkal katoen, wasbaar
op 60°C.
1 pers. 140/200 van 159,- NU 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- NU 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- NU 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- NU 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- NU 199,-

Vederlicht dekbed met de eigenschappen
van dons. De luxe vulling bestaat uit een
geheel nieuw ontwikkelde Micro gel™
polyester holle vezel. 4-seizoenen uitvoe-
ring met 100% perkal katoenen tijk. 
Anti-bacterieel en anti-allergisch.
1 pers. 140/200 van 249,- NU 179,-
1 pers. xl 140/220 van 279,- NU 199,-
2 pers. 200/200 van 399,- NU 279,-
litsjum. 240/200 van 449,- NU 319,-
litsjum. xl 240/220 van 499,- NU 349,-

De Duif Wasservice!
Bij de Bedshop is het mogelijk om uw dekbed, slaapzak 
of kussen op een professionele manier te laten reinigen 

en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer volume en voelt weer

schoon en als nieuw aan.

Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt voor
het wassen, is het dezelfde dag  

na 17.00 uur weer klaar.

WOLLEN DEKBEDDEN

100% scheerwollen winterdekbed met een
100% katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 89,- NU 59,-
1 pers. xl 140/220 van 99,- NU 69,-
2 pers. 200/200 van 129,- NU 99,-
litsjum. 240/200 van 139,- NU 109,-
litsjum. xl 240/220 van 159,- NU 119,-

Wollen 4-seizoenen dekbed met een vulling
van 100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- NU 99,-
1 pers. xl 140/220 van 149,- NU 109,-
2 pers. 200/200 van 199,- NU 149,-
litsjum. 240/200 van 219,- NU 169,-
litsjum. xl 240/220 van 239,- NU 179,-

Texeler wollen 4-seizoenen dekbed gevuld
met de echte Texeler schapenwol die
bekend staat om zijn goede vocht-
regulerende eigenschappen. De tijk is van
100% perkal katoen.
1 pers. 140/200 NU 169,-
1 pers. xl 140/220 NU 189,-
2 pers. 200/200 NU 249,-
litsjum. 240/200 NU 299,-
litsjum. xl 240/220 NU 329,-

Wollen onderdeken van 100% zuivere
scheerwol. Echt hollands product! Erg dik!
Onderkant van 100% katoen 
80/200 van 89,- NU 59,-
90/200 van 99,- NU 69,-
160/200 van 149,- NU 99,-
180/200 van 169,- NU 109,-
Ook in andere maten leverbaar.

Dekbedden en kussens kunnen om 
begrijpelijke redenen slechts op de dag van

aanschaf worden geruild.

WOLLEN ONDERDEKENS

EINDEJAARSACTIE
Super dekbedvoordeel!

GRATIS hoofdkussen(s) bij elk dekbed*
t/m 31 december 2012



NIEUWE COLLECTIES IN DIVERSE 

STIJLEN = MEER KEUS EN INSPIRATIE 

= SCHERPE AANBIEDINGEN MET 

MEENEEMVOORDEEL = PROFTEER NU! 

HET NIEUWE JAAR=

EXTRA VOORDEEL!

M E U B E L -  E N  TA P I J T E N H U I S

Buiten 
regeert de 
vorst...

Ruurlo - Dorpstraat 27 - Tel. (0573) 45 31 93     Groenlo - Markt 9 - Tel. (0544) 46 33 35     
Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84     www.spannevogel.nl

...Binnen is het 
behaaglijk 
en comfortabel
De woning van uw dromen. Sfeervol en duurzaam 
gestoff eerd. Samen op de bank, een luie stoel bij de 
open haard. Een eetkamer voor gezellige diners met 
vrienden.  
Die vloeren, raamdecoraties, meubels en meer vindt 
u bij De Spannevogel. En waar uw dromen ophouden, 
bieden wij u inspiratie voor meer. 

De Spannevogel wenst u prettige 
feestdagen en een inspirerend 
nieuw jaar.

      De Spannevogel Hengelo 
presenteert: 2e Kerstdag Kerst Show

Profiteer deze maand nog van 10% korting

op de gehele collectie en nog maar met

19% BTW!



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

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

Kasteel Vorden is een van de weinige Nederlandse kastelen, die in het 
winterseizoen open blijft!
Dwaal zelf door de sfeervol in stijl ingerichte en met houtvuur 
verwarmde vertrekken en zalen, de torens, keldergewelven en geheime 
gangen van ons kasteel. Wij serveren ook een drankje en een hapje op 
ons mooie terras of warme binnenkamer.
Natuurlijk kunt u in ons kasteel ook terecht voor al uw bijeenkomsten, 
offi ciële huwelijksvoltrekking, diners, recepties, feesten, fotoreportages, 
fi lms, tv-producties, muziekuitvoeringen, etc..
Wij zijn elke week geopend van woensdag t/m zondag van 11.00u-17.00u 
behalve tussen 22 december en 1 januari. Dan is het in Kerstsfeer 
versierde kasteel open van 12.00-18.00 u.
Verder serveren wij, op veler verzoek wederom tussen Kerst en 
Nieuwjaar ons heerlijke zelfgemaakte wildmenu in onze sfeervolle en 
met houtvuur verwarmde vertrekken. 

We hebben nog een paar plaatsen beschikbaar, 
dus reserveer snel!

Graag geven wij u persoonlijk informatie over alle mogelijkheden. 
Neem dan contact op via info@kasteelvorden.nl of tel. (0575-550684).

Kasteel Vorden, De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden

Kasteel Vorden 
nu ook in de wintermaanden geopend 

van woensdag t/m zondag voor bezichtiging 
en een hapje en/of drankje !Hengelo (Gld), december 2012

Geachte inwoner van de gemeente Bronckhorst,

besparen van energie, het verhogen van het comfort en een gezondere binnenlucht met 
betrekking tot uw woonhuis.

De aanmelding hiervoor sloot op 12 december jl. Gezien de enthousiaste aanmeldingen 

energiezuiniger, gezonder, comfortabeler en waardevaster te maken. Op deze manier 

horst in Hengelo Gld.

woning ook subsidie te verstrekken voor HR++ glas ter vervanging van uw bestaande 
beglazing.

Bent u geïnteresseerd om eens te horen en te zien met welke te nemen maatregelen u 

vermeldt daarin uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Daarnaast kunt u ook 

plannen en u persoonlijk voor deze avond uitnodigen.

INSCHRIJVING VERLENGD

De koffie en erwtensoep staan voor u klaar!

BEZOEKEREEN LEUKE
TTENTIE!

SHIFT_

Kom langs en beleef de gezel-

ligheid van de Happy Herwers 

Dagen. Graag willen wij u, onze 

klant, bedanken voor het afgelo-

pen jaar. Er ligt in de showroom 

een kleine attentie voor u klaar. 

Graag zien wij u op één van de 

Happy Herwers Dagen!

14 t/m 31
december 

2012



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.

Jaargang 7
Nr. 51, 18 december 2012 Geachte 

Bronckhorsters,
Oud en nieuw is een feest voor alle Bronckhorsters! 

maatregelen:

plaatsen (JOP’s) etc.

Samen maken we van oud en nieuw een feest! Ik wens u een veilige 

Henk Aalderink
Burgemeester

Binnenkort is het Oud en nieuw, een 
mooie traditie. Ook u gaat misschien 
de straat op om vuurwerk af te 

Bronckhorst. Helaas is er ook ieder 

 ongeveer € 12.000,- (!) schade 

men. Er werden o.a. verkeersborden, 
afvalbakken en straatnaamborden 

 moesten vervangen! Niet meegeno-
men in dit schadebedrag is de 
 (vuurwerk)schade die door particu-

maatregelen voor in. We rekenen ook 
graag op u! Ziet u iets verdachts of 

of iets kapot maakt? Zie onderaan in 
dit artikel hoe u dit kunt melden. Ook 
voor het goed omgaan met vuurwerk 
en incidenten vindt u hieronder 
 allerhande tips en regels.

Vuurwerk

’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts 

verboden)
 
Illegaal vuurwerk

troleerde en goedgekeurde vuur-

kenbaar aan de poster op de deur

 strafbaar

Carbid schieten

 worden geschoten.

een maximale inhoud van 40 liter

 buiten de bebouwde kom op een 
 afstand van ten minste: 100 meter 

ste 100 meter en binnen dit 

geen openbare wegen of paden 

maatregelen om elk gevaar voor 
mens en dier te voorkomen.

Hoe steekt u vuurwerk veilig af?

werk: maak vuurwerk nooit open! 

 nylon). En ook niet iets met een 
 capuchon 

 tevoren. In het donker kunt u niet 

in de grond 

 tussen twee stenen 

steeklont, sigaret of sigaar. Gebruik
nooit lucifers of een aansteker 

niet is afgegaan) nooit opnieuw aan 

meter afstand houden 

toe. Ook niet naar dieren! 

Bescherm je ogen met een vuur-
werkbril

ernstig oogletsel op door vuurwerk. 
U kunt uw ogen beschermen met een 

vuurwerkverkooppunten.

Houdt u een oogje in het 
zeil?

dit dan:

tuige of slachtoffer bent van een 
misdaad of een ongeluk, belt u: 
112

(0900) 88 44

 vervelende reacties, bel dan 

70 00

hebben op de openbare ruimte 
kunt u op werkdagen bellen met 
de gemeente, via tel. (0575) 
75 02 50. Wilt u buiten kantoor-

wachten tot de volgende (werk)
dag, bel dan ons calamiteiten-

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de 
rommel op. Laat geen vuurwerk op 
straat liggen. En helemaal geen 

dag naar vuurwerkresten en 
 proberen die opnieuw af te steken.

Oud en nieuw schadevrij

In de periode rond Kerst en Oud en 

 anders dan u gewend bent. Het ge-
meentehuis is gesloten op 24, 25 en 
26 december (alleen op 24 decem-

uitsluitend geopend voor aangiftes 
huis als de telefonische bereikbaar-

bent.

Openingstijden gemeente rond Kerst en 

Oud en nieuw

Het gemeentebestuur nodigt u van 

aan de Elderinkweg 2 in Hengelo. Alle 
inwoners, instellingen, verenigingen en 

prima gelegenheid om in ongedwongen 

wensen. 

Bronckhorster  kampioenen. 

Nieuwjaarsreceptie op 7 januari a.s.  

Komt u ook?

Het bestuur 
van de gemeente 

Bronckhorst 
wenst u 
een heel

voorspoedig 
2013



Tot 3 december jl. kon iedereen per-
sonen of groepen aanmelden die de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ verdie-
nen. Onlangs zijn de drie genomi-
neerden bekend gemaakt. Dit zijn 
in willekeurige volgorde:

Carel Kuipers
Carel Kuipers is sinds 1980 actief bij 
voetbalvereniging Pax in Hengelo. De 
eerste 11 jaar was hij jeugdleider en 
-trainer bij verschillende jeugdteams. 
In 1991 trad Carel toe tot het jeugd-
bestuur als wedstrijdsecretaris pu-
pillen. Voor de pupillen regelt Carel 
elk jaar rond de feestdagen een ge-
zellig zaalvoetbaltoernooi. In dezelf-
de periode organiseert hij ook de 
jaarlijkse kerstverloting om extra 
geld in het laatje te brengen voor de 
club. Het opgebrachte geld wordt 
weer besteed aan leuke activiteiten 
voor de jeugd. Ook helpt hij elke week 
mee met het klaarmaken van Pax 
Praat, het wekelijkse clubblad van 
Pax. Kortom: Een gouden vrijwilliger 
voor de club! Pax kan altijd op Carel 
rekenen daarom is Carel genomineerd 
voor Vrijwilliger van het Jaar.

Vrijwilligers Oranjehof 
Toen in 2003 appartementencomplex 
de Oranjehof in Zelhem klaar was, 

startte meteen een groep vrijwilligers 
met werkzaamheden en activiteiten 
in het ontmoetingscentrum van de 
Oranjehof. De eerste activiteiten wa-
ren op dinsdag en donderdag, zoals 
een inloop koffie-uur voor de bewo-
ners uit de omgeving. Deze koffie-
uurtjes bleken de bakermat voor 
meer activiteiten en inmiddels orga-
niseren de vrijwilligers van de Oranje-
hof een weekvullend programma. De 
groep werkt als team volledig zelf-
standig. Zij zijn onder andere verant-
woordelijk voor het sleutelbeheer, 
onderhoud en catering. De groep is 
onmisbaar voor de bewoners. Zonder 
hen zou het wonen in de Oranjehof 
een stuk minder prettig zijn. De ver-
antwoordelijkheid die de vrijwilligers 
dragen en het plezier dat ze uitstra-
len in hun werk, maakt deze groep 
bijzonder. Met recht genomineerd 
voor Vrijwilliger van het Jaar!

Johan Nijland
Johan is trouw lid van de Rode Kruis-
groep Halle. De hulpverlening had 
al zijn speciale aandacht in militaire 
dienst. Hij deed daar de opleiding tot 
hospik en deed er veel kennis en 
ervaring op. Hier kon de Rode Kruis-
groep Halle vele jaren z’n voordeel 
meedoen! Johan was altijd bereid om 

dienst te doen of om in te vallen. Zelfs 
het hooien moest maar even wachten 
als de medemens geholpen moest 
worden. Heel bijzonder: Johan is één 
van de weinige mannen die meer dan 
één ding tegelijk kan doen. Zo was hij 
jarenlang vrijwilliger bij de motor-
cross in Halle. Hij verleende eerste 
hulp aan de rijders, maar na afloop 
van de wedstrijd kon hij precies ver-
tellen wie er had gewonnen of was 
uitgevallen. Na 50 jaar trouwe dienst 
is Johan gestopt. De groep Halle heeft 
veel aan Johan gehad en zal hem ze-
ker missen. Voor zijn jarenlange inzet 
en betrokkenheid en de plezierige 
samenwerking krijgt Johan de derde 
nominatie Vrijwilliger van het Jaar.

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van 
het jaar’
Wie ‘Vrijwilliger van het jaar 2012’ 
wordt, maakt burgemeester Henk 
Aalderink bekend tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente 
op 7 januari in het gemeentehuis. 
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2012’ 
ontvangt naast de eretitel een geld-
bedrag van € 250,- Als de eretitel naar 
een vrijwilligersgroep gaat, ontvangt 
de groep een geldbedrag van € 500,- 
De andere twee genomineerden 
krijgen een geldbedrag van € 50,-.

Mevrouw M. van den Broek-Hans-
kamp, wethouder Seesing en de heer 
Glandrup van de gemeente vormen 
de commissie die op basis van de 
vastgestelde criteria uit de inzen-
dingen drie genomineerden heeft 
geselecteerd. Daarbij is onder andere 
gekeken naar de tijdsperiode dat het 
vrijwilligerswerk is verricht, de ver-
scheidenheid en de omvang van het 
vrijwilligerswerk. 

Belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing laten b en w hun 
waardering blijken voor het vrijwilli-
gerswerk. De benoeming is een sym-
bolische prijs en de verkozen vrijwil-
liger representeert alle vrijwilligers.

Drie genomineerden voor 
‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend

De vrijwilligers van 2011 die we tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie in het zonnetje zetten

Tarieven gemeentelijke belastingen 2013

De gemeenteraad stelde op 13 december 2012 de belastingverordeningen 
voor 2013 vast. De belangrijkste nieuwe tarieven zijn:

PERCENTAGE OF TARIEF

Onroerende-zaakbelastingen  
OZB als percentage van de WOZ-waarde:  
Eigenaar woning 0,1097% 
Eigenaar niet-woning 0,1266% 
Gebruiker niet-woning 0,1055% 
  
Afvalstoffenheffing  
vast recht per perceel 
(ieder huishouden betaalt dit): 41,00 
vermeerderd met de kosten per keer dat
container / vuilniszak wordt aangeboden:  
   80 liter groene container 1,22 
140 liter groene container 2,13 
240 liter groene container 3,65 
   80 liter grijze container 3,92 
140 liter grijze container 6,87 
240 liter grijze container 11,77 
ondergrondse container groen 
(vuilniszak van 20 liter) 0,30 
ondergrondse container grijs 
(vuilniszak van 60 liter) 2,94 
  
Rioolheffing gebruiker 243,60 
  
Toeristenbelasting (alleen van 
toepassing voor niet-inwoners) per overnachting jaartarief per stand-  
   plaats/slaapplaats
Camping  
toeristische plaats 0,67 99,29
seizoenplaats 0,67 104,52
vaste jaarstandplaats 0,67 109,34
  
Mini-camping  
toeristische plaats 0,67 76,38
seizoenplaats 0,67 80,40
  
Hotels 1,40 140,00
  
Bed & Breakfast / Pensions 0,85 59,50
  
Kampeerboerderij / Herberg / Groepsaccommodatie
met meer dan 8 slaapplaatsen 0,51 28,56
met maximaal 8 slaapplaatsen 1,13 
  
Groepskamperen buiten reguliere kampeerterreinen
met meer dan 8 slaapplaatsen 0,51 
  
Overige vakantie-onderkomens:  
(woningen, zomerhuisjes, recreatiebungalows, 
kamerverhuur, trekkershutten, ruimten in kastelen, 
cottages, conferentie- en vakantieoord etc.)    
met maximaal  8 slaapplaatsen) 1,13 
  
Watertoeristenbelasting  
Jachthaven  
jaarligplaats 0,67 80,40
  
Leges  
Paspoort 50,35 
Nederlandse identiteitskaart aan 
personen in de leeftijd t.m. 13 jaar  31,85 
Nederlandse identiteitskaart aan 
personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder  41,90 
Rijbewijs 36,90 
  
Reinigingsrechten (zie tarieven afvalstoffenheffing)  
(alleen van toepassing voor bedrijven; 
tarieven worden verhoogd met BTW) 
 
Forensenbelasting  
(alleen van toepassing voor niet-inwoners)  
waarde van het object zoals die geldt 
voor de OZB x 1.000:
      0 tot 100 215,00 
100 - < 200 245,00 
200 - < 250 276,00 
250 - < 300 307,00 
300 - < 350 337,00 
350 - < 400 369,00 
400 of meer 400,00 

Voor een eigen woning betaalt u onroerende-zaakbelasting

In de week van 21 t/m 27 april 2013 
is in Nederland de Nationale Sport-
week. Doel van dit evenement is 
sporten en bewegen stimuleren 
door mensen in deze week op een 
bijzondere manier kennis te laten 
maken met het sportaanbod van 
plaatselijke verenigingen. De ge-
meente vindt dit een mooi initiatief 
en wil hier graag bij aanhaken door 
Bronckhorster sportverenigingen, 
commerciële sportorganisaties, 
(basis)scholen en zorg- en gezond-
heidsinstellingen die aan de Sport-
week mee willen doen, ondersteu-
ning te bieden.  

Onlangs vroegen we de ca. 150 
sportverenigingen in Bronckhorst 
via een mail of zij in deze week aan 
geïnteresseerde inwoners willen 
laten zien wat hun vereniging te 
bieden heeft. Bijvoorbeeld door via 
een clinic, instuif of andere activi-
teit te demonstreren hoe leuk hun 
sport is en op deze manier wellicht 
nieuwe leden aan te trekken die op 
deze manier de spreekwoordelijke 
‘drempel’ overgaan om meer te 
bewegen. 

Kans
Voor sportverenigingen is dit een 
mooie kans om extra leden te 
werven en hun sport en de naams-
bekendheid van de vereniging te 

promoten. Om verenigingen te 
ondersteunen bij het opzetten van 
een sportactiviteit kan de gemeente 
zorgen voor promotie (materiaal). 
Daarnaast kunnen wij de eventuele 
kosten van extra zaalhuur voor 
onze rekening nemen. Activiteiten 
kunnen alleen ingepland worden 
tijdens eigen trainingstijden en/of 
‘vrije uren’. Het is niet mogelijk dat 
een sportvereniging activiteiten 
organiseert op de trainingstijden 
van een andere sportvereniging. 

Aanmelden
Wil uw vereniging met een activiteit 
meedoen aan de Sportweek, geef 
dit dan via info@bronckhorst.nl 
aan ons door vóór 1 februari a.s. 
Geef in uw e-mail aan welke 
activiteit u wilt organiseren, op 
welke datum (begin- en eindtijd) 
in de Sportweek, de locatie en 
uw contactgegevens (e-mail en 
telefoonnummer). Na uw opgave 
krijgt u bericht van ons om verder 
af te stemmen. Mocht uw vereniging 
de mail per ongeluk niet hebben 
ontvangen en wilt u wel meedoen? 
Dat kan door ons te mailen via 
bovenstaand e-maildadres en 
met de aangegeven informatie. 
U kunt hier ook terecht voor meer 
informatie en advies over het orga-
niseren van een sportactiviteit in 
de Nationale Sportweek. 

Ons bellen kan natuurlijk ook: 
tel. (0575) 75 02 50 en bekijk de 
website www.nationalesportweek.nl 
eens.

Oproep aan verenigingen om mee te doen 
aan de Nationale Sportweek



Raadsvergadering 
13 december 2012
Op 13 december jl. vergaderde de 
gemeenteraad. Tijdens de vergade-
ring maakte mevrouw Siebelink uit 
Zelhem gebruik van de mogelijkheid 
om in te spreken en uitte haar zorgen 
over schadelijke effecten van vuur-
werk en carbidschieten voor dier en 
natuur. In het vragenkwartier stelde 
de PvdA vragen over de situatie bij 
centrum De Brink. 

Verder is o.a. gesproken over:
-

 De raad stemde unaniem in met 
het aanpassen van de gemeen-
schappelijke regeling Erfgoedcen-
trum Achterhoek en Liemers 2011. 
Hierdoor wordt het voor het Erf-
goedcentrum mogelijk om een 
langlopende lening af te sluiten bij 
de Bank Nederlandse Gemeenten 
tegen gunstige leningsvoorwaarden 

 De raad stelde de tarieven voor de 
gemeentelijke belastingen en hef-
fingen voor 2013 vast (voor: CDA, 
VVD, GroenLinks, D66, GBB, tegen: 
PvdA). Elders op deze gemeente-
pagina’s vindt u een overzicht van 
de nieuwe tarieven. D66 diende 
een amendement in om het per-
centage voor de onroerendzaak-
belasting niet extra te verhogen, 
maar zo vast te stellen dat de 

 OZB-opbrengst gelijk is aan die 
van vorig jaar bij afnemende WOZ-
waarden. Dit amendement haalde 
het niet (voor: D66, tegen: CDA, 
VVD, PvdA, GroenLinks, GBB). 

 Een motie van GroenLinks om de 
gemeentelijke regelgeving zo aan 
te passen dat bij evenementen alle 
kosten (leges) die de gemeente 
maakt, voor rekening komen van 
de organisatoren van het evene-
ment, haalde het ook niet. (voor: 
GroenLinks, PvdA (1) tegen: CDA, 
VVD, PvdA (3), D66, GBB)

 CDA wil dat het college richting de 
landelijke en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten zijn zorg 
uitspreekt over de plannen om een 
extra verhuurdersheffing in te 

 voeren bij woningcorporaties. 
 De CDA-fractie vreest dat hierdoor 

de bouwsector in grote problemen 
komt, doordat woningcorporaties 
minder solvabel zullen worden. 
Sociale woningbouwprojecten 

 blijven dan uit, wat betekent dat er 
ook minder betaalbare huisvesting 
is voor alle lagen van de bevolking. 
De motie werd verworpen, omdat 

de overige fracties vinden dat het 
niet de taak van de gemeenteraad 
is om zich met landelijk beleid te 
bemoeien.  

Voor de vacature van raadsgriffier 
draagt de selectiecommissie van de 
raad mevrouw M. van der Leur uit 
Zevenaar voor. Mevrouw J. Berger-
voet (PvdA/raadsnestor) sloot deze 
laatste vergadering af met een korte 
kersttoespraak, waarin ze alle me-
dewerkers van de gemeente bedankt 
voor hun inzet. Ze riep op om het 
sociale belang niet uit het oog te 
verliezen en mensen die het nodig 
hebben de helpende hand te bieden.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie  Openbare vergade-
ringen  Gemeenteraad). 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 24 januari 2013.

Uit de raad

De feestdagen staan voor de deur, 
feesten waarbij saamhorigheid en 
gezelligheid de boventoon voeren. 
Bij deze feestdagen horen natuurlijk 
een hoop (kerst)versierselen, 
kaarslicht en lekker eten. Brandweer 
Achterhoek West geeft u graag tips 
om de feestdagen gezellig, maar ook 
(brand)veilig te vieren. Deze tips gaan 
over waar u rekening mee moet hou-

den bij uw kerstverlichting, feest-
kleding, het afsteken van vuurwerk, 
gourmetten en fonduen etc. Het zal 
niet de eerste keer zijn dat het mis-
gaat tijdens de feestdagen. 

Laat het niet bij u gebeuren en lees de 
handige adviezen van de brandweer: 
www.bronckhorst.nl onder Actueel of 
op www.brandweerachterhoekwest.

Breng de feestdagen veilig door!

In 2013 wordt de kerstboominzame-
lingsactie weer gecombineerd met 
een vuurwerkafvalinzameling. 
Ook dit jaar vragen wij weer de mede-
werking van de schoolkinderen in 

Bronckhorst. Jullie ontvangen € 0,50 
per ingeleverde kerstboom. Ook voor 
elke volle zak vuurwerkafval, die
ingeleverd wordt, ontvang je € 0,50. 
De speciale vuurwerkafvalzakken zijn 

dit jaar weer te krijgen bij de basis-
scholen en de vuurwerkverkooppunten. 
Kijk voor de inzamelingspunten in 
de gemeente op www.bronckhorst.nl.

Kerstboom- en vuurwerkafvalinzameling op 9 januari 
Jeugd van Bronckhorst kom helpen en verdien een extra zakcentje!

Vanaf 2013 is in de Drank- en Horecawet 
geregeld dat jongeren onder de 16 jaar 
die alcohol bij zich hebben strafbaar zijn 
en een boete kunnen krijgen. 

Jongeren onder de 16 mogen geen alco-
holhoudende drank bij zich hebben of 
drinken als ze op straat en op plekken 
zoals een winkelcentrum, station, park, 
horeca of sportkantine zijn. Dus ook als 
de fles of het blikje nog dicht is. Met de 
invoering van deze wet worden jongeren 
onder de 16 jaar strafbaar als ze wel al-
cohol bij zich hebben. Ze kunnen een 
boete krijgen van € 45,-. Dit gebeurt door 
agenten of gemeentelijke toezichthou-
ders die hen bij overtreding van de wet 
een boete kunnen uitdelen. 

De wet is aangescherpt omdat alcohol-
gebruik schadelijk is voor jongeren én 
tot veel overlast leidt. De overheid stelt 
strengere maatregelen op waaraan ver-
kopers van alcohol zich moeten houden 
en stimuleert dat ouders voorkomen dat 
jongeren drinken. Maar ook jongeren 
zelf zijn verantwoordelijk als ze iets 
doen waarvan ze weten dat het niet 
mag. De boete voor jongeren die alcohol 
in hun bezit hebben is maar één van de 
nieuwe maatregelen. De overheid heeft 
in de Drank- en Horecawet ook nieuwe 
regels voor de verkopers van alcohol-
houdende dranken opgenomen. 

Stel als regel: niet drinken tot ten minste 
16 jaar en liever nog langer niet. Vooral 
bij bijzondere gelegenheden, zoals de 
feestdagen, slaat bij ouders wel eens de 
twijfel toe: ‘Ach, het is maar één keer 
feest’ of ‘Eén glas kan toch geen kwaad?’ 
Het is 
belangrijk dat u juist dan als ouder con-
sequent blijft en de regel blijft hanteren. 
Informeer uw kind over de gevolgen van 
alcoholgebruik voor zijn gezondheid en 
over de strafbaarstelling onder de 16 
jaar. Op www.hoepakjijdataan.nl vindt u 
concrete opvoed-
tips, ook voor de 
feestdagen. U kunt 
ook de QR-code 
scannen. Of vraag 
de folder ‘Hoe pak 
jij dat aan’ aan via 
e-mail: minder-
drinken@ggdgelre-ijssel.nl.

Dit is een artikel in het kader van het 
project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de 
Achterhoek en Stedendriehoek’, dat de 
gemeenten, waaronder Bronckhorst, 
politie, Halt, IrisZorg, Tactus en GGD 
Gelre-IJssel samen met regionale en 
plaatselijke partners hebben opgepakt.
Per 1 januari heet GGD Gelre-IJssel 
GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
Per die datum kunnen ouders mailen 
naar: minderdrinken@ggdnog.nl.

Alcohol onder de 16? Dat komt uw kind duur te staan!

In november meldden wij dat de sloop van de oude DA-
drogisterij op de hoek van de Raadhuisstraat/Kerkstraat 
in Hengelo voor de kerst klaar zou zijn. Helaas moeten wij 
onze planning bijstellen. In het pand constateerde onze 
aannemer Van Dalen meer asbest dan verwacht en het 
zorgvuldig en veilig verwijderen van de asbest kost meer 
tijd. In de nieuwe planning is de sloop eind februari 2013 
klaar. In de kerstvakantie werkt de aannemer niet. 
Alle omwonenden ontvangen een brief van de aannemer 
met daarin informatie over de nieuwe planning. 

Vanzelfsprekend voert Van Dalen de sloop zodanig uit, 
dat de overlast voor inwoners en bezoekers minimaal is. 
Mocht u toch ernstig overlast ervaren in de buurt van de 
sloop, neemt u dan contact met ons op via telefoon (0575) 
75 02 50 (buiten kantoortijden (06) 537 261 56). 
Vragen kunt u ook mailen: info@bronckhorst.nl. 

Voor de locatie oude gemeentehuis e.o. diende de 
Bomenstichting Achterhoek enkele bezwaren in tegen 
de kap van bomen op het terrein. Tijdens de beroeps-
procedure verzocht de rechter beide partijen om nog-
maals met elkaar om tafel te gaan. Dit overleg was voor 
ons aanleiding om alsnog enkele bomen in te passen. 
Vijf bomen op het achterterrein blijven behouden. De acht 
bomen (zuileiken) ter hoogte van de bestaande AH blijven 
vooralsnog gehandhaafd. Wij kijken 
tevreden terug op bereikte resul-
taat. Begin 2013 starten wij met het 
bouwrijpmaken van het terrein. Voor 
alle informatie over het centrumplan 
Hengelo zie www.bronckhorst.nl of 
scan de QR-code.

Ontwikkelingen centrum Hengelo

Sloop pand DA-drogist



Verschillende maatschappelijke en 
welzijnsorganisaties ontvangen jaar-
lijks subsidie van de gemeente om 
activiteiten te ontplooien voor 
Bronckhorster inwoners. B en w stel-
den vorige week onder meer voor het 
bibliotheekwerk, JEKK, maatschap-
pelijke stage en natuur- en milieu-
educatie subsidie beschikbaar. 

Bibliotheekwerk
Voor het bibliotheekwerk in Bronck-
horst verstrekt de gemeente in 2013 
een subsidie van € 645.465,- aan de 
overkoepelende organisatie Biblio-
theek West Achterhoek. Dit is minder 
dan in voorgaande jaren, omdat ge-
kozen is een bezuiniging door te voe-
ren. Hierdoor is de bibliobus in 
Bronckhorst gestopt. Vanwege te 
weinig belangstelling is ook de bieb-
voorziening in Keijenborg gesloten. 
Andere ontwikkelingen die spelen 
zijn: in Drempt komt in het nieuwe 
Kulturhus een bibliotheekvoorzie-
ning. In Hengelo en Zelhem lopen 
onderzoeken naar een efficiëntere 
inrichting en werkwijze van de 
bestaande bibliotheken, onder meer 
omdat de Bibliotheek West Achterhoek 
ook in 2014 nog een bezuinigingslag 
moet halen, waaraan gewerkt wordt. 
In Vorden draait de nieuwe bibliotheek 
naar tevredenheid.

Natuur en milieu-educatie (NME)
Naar aanleiding van een besluit van 
de gemeenteraad om door te gaan 
met het geven van natuur- en milieu-
educatie op basisscholen in Bronck-

horst, besloten b en w een nieuwe 
budgetovereenkomst aan te gaan 
met de Stichting Natuur en Milieu-
educatie, die dit uitvoert, voor de 
periode 2013 en 2014. Hiermee is 
per inwoner een bedrag gemoeid van 
€ 1,62 (ca. € 60.000,- in totaal). Deze 
kosten dekken we uit de afvalstoffen-
heffing. Milieuwethouder Spekschoor 
tekent hiervoor binnenkort de over-
eenkomst met de stichting.  

Jeugd- en kleine criminaliteit 
(JEKK)
Op verzoek van de gemeente verzorgt 
Lindenhout sinds 2006 het JEKK-
werk. De ervaringen zijn positief. 
Vooral in de samenwerking met 
jongerenwerk, politie en leerplicht 
worden resultaten bereikt in het voor-
komen van overlast door jongeren. 
Bronckhorst trekt voor 2013 opnieuw 
ruim € 61.000,- uit voor continuering 
van de uitvoering van JEKK.

Maatschappelijke stage
De organisaties Perspectief Zutphen 
en MaS-Achterhoek bemiddelen voor 
de gemeente Bronckhorst in de vraag 
en het aanbod van maatschappelijke 
stages. Sinds het schooljaar 
2011/2012 besteden middelbare 
scholieren verplicht minimaal 30 uur 
aan maatschappelijke stage. Op deze 
manier maken jongeren kennis met 
vrijwilligerswerk en leveren zij een 
onbetaalde bijdrage aan de samen-
leving. Om de makelaarsfunctie goed 
uit te kunnen voeren, ontvangen Per-
spectief Zutphen en MaS-Achterhoek 
in 2013 gezamenlijk een bedrag van 
bijna € 20.000,- van de gemeente.

Subsidies voor bibliotheekwerk, JEKK, 
maatschappelijke stage en natuur- en 
milieueducatie

Stage lopen bij een sportvereniging

De gemeente stelt (eenmalig) een 
bedrag van € 25.000,- beschikbaar 
aan de Stichting Jubileumconcert 
100 jaar Achtkastelentocht. Deze stich-
ting organiseert allerlei promotionele 
en voorlichtingsactiviteiten rond het 
100-jarig jubileum van de Achtkaste-
lenfietsroute in Vorden. Voorbeelden 
van de activiteiten zijn extra rondlei-
dingen door de tuinen van de kaste-
len onder leiding van een gids, maar 
ook het plaatsen van borden met 
QR-codes die na het scannen een kijkje 
bieden in het kasteel dat fietsers 
en wandelaars bezoeken. Verder 
organiseert de stichting een aantal 
concerten. Naast de gemeente dragen 
ook provincie, ondernemers en orga-

nisaties en diverse fondsen bij aan 
dit jubileumproject. 

Ons toeristisch beleid is erop gericht 
om een gestage groei van de toeris-
tische bestedingen in de regio te 
realiseren. Dit willen we onder meer 
bereiken door verrassende en onder-
scheidende projecten rond fietsen en 
wandelen te stimuleren. Het jubileum-
project van de Achtkastelenroute is 
hiervan een voorbeeld. Onze rol is die 
van aanjager. Door als gemeente 
incidenteel middelen in te zetten, 
kunnen ook gelden vanuit het be-
drijfsleven en andere subsidieverle-
ners gegenereerd worden die nodig 
zijn om projecten mogelijk te maken.

Gemeente steunt 
‘100 jaar Achtkastelentocht Vorden’

De Hengelose bibliotheek

Ieder jaar wijzigt de eigen bijdrageregeling in de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). Zo ook per 1 januari 2013. Het rijk stelt 
de bedragen, die de basis vormen voor de berekening van de eigen 
bijdrage, vast. De gemeente volgt deze bedragen, die inwoners met 
een Wmo-voorziening per 4 weken betalen. De eigen bijdrage voor 
komend jaar is iets verhoogd. 

 
In dit overzicht ziet u de bedragen voor 2013 (tussen haakjes de bedragen van 2012):

 Verzamelinkomen gelijk aan Eigen bijdrage  
 120% sociaal minimum per 4 weken
Ongehuwd persoon < 65 jaar: € 23.208   (€ 22.905) € 18,60   (€ 18,00)
Ongehuwd persoon > 65 jaar: € 16.257   (€ 16.007) € 18,60   (€ 18,00)
Gehuwde personen 1 of beide < 65 jaar: € 28.733   (€ 28.306) € 26,60   (€ 25,80)
Gehuwde personen beide > 65 jaar: € 22.676   (€ 22.319) € 26,60   (€ 25,80)

Eigen bijdrage Wmo: 
inkomsten uit vermogen 
tellen zwaarder mee

De berekening en de inning van de eigen bijdrage voor 
een Wmo-voorziening gebeurt door het CAK. Het CAK 
gaat uit van uw verzamelinkomen in het peiljaar. 
Het peiljaar is 2 jaar terug. Dus als u in 2013 een Wmo-
voorziening van de gemeente ontvangt, zoals hulp bij het 
huishouden, dan wordt voor uw eigen bijdrage gerekend 
met uw verzamelinkomen over 2011. Uw verzamelinko-
men is vastgesteld door de Belastingdienst op basis van 
uw belastingaangifte. Het verzamelinkomen is het totaal 
van uw inkomen uit de drie boxen:
1.  inkomsten uit werk of een uitkering
2.  inkomsten uit aandelen en dividend
3.  opbrengsten uit beleggingen en spaargeld
Het CAK ontvangt uw inkomensgegevens van de Belas-
tingdienst.

NIEUW: vanaf 1 januari tellen inkomsten uit 
vermogen zwaarder mee
Vanaf 2013 gaan mensen die voordeel halen uit sparen 
en beleggen meer eigen bijdrage betalen. Door een 
wetswijziging wordt dan met 12% van inkomsten uit 
vermogen (o.a. spaargeld) rekening gehouden. Dit was 
4%. Het gaat daarbij om het bedrag boven het zoge-
naamde heffingvrijvermogen zoals bedoeld in box 3 
van de belasting. Het heffingvrijvermogen bedraagt 
per persoon € 21.139,-. Dit is het heffingvrijvermogen 
zonder toeslagen. Mensen van 65 jaar of ouder kun-
nen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de oude-
rentoeslag. Daarmee verhoogt het heffingvrijvermo-
gen. De ouderentoeslag is afhankelijk van inkomen 
uit werk en woning (box 1 belasting). Tot een inkomen 
van € 19.985,- bestaat recht op ouderentoeslag. 
Het voordeel uit sparen en beleggen is volgens de 
wet gebaseerd op een vast rendement. De feitelijke 
opbrengst van uw vermogen doet er dus niet toe. 
Dit vaste rendement is van 4% verhoogd naar 12%. 

Enkele voorbeelden:
Voorbeeld 1:
Stel, u hebt een inkomen van € 16.000,-. U bent getrouwd 
en allebei 70 jaar. Door de verkoop van uw huis in 2011 
hebt u € 86.270,- aan spaargeld.

uw heffingvrijvermogen is dan 2 x € 21.139,- = € 42.278,-

€ 56.270,-

Voorbeeld 2:
Stel, u hebt een inkomen bestaande uit AOW en pensioen 
van € 30.000,-. U bent 72 jaar en weduwnaar. U ontvangt 
4 uur hulp bij het huishouden 1x per week. Het uurtarief 
voor deze hulp is € 20,51. U hebt goed belegd en 
gespaard. De waarde van uw vermogen is € 105.000,-.

Situatie 2013
Met de gegevens uit voorbeeld 1 is het voordeel uit 
sparen en beleggen vanaf 2013
€ 3.600,- (12% van € 30.000). Het verzamelinkomen 
is dan € 19.600,- (€ 16.000 + € 3.600).
Met de gegevens uit voorbeeld 2 is het voordeel uit 
sparen en beleggen vanaf 2013
€ 10.063,32 (12% van € 83.861). Het verzamelinkomen 
is dan € 40.063,32,- (€ 30.000 + € 10.063,32).

Situatie 2012
Met de gegevens uit voorbeeld 1 is het voordeel uit 
sparen en beleggen in 2012
€ 1.200,- (4% van € 30.000). Het verzamelinkomen 
is dan € 17.200,- (€ 16.000 + € 1.200).
Met de gegevens uit voorbeeld 2 is het voordeel uit 

sparen en beleggen in 2012
€ 3.354,44 (4% van € 83.861). Het verzamelinkomen 
is dan € 33.354,44,- (€ 30.000 + € 3.354,44).

Het verschil in verzamelinkomen kan gevolgen hebben 
voor de eigen bijdrage Wmo. Het verzamelinkomen is 
namelijk de basis voor de berekening van de hoogte van 
de eigen bijdrage die u betaalt. 

Conclusie voorbeeld 1:
Omdat zowel het verzamelinkomen 2012 als het ver-
zamelinkomen 2013 onder de geldende 120% van het 
sociaal minimum (€ 22.319,- en € 22.676,-) voor dit echt-
paar blijft, betaalt dit echtpaar zowel in 2012 als in 2013 
de standaard eigen bijdrage. In 2013 is dat max. € 26,60 
per 4 weken. Voor heel 2013 betalen zij € 345,80 
(13 perioden van 4 weken). In 2012 was dat € 335,40 
(€ 25,80 x 13 perioden). 

Conclusie voorbeeld 2:
Zowel het verzamelinkomen 2012 als het verzamel-
inkomen 2013 is ruim boven de geldende 120% van het 
sociaal minimum (€ 16.007,- en € 16.257,-). Dat betekent 
dat de standaard eigen bijdrage wordt verhoogd met een 
dertiende deel (wettelijke bepaald getal) van 15% van het 
verschil tussen zijn verzamelinkomen van € 40.063,32 en 
€ 16.257,- (voor 2012 € 16.007,-). 15% van het verschil is 
€ 3.570,95. Een dertiende deel van € 3.570,95 is € 274,69. 
Inclusief de verhoging komt de eigen bijdrage uit op 
€ 293,29 per 4 weken. Voor heel 2013 is dat € 3.812,77. 
Omdat de te betalen eigen bijdrage niet meer mag zijn 
dan de kostprijs van de voorziening is belangrijk om te 
weten dat de hulp bij het huishouden de gemeente 
€ 328,16 per 4 weken (€ 20,51 x 4 uur x 4 weken) kost. 
In 2012 betaalde de weduwnaar € 218,16 per 4 weken. 
Een verhoging van de eigen bijdrage met € 76,13 per 
4 weken en dus € 989,36 per jaar. Dit is een duidelijk 
gevolg van het zwaarder meetellen van de inkomsten 
uit vermogen (het voordeel uit sparen en beleggen). 

Meer info
Zoals uit de voorbeelden blijkt, zijn het soms best 
ingewikkelde berekeningen die gedaan moeten worden. 
Voor meer informatie over de berekening en de inning 
van de eigen bijdrage voor uw Wmo-voorziening kunt u 
terecht bij het CAK, zie www.hetcak.nl of telefoon (0800) 
19 25. Voor algemene informatie over de Wmo en de 
eigen bedragen kunt u 
contact opnemen met 
de gemeente, via 
www.bronckhorst.nl 
of tel. (0575) 75 02 50). 
Eind januari en in 
februari organiseren 
we enkele informatie-
bijeenkomsten over de 
Wmo en onze werkwijze 
bij het verstrekken 
van voorzieningen. 
Hierover leest u 
binnenkort meer 
op deze 
gemeentepagina’s. 



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.

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitke-
ringsregels strenger bestraft. De overheid en het Neder-
landse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd 
is voor uitkeringen alleen terecht komt bij mensen die hier 
recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkeringen 
in stand te houden als geld bij de verkeerde mensen
 terechtkomt. Het overgrote deel van de ontvangers van 
een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel doet 
dat niet, voor dat deel worden de boetes verhoogd.

In welke situaties moet u extra alert zijn?
Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen in-
komsten aanvult tot het normbedrag dat in uw persoonlijke 
situatie geldt om rond te kunnen komen. Het is dus heel 
belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te 
geven. Het kan gebeuren dat mensen onbewust de uit-
keringsregels overtreden, dus wees alert op de volgende 
situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen:

 De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leef-
 situatie. Bent u alleenstaand, of woont u samen? Als u 

samenwoont kan uw uitkering namelijk lager uitvallen. 
Soms heeft u zelfs helemaal geen recht meer op een 
uitkering. Dus als er iets verandert in uw leefsituatie 
moet u dat melden

 Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor 
een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen 
van uw buurvrouw? Als u daar geld voor krijgt dan bent 
u aan het bijverdienen. U bent verplicht al uw inkomsten 
te melden

 Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de waarde 
van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uit-
komen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook 
zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden of een 
huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een 
eigen (koop)woning gelden aparte regels 

Controle
Ontvangt u van ons een uitkering, dan controleren wij 
regelmatig of u zich aan uw plichten houdt. Zo zijn wij 
aangesloten op een digitaal informatiebestand waarin 
gegevens van UWV, Belastingdienst, RDW, de SVB en 
andere publieke organisaties zitten. Door de koppeling 
van verschillende bestanden, beschikken we over veel 
gegevens van u. Als deze gegevens anders zijn dan de 
gegevens die u heeft opgegeven is dat vaak een reden voor 
de start van een onderzoek. Soms door de sociale recherche. 

Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het 
teveel ontvangen geld volledig terugbetalen. Daar bovenop 
krijgt u hetzelfde bedrag als boete. Als u opnieuw in de 
fout gaat, wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. 
Daarnaast kunnen wij na de tweede overtreding uw uit-
kering maximaal drie maanden stopzetten.

Mevrouw A. ontvangt een 
bijstandsuitkering. Zij ver-
dient al zes maanden bij met 
het oppassen op haar buur-
meisje. Zij heeft daarmee in 
totaal € 500,- verdiend. Dit 
heeft ze niet gemeld bij de 
gemeente. Mevrouw A. heeft 
dus de regels overtreden. 
Zij moet het teveel ontvangen 
bedrag aan ons terugbetalen. 
Daarnaast moet zij hetzelfde 
bedrag als boete betalen. 
Dus in totaal: € 500,- + 
€ 500,- = € 1.000,-.

Overtredingen van uitkeringsregels strenger bestraft 
Hoe zit dat? Per 1 januari berekenen 

we de kosten voor het 
ophalen van uw huis-
houdelijk afval op een 
andere manier. Dat is 
niet alleen goed voor 
het milieu, maar als u 
uw afval goed scheidt 
en de groene en grijze 
containers minder vaak 
aanbiedt, is dat ook 
goed voor uw porte-
monnee. Bent u er al 
klaar voor? Lees voor 
alle laatste informatie 
over het volume/fre-
quentiesysteem dat op 
1 januari ingaat de 
speciale afvalpagina 
elders in deze Contact!

Nieuw afvalsysteem in 2013

Bij de invoering van de nieuwe regels, hanteren we een overgangsperiode. 
Dit houdt in:

de regels van het oude recht 

 31 januari 2013, vallen onder de nieuwe regels 

te melden zonder dat u met de nieuwe, strengere regels te maken krijgt  

De terugvordering en de boete die u moet betalen als u de regels heeft over-
treden, hebben grote financiële gevolgen. U heeft een schuld bij de gemeente. 
Deze schuld moet u helemaal terugbetalen. Schulden die door het overtreden 
van de regels zijn ontstaan, zijn in principe uitgesloten van schuldhulpverlening. 
Kijk voor meer informatie op www.wsnp.rvr.org.

Het is dus belangrijk om wijzigingen in uw situatie direct door te geven. 
Neem bij twijfel altijd contact met ons op via tel. (0575) 75 02 50 of mail: 
info@bronckhorst.nl. Wij informeren u graag over uw situatie. 
Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.weethoehetzit.nl.

26 en 27 januari 2013 van 11.00 tot 17.00 uur, E.J.H.M. Wiendels-Hermans

van 08.00 tot 17.00 uur, afsluiten Het Jebbink, tussen De Boonk en De Steege, van 10.00 tot 16.30 uur, 
en afsluiten van de Almenseweg, tussen Mispelkampdijk en de Heijendaalseweg, van 12.15 tot 
12.30 uur, AV Hanzesport

van 00.30 tot 05.00 uur, C.R van Baardwijk

 gemeente Bronckhorst 10 en 17 maart, 1 en 21 april, 25 augustus, 15 september, 6 oktober, 
 17 november en 22, 26 en 29 december 2013 aan te wijzen als koopzondagen, Hengelose onder-

nemersvereniging

 8, 15, 22 en 26 december 2013 aan te wijzen als koopzondagen, ondernemersvereniging Hummelo, 
Keppel en Drempt

 gemeente Bronckhorst 22 en 29 december 2013 aan te wijzen als koopzondagen, Steenderense 
ondernemersvereniging

Bronckhorst 13 en 27 januari, 3 maart, 1 april, 12 en 20 mei, 18 augustus, 8 september, 20 oktober, 

vereniging

 26 december 2013 aan te wijzen als koopzondagen, Bedrijvig & ondernemend Zelhem

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Ontvangen op 6 december 2012:

Ontvangen op 7 december 2012:

Aanvragen

Ontvangen op 9 december 2012: 

Ontvangen op 12 december 2012: 

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 

worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
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.

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 20 december 2012 t/m 30 januari 2013 tijdens de openingstijden voor een 
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

(wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden 
die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 7 december 2012:

Afgegeven op 12 december 2012:

Verzonden op 10 december 2012:

Verzonden op 12 december 2012:

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Verzonden op 13 december 2012:

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 13 december 2012: 

Ingetrokken omgevingsvergunningen
Verzonden op 10 december 2012:

Ontheffing parkeerverbod

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; 
Zutphen-Emmerikseweg 13B Toldijk’ (melding art. 1.3.1 Bro)

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Drempt; Kulturhus’

Bestemmingsplannen

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet Milieubeheer

Belastingverordeningen

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Zutphenseweg 24, Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14 
www.helminkwonen.nl 

@helminkwonen  

facebook.com/helminkwonen

24 - 26 - 27 - 28 - 29 december

2E KERSTDAG van 11 - 17 uur leuke activiteiten, 
demonstraties, smullen en profi teren van kerstacties!
Vijf dagen lang kunt u bij Helmink Wonen in gezellige 
kerstsfeer voordeel behalen op diverse showroom-
meubelen. Tevens hebben we 2e Kerstdag een 
uniek assortiment eetbare woonaccessoires
Én er is gratis glühwein en kerstkrans. 
Uw kerst kan dit jaar niet meer stuk!

KERSTFAIR BIJ HELMINK
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Kijk voor onze kerstaanbiedingen op www.helminkwonen.nl





Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

T (0314) 369 369  -  F (0314) 343 258  

www.wrij.nl  -  info@wrij.nl

         (twitter.com/WaterRijnIJssel)

Het handhavingsbeleid is 

geactualiseerd in samenwerking 

met de Rijn Oost-waterschappen. Het 

algemeen bestuur van Waterschap 

Rijn en IJssel heeft op 11 september 

2012 het Handhavings-beleidsplan 

2012 vastgesteld. Vanaf deze datum  

is het plan in werking getreden. 

Kijk voor meer informatie en de 

volledige bekendmaking op: 

www.wrij.nl/actueel/

bekendmakingen

belasting heffen op lozing 
grondwater.
Vanaf 1 januari 2013 krijgen alle 

lozers van grondwater in het gebied 

van Waterschap Rijn en IJssel een 

heffing opgelegd. Op dit moment 

wordt er geen zuiverings- en/of 

verontreinigingsheffing geheven 

op het lozen van grondwater, 

afkomstig van bronneringen 

en bodemsaneringen. Dat gaat 

vanaf 2013 wel gebeuren omdat 

Waterschap Rijn en IJssel kosten 

maakt om dit water te transporteren 

en te reinigen. Met deze maatregel 

wordt de rekening neergelegd bij 

de vervuilers zelf en niet langer 

verdeeld over alle belastingbetalers. 

Kijk voor meer informatie op 

www.wrij.nl

Hele schoolgebouw afkoppelen
De leerlingen kwamen op het idee om het hele 

schoolgebouw af te koppelen van de riolering. “Dat 

water moet dan afgevoerd worden naar een door de 

leerlingen bedachte waterspeelplaats. Daar kan het 

worden opgeslagen. Het zou dan gebruikt kunnen 

worden tijdens bijvoorbeeld droogte (om de tuin te 

besproeien) of om bij warm weer over het dak te laten 

lopen voor verkoeling. Ook de wc’s zouden we erop 

aan kunnen sluiten.”

Een soortgelijk idee is om een ‘regenwaterhergebruik

tank’ aan te leggen of om met het opgeslagen water 

energie op te wekken. “Wat we in gaan zenden, is nog 

niet duidelijk”, stelt de juf. “Het leuke is dat kinderen 

niet worden tegengehouden in hun enthousiasme. 

Ze gaan maar door met ideeën opwerpen. Het 

waterspuwproject is de start van waarschijnlijk 

nog meer mooie dingen! En of we winnen of niet, 

we hebben al met onze architect afgesproken dat 

we het idee hoe dan ook gaan uitvoeren bij ons 

schoolgebouw.”

Groep 8 van openbare basisschool ‘t Montferland doet mee aan de waterspuwerwedstrijd van Waterschap 
Rijn en IJssel. Juf Marjolein Kruk-Avegaart is erg enthousiast. Op maandagmiddag zijn haar groep 8 en 
groep 7/8 bezig met een tekenprogramma waarmee de leerlingen driedimensionaal ontwerpen. De kinderen 
hebben al een opzet voor een waterspuwer gemaakt, maar wat ze precies gaan inzenden, blijft nog een 
verrassing!

Duurzaamheid is zeer actueel bij ons op school”, 

vertelt de juf. “Op 23 mei stond onze school 25 

centimeter onder water, na een hoosbui. De 

leerlingen kwamen toen vervolgens zélf met het 

idee om het groter aan te pakken. Ze willen een 

echt duurzame school, die verantwoord omgaat met 

energie en waterhuishouding.”

Techniek
De school is een zogenaamde ‘vindplaats’ voor 

wetenschap en techniek. Daarmee loopt ‘t 

Montferland vooruit op de wens van het ministerie 

om meer aandacht aan techniek te besteden. En 

zo gingen de enthousiaste leerlingen met een 

3D-computerprogramma waterspuwers ontwerpen. 

“We proberen leerlingen allerlei vaardigheden bij te 

brengen om de waterspuwer ook daadwerkelijk te 

kunnen gaan maken.”

“Dit betekent niet alleen kennis vanuit de 

lessenserie over bijvoorbeeld afvoer van regenwater, 

maar ook kennis van materialen, technisch tekenen, 

inzicht en technische vaardigheden, zoals solderen. 

En tot slot leren de kinderen presenteren. Zo 

kunnen ze het ontwerp verwoorden aan anderen.” 

Maar zelfs daar blijft het niet bij, aldus juf 

Marjolein. “De leerlingen gaan ook uitzoeken wat 

het gaat kosten. En dus zijn ze ook al gelden aan het 

inzamelen. Die ruimte krijgen ze hier bij ons op

   school en ik denk dat veel kinderen met 

      name die aspecten juist extra leuk vinden

          en onthouden.”
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De Israëlische/Nederlandse celliste 
Timora Rosler won in 1996 de eerste 
prijs op de ‘Stuttgart International 
Cello Competition’. In 1997 werd 
haar de ‘Vriendenkrans van het Ko-
ninklijk Concertgebouw’ in Amster-
dam uitgereikt. Door de jury werd zij 
als volgt geprezen: “Timora Rosler be-
zit een innemend talent, intieme uit-
drukking, virtuositeit en een natuur-
lijk gevoel voor de compositie. Haar 
interpetatie is uitzonderlijk fascine-
rend”. Timora was te horen tijdens 
concerten in Europa, de Verenigde 
Staten, Canada, Argentinië en Israël. 
Als soliste trad ze op met verschil-
lende orkesten, zoals he Vlaamse 
Radio Orkest (o.l.v. Martyn Brabbins), 
Philharmonia of the Nations (o.l.v. 
Justus Frants), Janácek Philharmonic, 
Grazioso Chamber Orchestra of the 
Hungarian National Philharmonic, 
Slowaaks Sinfonietta, Donetsk Phil-
harmonic, National Symphony of Uk-
raine, Israel Sinfonietta Beer-Sheva, 
Haifa Symphony Orchestra, Camera-
ta Antonio Lucio en Eastern Connec-

ticut Symphony Orchestra. Met het 
Orquesta de Cámara Mayo uit Buenos 
Aires heeft zij een uigebreide tournee 
door Nederland (o.a. Grote Zaal van 
het Amsterdamse Concertgebouw) en 
Argentinië gemaakt, met werken van 
Piazzolla. Hiervan is ook een TV- en 
CD-registratie gemaakt. Verder heeft 
Timora Rosler opnamen gemaakt 
voor de Israëlische, Hongaarse, Duit-
se, Nederlandse en Amerikaanse ra-
dio. Ook als kamermusicus is zij zeer 
actief, zij maakt deel uit van Serafino 
Strijktrio met violiste Cecilia Bernar-
dini en altviolist Giles Francis. Timo-
ra bespeelt een Thomas Dodd cello 
uit 1800.

Hans Eijsackers studeerde onder 
meer bij Gérard van Blerk, Jan Wijn 
en György Sebök. In 1992 behaalde 
hij het diploma Uitvoerend Musicus 
met Onderscheiding aan het Swee-
linck Conservatorium in Amsterdam. 
Na zijn studie werd hij uitgenodigd 
te komen studeren aan de European 
Mozart Academy in Kraków, waar-

uit optredens voortvloeiden in Bu-
dapest, Zuidoost-Azië, Cornwall en 
New York. Naast zijn werk als docent 
hoofdvak piano en kamermuziek aan 
de conservatoria van Tilburg en Den 
Haag treedt hij veelvuldig op als so-
list, kamermusicus en liedbegeleider. 
Afgelopen jaren was hij te horen met 
het soloprogramma ‘Hommage’, en 
in pianoconcerten van Brahms, met 
de Robert-Schumann-Philharmonie 
in Chemnitz en Martinu, met het 
Nederlands Kamer Orkest. Komende 
jaren is hij onder meer te horen met 
het programma ‘Bella Italia’ in Lei-
den, Roermond en Arnhem. Sinds 
een gezamenlijke tour in de serie Ri-
sing Stars in 2001, met onder meer 
recitals in Carnegie Hall, New York 
en Wigmore Hall, Londen, vormt hij 
een duo met klarinettist Lars Wou-
ters van den Oudenweijer. Na een 
succesvolle CD met de sonates van 
Reger, kwam onlangs hun tweede CD 
uit, met de sonates van Brahms, die 
zeer enthousiast is ontvangen door 
de media. Hans was afgelopen jaren 
een graag gehoorde gast bij het Or-
lando Festival, het Grachten Festival, 
het Gergiev Festival, het Festival di 
Musica Classica di Linarien de Proms 
in Londen, van 2007 tot 2010 was hij 
ook artistiek leider van het ‘Uitgast 
Festival’, een muzikaal zomers open-
luchtevenement in het Natuurpark 
in Lelystad.

Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo

Opnieuw een bijzonder 
Nieuwjaarsconcert te Hummelo
Celliste Timora Rosler en de pianist Hans Eijsackers komen op 1 janu-
ari 2013 naar Hummelo om van dit Nieuwjaarsconcert een onverge-
telijke gebeurtenis te maken. Het concert begint om 15.30 uur in de 
sprookjesachtig verlichte Protestantse Kerk van Hummelo. Na afloop 
wordt het nieuwe jaar, traditiegetrouw, ingeluid met een glas cham-
pagne en oliebollen bij de Gouden Karper. Ook is het mogelijk om 
daar deel te nemen aan een speciale Nieuwjaarsbuffet. Het Nieuwjaars-
concert Hummelo is een initiatief van de Stichting Nieuwjaarsconcert 
Hummelo. Kaarten voor dit unieke concert zijn in voorverkoop ver-
krijgbaar. U kunt kaarten bestellen: via: www.nieuwjaarsconcerthum-
melo.nl. Voor meer informatie kunt u ook bellen met (0314) 382280 of 
(06) 51340939.

Celliste Timora Rosler

Pianist Hans Eijsackers

In de eerste jaren van de kasteelcross 
in Vorden werd Thijs bij de jeugd, een 
paar keer als winnaar afgevlagd. Ge-
zien zijn huidige professionele status 
mag hij uiteraard niet meer meedoen. 
De Kasteelcross 2012 staat behalve 
het wedstrijdelement (sportklasse, 
Masters, junioren,elite/beloften ed.) 
met name in het teken van de fiets 
voor de thans 16 jarige Jordi Groot 
Wassink. Speciaal voor hem wordt 
om 14.30 uur gestart met het ‘Wee-
vers kampioenschap van Bronck-
horst’, waarbij een aantal prominen-
ten aan de start zullen verschijnen of 
aanwezig zullen zijn. De insteek van 
deze race is om gelden in te zamelen 
voor een aangepaste fiets voor Jordi. 
Rudi Peters, mede- organisator van de 
Kasteelcross en clubtrainer hierover: 
‘ Jordi is een ambitieuze verstan-
delijk beperkte jongen die dol is op 
fietsen. Via zijn vaste begeleidster An-
nie Niesink van Siza, kwam Jordi bij 
onze club RTV Vierakker-Wichmond 
terecht en heb ik hem onder mijn 
hoede genomen. Ik heb tegen Annie 
gezegd: ‘ Goed wij nemen Jordi aan 
en als wij merken dat hij plezier be-
leeft aan het fietsen gaan wij er voor. 
Tijdwens de eerste training kwam 
Jordi al direct twee keer ten val. Hij 
zei niks en pakte rustig de fiets weer 
op, gelukkig geen letsel. De valpartij 
was puur aan onkunde te wijten. In-
middels hebben we zeven trainingen 
achter de rug, het gaat steeds beter 
met Jordi. In het begin was het grote 
probleem, het aantal handelingen die 
je op de fiets in feite in één keer moet 
doen, schoenen in de pedalen, scha-
kelen, remmen, dat soort dingen. Zo 
heb ik Jordi ook geleerd om bij mij 
thuis op het gazon tussen pionnen 
door te rijden. Intussen kan Jordi al 
in een klein groepje zo’n 35 kilome-
ter meerijden. Prachtig zijn enthou-
siasme. Ons doel is dat Jordi over een 
poos bij één van de toerverenigingen 
zoals bijvoorbeeld de VRTC De Acht-
kastelenrijders kan meerijden. De 
fiets van Jordi heeft enige aanpassing 
nodig en dat kost geld. Daarom wordt 
het kampioenschap van Bronckhorst 
georganiseerd dat mede wordt ge-
sponsord door Weevers Grafimedia. 
De organisatie hiervan is in handen 
Jan Weevers, Rens te Stroet en Joost 
Berendsen. Wij hopen op circa 50 
deelnemers die elk tien euro betalen 
en die twee ronden (maximum 15 
minuten) zullen rijden. Burgemees-
ter Henk Aalderink zal het start-
schot lossen. Inmiddels hebben ook 
al een aantal bestaande sponsors een 
bijdrage toegezegd’, zo zegt een en-
thousiaste Rudi Peters. Het parcours 
van de Kasteelcross is vrijwel identiek 

aan voorgaande jaren. De start is aan
de Schuttestraat (100 meter vanaf de
Ruurloseweg). Daarna gaan de cou-
reurs de brug van de Baakse Beek
over, duiken vervolgens links het
weiland in en komen dan via ‘veel 
lussen ‘ uiteindelijk weer bij start en
finish terug. Martin Weijers heeft het
parcours (circa 2500 meter) uitgezet.
Rudi Peters: ‘Wij beginnen zaterdag 
29 december met de voorbereidin-
gen. Dat doen we in vier groepen van
vijf personen met de afbakening van
het parcours met linten, het plaatsen
van dranghekken, het opbouwen van
de tent e.d. Zondagmorgen wordt al-
les nog eens grondig gecontroleerd. 

Wij zijn als organisatie blij met de
medewerking van het Gelders Land-
schap en de bewoners van kasteel 
Vorden’, aldus Rudi Peters die bij de
Masters, Peter Makkink , Eric Bouw-
meester en Marcel Scheffer tot de
favorieten rekent. In deze categorie 
verschijnt ook de oud- Nederlands 
kampioen Micha de Vries aan de 
start. Jannick Vrielink is favoriet bij 
de Nieuwelingen en zijn broer Mit-
chel bij de Junioren. Bij de Beloften/
Elite tipt hij Rens te Stroet, Simon 
Bargeman en Felix Wolbert. Laatst-
genoemde, die indien Rudi Peters is
verhinderd, zich eveneens over Jordi
Groot Wassink ontfermt, ziet een fa-
vorietenrol in de Kasteelcross duide-
lijk niet zitten. ‘Ik behoor absoluut
niet tot de kanshebbers. Ik ben in 
oktober aan mijn lies geopereerd en
sinds kort weer in training. Hoewel
ik nog een conditionele achterstand
heb, gaat het wel steeds beter. Ik be-
schouw de Kasteelcross meer als een
training voor het wegseizoen dat in
maart weer begint’, zo zegt Felix.

PROGRAMMA KASTEELCROSS
10.30 uur Sportklasse
11.30 uur Masters
12.30 uur Dames
13.30 uur Junioren
13.32 uur Nieuwelingen
14.20 uur Jeugd-fietsclinic en 
jeugdrace (6 t/m 12 jaar). Een race 
over één ronde onder leiding van 
het begeleidingsteam van Kanjers 
voor Kanjers. Dis is een jeugd spon-
sorproject van de wielerambassa-
deurs Tristan Hofman en Robert 
Geesink www.kanjersvoorkanjers.
nl Voor de jeugdrace kan men zich 
vanaf heden aanmelden bij Rudi 
Peters 0575-441678. Ook kan men 
zich tot een half uur voor de start 
inschrijven.
14.30 uur Weevers kampioenschap 
van Bronckhorst
15.00 uur Elite/ Beloften

Tevens in teken van fiets voor Jordi

Kasteelcross RTV 
Vierakker-Wichmond 
30 december Vorden

Vorden - Zondag 30 december wordt voor het tiende achtereenvol-
gende jaar rondom kasteel Vorden de (Rabo)Kasteelcross gehouden, 
die wordt georganiseerd door de RTV Vierakker-Wichmond. Een cross
in de achtertuin van het meest prominente lid van de club, Thijs van
Amerongen. De man die dit jaar bij de profs tweede werd tijdens het
Nederlands kampioenschap veldrijden achter de kampioen Lars Boom.

v.l.n.r.: Rudi Peters, Jordi Groot Wassink en Felix Wolbert

De renners beklimmen loodzware, 
wereldberoemde cols en fietsen 
ruim 150 kilometer per dag. Voor 
zichzelf, maar vooral voor Artsen 
zonder Grenzen en de miljoenen 
mensen die deze organisatie jaar-
lijks helpt. Zie de website www.
tourforlife.nl voor informatie en 
beelden van Artsen zonder Gren-
zen en ins & outs van de Tour. Cy-
cling Team VORDEN heeft zich met 
deelname aan deze tour ten doel 
gesteld om minimaal 15.000 euro 
aan sponsorgelden voor Artsen 
zonder Grenzen te werven. Met dit 
bedrag kunnende hulpverleners in 
een vluchtelingenkamp een kliniek 
opzetten om 30.000 mensen in een 
noodsituatie van de eerste medi-
sche hulp te voorzien. Zij beschik-
ken dan over alle medicijnen en 

hulpmiddelen om de meest voorko-
mende verwondingen en aandoe-
ningen te behandelen. 

Op 26 januari 2013 wordt bij Hotel 
Bakker in Vorden het ‘Benefiets-
concert’ georganiseerd. Door één 
of meerdere toegangskaarten te 
bestellen sponsort men het goede 
doel. Het ‘Benefietsconcert’ wordt 
verzorgd door de coverband Silhou-
ette, winnaar van het Open Podium 
2011. Het optreden zal worden af-
gewisseld met de opzwepende sets 
van DJ Mike van Doorn (Michel 
Besselink). Het concert begint om 
20.30 uur. De prijs van een toe-
gangskaart bedraagt 17,50 euro in 
de voorverkoop en 20 euro aan de 
kassa op de avond zelf. Kaarten zijn 
per direct als volgt te bestellen: 

Stuur een mail naarbenefietscon-
cert@kpnmail.nlen vermeld het 
aantal kaarten dat je wenst te ont-
vangen. 

Maak vervolgens het totaalbedrag 
over op bankrekeningnummer: 
1738.68.207ten name van I.W.M. 
Lichtenberg o.v.v. ‘Benefietscon-
cert’. Als de betaling is voldaan ont-
vangt men een reserveringsnum-
mer waarmee op 26 januari 2013 
de kaarten aan de kassa kunnen 
worden afgehaald. Wees er snel bij, 
want er zijn slechts 400 kaarten be-
schikbaar! 
Afhankelijk van de voorverkoop 
zullen kaarten ook in de komende 
periode verkrijgbaar zijn bij losse 
verkooppunten. Tijdens de avond 
zal het werk van Artsen zonder 
Grenzen en de sportieve uitdaging 
volop in de schijnwerpers staan. 
Meer informatie over het evene-
ment kan men binnenkort vinden 
op Facebookpagina http://on.fb.me/
XJr3kW.

Opbrengst voor ‘Artsen zonder Grenzen’

Cycling Team Vorden 
organiseert Benefietsconcert
Vorden - Op 1 september 2013 gaat de Tour for Life van start. Samen 
met ruim 60 ploegen gaat Cycling Team VORDEN deze sportieve uit-
daging voor het goede doel aan. In acht dagen rijden de renners van 
het team van Italië naar Nederland. Zij worden hierbij op vrijwillige 
basis fysiek en mentaal ondersteund door ploegbegeleiders.



Het draagt bij aan de participatie en 
kansen van mensen om mee te doen 
in en aan de samenleving. Ze doet dit 
door het ondersteunen van vrijwil-
ligers, organiseren van activiteiten 
maar ook door het vroegtijdig sig-
naleren, benoemen en oplossen van 
problemen van burgers en samen-
leving. Welzijnswerk draagt bij aan 
het voorkomen dat problemen verer-
geren, waardoor later in het proces 
zwaarder hulp of zorg moet worden 
ingezet. Het gaat hierbij om het op-
lossen van zichtbare en minder zicht-
bare problemen, zoals bijvoorbeeld 
een eenzaamheidsbestrijding. 
Welzijnswerk is niet meer weg te 
denken uit onze samenleving. En 
vandaag wordt dat nog eens bewezen 
als ik zie wat hier in Vorden allemaal 
georganiseerd is en wordt. Dat men 
oog heeft voor elkaar, welke moge-
lijkheden er geboden worden. De 
professionals van de Stichting Wel-
zijn Vorden zetten zich hier elke dag 
voor in, voelen zich betrokken bij de 
burger en kunnen hierbij een beroep 
doen op veel vrijwilligers. Daar kun-
nen we trots op zijn en mogen we 
ook dankbaar voor zijn. Dat verdient 
een waar applaus’, zo sprak Josephi-
ne Steffens. Ze werd op haar wenken 
bediend: wat volgde was inderdaad 
een enthousiast applaus van de aan-
wezigen in het Dorpscentrum.
De wethouder stipte tijdens haar toe-
spraak ook nog even de ‘ouderen van 
nu ‘ aan. ‘Tot 2040 zal het percentage 
ouderen toenemen . In Bronckhorst 

zal 33 procent van de mensen dan 65 
plus zijn. Er ontstaat echter ook een 
nieuwe generatie ouderen die over 
het algemeen veel langer actief en 
zelfstandig zal zijn. Het beeld waarbij 
ouderdom wordt geassocieerd met 
afhankelijkheid, inactiviteit en een-
zaamheid verandert. Er ontstaan an-
dere behoeften, aldus Josephine Stef-
fens. Ze ging vervolgens ook nog even 
in op ‘betaalde zorg’. Daarover zei ze: 
‘ Het moet anders, de zorg dreigt on-
betaalbaar te worden.
De meeste ouderen hebben een werk-
zaam leven achter de rug en gespaard 
voor de oude dag. Als ze een eigen 
woning kochten werd de hypotheek 
zo snel mogelijk afgelost. Er zijn al 
veel ouderen die een bijdrage leveren 
in de zorg middels een inkomensaf-
hankelijke eigen bijdrage. Natuurlijk 
zijn er ook ouderen die altijd sober 
hebben geleefd ,echter met een klein 
pensioen valt er niet te sparen. De 
verhoging van de eigen bijdrage en de 
kosten van medicijnen zijn voor deze 
mensen dan ook bijna onbetaalbaar. 
Ook alleenstaande ouderen kunnen 
soms moeilijk rondkomen. Voor hen 
moet en zal er een vangnet blijven’, 
aldus wethouder Josephine Steffens.
Jan Rigterink, voorzitter van de ju-
bilerende Stichting Welzijn Vorden 
stond in een humoristische toespraak 
eveneens stil bij 25 jaar Welzijnswerk 
in Vorden. ‘Welk beeld roept het ge-
tal 25 eigenlijk op’? zo vroeg hij zich 
af. ’25 jaren getrouwd zijn met een 
leuke vrouw vliegen voorbij, maar 

25 jaar in de bak is levenslang. Een 
25 jarig jubileum is zilver, daar kun 
je verrukt over zijn, maar een sport-
man neemt soms knarsetandend het 
zilver in ontvangst, omdat het goud 
hem slechts een fractie van een se-
conde is ontgaan. Waarom viert Wel-
zijn Vorden vandaag feest? Omdat zij 
er in is geslaagd om 25 jaar mensen 
te motiveren om iets voor anderen te 
betekenen. Omdat zij in de afgelopen 
25 jaar mensen in dienst heeft gehad 
die zich op professionele wijze lang-
durig hebben ingezet. 
Louise van Uden 22 jaar, Willy Gotink 
12,5 jaar en Wilma Berns al weer drie 
jaar. Het bestuur hoopt dat Wilma en 
Willy dat als een goed team nog vele 

jaren zullen volhouden, ook als dan 
de jarenlange ervaring van Louise 
straks in juni 2013 zal verdwijnen’, 
aldus Jan Rigterink. Ook prees de 
Stichting- voorzitter de vele vrijwil-
ligers. ‘ De behoefte aan vrijwilligers 
is de afgelopen 25 jaar steeds groter 
geworden. Dat lijkt niet zo feestelijk, 
maar het feestelijke zit nu juist in het 
feit dat die vrijwilligers ook iedere 
keer weer gevonden worden. En wat 
zo mooi is, de medewerkers van de 
Stichting Welzijn in Vorden (maar 
stellig ook in andere kernen) beschik-
ken over die sociale vaardigheden die 
nodig zijn om mensen te motiveren 
om vrijwilliger te worden’, aldus Jan 
Rigterink. 

Voormalig huisarts Gerben Sterringa
gaf tijdens de receptie een prachtige
dia- presentatie over de afgelopen 25
jaar. ‘ Een bloeiende SWOV die in 
een luttel aantal jaren is uitgegroeid
tot een volwassen Stichting Welzijn
Vorden’, zo sprak Gerben Sterringa
die vervolgens een groot aantal acti-
viteiten de revue liet passeren: Tafel-
tje- Dekje, computercursus, centrale
hulpverlening, BOS (Bezoek Oppas 
Servie), Open Tafel, Maatjesproject, 
geheugenspreekuur, kortom teveel
om op te noemen! De feestelijke bij-
eenkomst werd afgesloten met een 
buffet voor de vrijwilligers. Zij ont-
vingen tevens voor hun inzet in de 
afgelopen jaren een attentie.

Tijdens receptie zilveren Stichting Welzijn Vorden
Josephine Steffens: Welzijnswerk niet meer weg te denken
Vorden - Josephine Steffens, wethouder van de gemeente Bronckhorst 
met o.m. ouderenbeleid en volksgezondheid in haar portefeuille, zei 
het vrijdagmiddag tijdens het zilveren jubileum van de Stichting Wel-
zijn Vorden, heel treffend: ‘Het welzijnswerk heeft een belangrijke 
bindende functie in onze samenleving.

Dirigent Frank Knikkink en zijn man-
nen trakteerden het publiek op in-
ternationale kerstliederen uit Duits-
land, Engeland, Oekraïne, de Bohe-
men e.d. Het in het Duits gezongen 
‘Stille Nacht’ blijft een kerstlied om 
ademloos naar te luisteren. Het was 
zaterdagmorgen op het marktplein 
al vroeg één en al bedrijvigheid toen 
de standhouders hun producten in 
een blokhut of kraam uitstalden. Op 

initiatief van VOV voorzitter Marcel 
Leferink kon men vorig jaar voor het 
eerst kennis maken met deze blok-
hutten, die aan een kerstmarkt toch 
wel een speciaal sfeertje geven. Dit 
jaar waren er zelfs dertien. Wellicht 
dat tijdens de kerstmarkt 2013 alle 
marktkramen vervangen zullen zijn 
door blokhutten. 
Het comité dat in Vorden de kerst-
markt organiseert, zal zich zaterdag-

morgen vergenoegd in de handen 
hebben gewreven toen de weersom-
standigheden gunstig bleken. Dat 
was vrijdag wel even anders toen 
door de neerplenzende buien diverse 
kerstmarkten in de regio vroegtijdig 
werden afgebroken. Het droge weer 
op zaterdag (alleen aan het slot tij-
dens de boerenkoolmaaltijd vielen 
er druppels) trok veel publiek in het 
dorp dat er door de paar honderd 
kerstbomen weer feeëriek uitziet. 
Zoals gememoreerd de kerstmarkt in 
Vorden werd afgesloten met het nut-
tigen van een boerenkoolmaaltijd . 
De bezoekers lieten zich de lekkernij 
met rookworst en spekjes goed sma-
ken. 
Vanaf het begin van de middag al 
direct een gezellig sfeertje en veel 

bezoekers. De standhouders deden 
goede zaken. Glühwein, oliebollen, 
broodjes ham, warme chocolademelk 
keuze genoeg om het iedereen naar 
de zin te maken. Smederij Oldenhave 
stond met een complete ‘ smidse ’op 
de markt. ‘ We vonden het leuk om 
de kinderen zelf iets te laten smeden. 
Moet je zien hoe leuk ze het vinden’, 
zo zegt Willem Oldenhave onderwijl 
hij nog wat kolen op het vuur gooit. 
Midden op de markt : twee ezeltjes in 
een stal met stro. 
De kinderen vonden het prachtig om 
een ritje met de dieren te maken. Ook 
zelf broodjes bakken viel letterlijk en 
figuurlijk bij de jeugd in de smaak. 

De bezoekers aan de Kerstmarkt kre-
gen de gehele middag een cultureel 
programma voorgeschoteld, dat be-
gon met een optreden van Harmonie
Vorden. Verder optredens van Kwa-
drant, Reborn, Kinderpopkoor Ven-
horst, Tienerpopkoor Venhorst, pop-
koor Zutfun, terwijl ook de midwin-
terhoornblazers hun sonore tonen de
lucht inbliezen. De optredens werden
aangekondigd en van commentaar
voorzien door ‘opperspreekstalmees-
ter’ Martin Gabriël. De Kerstman
was ook in vol ornaat op zijn eigen
Kerstmarkt present om de bezoekers
alvast prettige feestdagen toe te wen-
sen.

Kerstmarkt gezellig en goed bezocht

Vorden - Normaliter staan de zangers van het Vordens Mannenkoor 
‘strak in het pak’ tijdens concerten hun repertoire af te werken. Za-
terdagmiddag stonden ze tijdens de kerstmarkt in regenjas, pet op, 
sommigen met hoed, kerstliederen te zingen. Voor de ‘trouwe suppor-
ters’ van het koor, best wel even wennen! De inzet was er niet minder 
om, hoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat een concert van het 
Vordens Mannenkoor in een kerk duidelijk anders en ‘voller ‘ klinkt 
dan in een kleine tent op het marktplein.



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Beddestae
 B. Ei
 C. Karkroze

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

GOEDE DOEL
Mariëtte Harbers, medeorganisator 
van de Tristan Hoffman Challenge, 
laat deze krant weten dat de inschrij-
ving voor de THC 2013 is geopend.
“De decembermaand is toch dé peri-
ode van het jaar voor het maken van 
goede voornemens? En wanneer die 
voornemens worden ingevuld met 
bijvoorbeeld gezonder gaan leven of 
meer gaan sporten, dan mag en kan 
deelname aan de Tristan Hoffman 
Challenge toch een goed advies zijn. 
Bovendien is het in dit geval extra 
de moeite waard wanneer je door te 
sporten iets kunt betekenen voor je 
medemens.”
Grollenaar Tristan Hoffman, ex-
beroepswielrenner en tegenwoordig 
ploegleider van Team Saxo-Tinkoff, 
naar wie de Challenge is vernoemd, 
is nog steeds laaiend enthousiast over 
het jaarlijkse evenement.
“Het is een sportieve uitdaging, waar-
bij de twee aspecten sport en het 
goede doel centraal staan. Iedere keer 
sta ik versteld met welk een groot en-

thousiasme er door de deelnemers 
opzienbarende prestaties worden be-
reikt. Ik ben apetrots op het succes 
van het evenement”. 

PROJECTEN
De volledige opbrengst van de Tristan 
Hoffman Challenge is bestemd voor 
Kanjers voor Kanjers. Deze stichting 
biedt kinderen in de Achterhoek, 
voor wie het niet vanzelfsprekend is, 
de mogelijkheid om te sporten en te 
spelen. Met de opbrengst van onder 
andere de THC steunt Kanjers voor 
Kanjers diverse projecten die passen 
binnen hun doelstelling: het realise-
ren van projecten voor het welzijn 
van kinderen in de Achterhoek, in 
het bijzonder door sport en spel. Er 
zijn inmiddels tal van schitterende 
projecten in de gehele regio, die in 
de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. 
Sterker uitgedrukt: Kanjers voor Kan-
jers heeft niet alleen een volwaardige 
plaats in de gehele Gelderse Achter-
hoek opgeëist, maar is er al helemaal 
niet meer weg te denken. Zeker wan-

neer aangetekend kan worden dat de 
THC in 2012 96 duizend euro heeft 
opgeleverd. “Een groot gedeelte van 
die opbrengst is gestoken in het rea-
liseren van een gezamenlijk speel- en 
ontmoetingsplein: het Timptonius-
plein in Lievelde”, laat Mariëtte Har-
bers weten. “Dit innovatieve speel-
plein is gecreëerd voor de kinderen 
van de Timp, de Antoniusschool, 
peuterspeelzaal Lucky Luke én alle 
Lieveldse kinderen. Kanjers voor Kan-
jers heeft er mede voor gezorgd dat er 
een prachtige, gezamenlijke ontmoe-
tingsplek is gerealiseerd.”

INSCHRIJVING
De Passo Manghen, de spectaculaire 
klim in de Italiaanse Dolomieten, die 
in 2013 op het programma staat, kan 
en mag wandelend, hardlopend of 
fietsend worden bedwongen.
De Manghen is een 2.047 meter hoge 
bergpas, 23,4 kilometer lang, gemid-
deld 7 procent steil en goed voor 
maar liefst 1.629 hoogtemeters. Afge-
lopen jaar maakte de Manghen deel 
uit van de Koninginnerit van de Giro 
d’Italia. Een prachtige entourage, 
die de saamhorigheid van ons jaar-
lijkse evenement zeker positief zal 
beïnvloeden”, aldus hoofdpersoon 
Tristan Hoffman en in zijn kielzog 
Mariëtte Harbers. Genoemd tweetal 
doet derhalve een oproep aan alle 
belangstellende fietsers, hardlopers 
of wandelaars: “Maak je goede voor-
nemens waar en meld je aan. Kijk 
op www.tristanhoffmanchallenge.nl 
voor meer informatie en schrijf je zo 
spoedig mogelijk in!”

Op 21 juni 2013 in Italië

Vierde Tristan Hoffman Challenge 
in de maak

Oost Gelre - Op 26 juni 2010 vond die voor de eerste maal plaats: de 
Tristan Hoffman Challenge. Belangstellende sporters kregen toen de 
gelegenheid om de uitdaging aan te gaan met de op één na hoogste 
berg in Europa: De Passo dello Stelvio, een bergpas in de Italiaanse Al-
pen. En na deze in 2010 alsmede de in 2011 en 2012 succesvol verlopen 
naar de Groenlose wielrenner vernoemde sportevenementen, vindt op 
vrijdag 21 juni 2013 de vierde editie van de THC plaats. Op de derde 
vrijdag van de maand juni in 2013 gaan de deelnemers aan de Tristan 
Hoffman Challenge de Passo Manghen in de Italiaanse Dolomieten 
bedwingen en dat met een bijzonder doel: in beweging komen voor 
kinderen voor wie sporten en spelen niet vanzelfsprekend is. Fietsen, 
hardlopen of wandelen en hiermee zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor Kanjers voor Kanjers.

Een beeld van de Tristan Hoffman Challenge 2012.

In Nijverdal wist Jan Weevers als 
eerste te finishen in de categorie 
Masters 40+. De renner van RTV 
Vierakker-Wichmond won twee 
weken geleden ook al in Oldenzaal 
en is bezig aan een sterk seizoen. 

Naast hem op het ere-schavot stond 
zijn club- en plaatsgenoot Peter 
Makkink die als derde eindigde. Pe-
ter Makkink wist de dag ervoor in 
Oldenzaal ook al de derde plek in 
de wacht te slepen. Dat zijn in een 

weekend drie podiumplekken voor 
de mannen van RTV, een knappe 
prestatie.De overige uitslagen van 
de RTV Vierakker-Wichmond ren-
ners: GOW Oldenzaal categorie 
Jeugd 2: Renze Makkink 12e plaats.
Masters 40+: Peter Makkink 3e, 
Erik de Greef 7e en Martin Weijers 
8e plaats. 
Verder Masters 50+: Erik Bouw-
meester 5e en Bert Kromkamp 
14e plaats. GOW Nijverdal cate-
gorie Jeugd 2: Renze Makkink 13e 

plaats. Masters 40+: Martin Weijers 
6e en Eddy Heuvelink 17e plaats.
Masters 50+: Erik Bouwmeester 5e, 
Rudie Peters 7e en Bert Kromkamp 
17e plaats. De Vordense wielren-
ner Thijs van Amerongen, rijdend 
voor AA-drinks en RTV Vierakker-
Wichmond heeft zondag 16 de-
cember meegedaan aan de Soudal 
Classic in Leuven.Met bijna een 
minuut voorsprong werd deze wed-
strijd met overmacht gewonnen 
door Niels Albert. Thijs kwam goed 
mee met de achtervolgende groep 
en finishte uiteindelijk als 13e. Het 
was een zwaar en erg technisch 
parcours. De slotmanche wordt 
gehouden tijdens de wereldbeker-
wedstrijd in Namen op 23 decem-
ber aanstaande.

Jan Weevers wint GOW Nijverdal
Vorden - Het was een dubbel crossweekend voor de veldrijders in 
de GOW-competitie. Zaterdag 15 december was de wedstrijd op 
het nieuwe parcours van het Hulsbeek in Oldenzaal. Door de natte 
weersomstandigheden was dit een zware cross. Zondag stond de wed-
strijd in Nijverdal op het programma welke werd gereden op het 
vertrouwde clubparcours.

Bezoekers konden beide dagen ge-
nieten van straattoneel, zangkoren, 
vuurkorven en een kerstmarkt met 
allerhande streekproducten en hand-
gemaakte kunst.De winkels waren 
geheel in kerstsfeer gehuld en ook in 
de restaurants was het goed toeven. In 
de kerststal bij de Kapel stonden Josef, 
Maria en het kindje in het stro.2012 
is het jaar van Charles Dickens, dan is 
het 200 jaar geleden dat Charles Dic-

kens werd geboren in Rochester. Deze
belangrijke Engelse schrijver heeft ver-
schillende boeken geschreven, waaron-
der ‘A Christmas Carol’, verschenen in
1843. In de Kapel van Bronkhorst wer-
den de voorstellingen gehouden van 
het poppenspel van Scrooge en Marley
‘A Christmas Carol’.

Dickens in Bronkhorst

Bronkhorst - Kerst in Bronkhorst is een reis terug in de tijd. In het
weekend van 15 en 16 december zagen bezoekers van de Kerstfair de
inwoners van het stadje gekleed als in de negentiende eeuw, de tijd
van Charles Dickens. Het is alweer 200 jaar geleden dat deze schrijver
is geboren.

Veel belangstellenden staan even stil bij het straattoneel en de zangkoren in Bronkhorst.

Om niet op de laatste speeldag voor 
de winterpauze op de laatste plaats 
terecht te komen moest er gewon-
nen worden. De 1e set begon net als 
de laatste weken met een flinke ach-
terstand: 3-9. Het verschil was dat dit 
keer het gat snel werd overbrugd. Bij 
14-14 stond het weer gelijk. Daarna 
ging DVO goed door en werd de set 
met 25-19 gewonnen. Het eerste set-
punt was binnen en dat gaf de da-
mes vertrouwen. In de 2e set nam 
DVO een kleine voorsprong, maar 
Scylla gaf flink tegenstand en liet 
het gat niet groot worden. Het spel 
was wisselend, met vlagen goed spel 
met mooie aanvallen, flinke service-
druk en fraaie reddingspogingen in 
de verdediging. Maar ook af en toe 
een dipje waarin Scylla met een paar 
puntenseries terug kon komen. DVO 
wist uiteindelijk ook deze set binnen 
te halen: 25-22. In de 3e set leek DVO 
goed op weg ook deze te winnen en 
daarmee de winst van de wedstrijd 
veilig te stellen. Na 21-17 ging het 
echter mis door een paar eigen fou-
ten en de set ging met 23-25 verloren.
Om een 5e set te voorkomen moest 
de 4e set worden gewonnen. Tijdens 
de set kreeg Linda Momberg in haar 
afscheidswedstrijd een publiekswis-
sel en bloemen. De Scylla-dames 
roken echter hun kans en de rollen 
waren nu omgekeerd. Hetzelfde wis-
selende spelbeeld, maar nu met een 

kleine voorsprong voor Scylla. Bij 17-
21 leek het gedaan met DVO, maar
de dames vochten terug. Bij 23-23 lag
alles weer open en stond het publiek
weer ouderwets op de banken. Het
eerste matchpoint voor DVO werd
nog ongedaan gemaakt, maar uit-
eindelijk sloeg Marieke Milder het
winnende punt binnen, al blesseerde
ze zich hierbij lelijk (zweepslag). De
opluchting was groot, eindelijk was 
een keer met 3-1 gewonnen. DVO zet-
te hiermee de stijgende lijn door en 
steeg ook op de ranglijst twee plaat-
sen. Na de wedstrijd was het nog lang
gezellig, dat vond ook het scheids-
rechtersduo. De eerste seizoenshelft 
zit er nu op. Van de 11 wedstrijden 
zijn er 6 gewonnen. Toch staat DVO
nog in de onderste helft, omdat vier
van de overwinningen met 3-2 waren
en drie maal met 0-4 werd verloren.
DVO hoeft voor vrijwel geen enkele
tegenstander onder te doen, dat is 
wel gebleken. Als de ploeg voldoende
scherp en in goede vorm is, kan het
van de meeste teams winnen. Na de
winter zijn eenzelfde aantal punten
genoeg voor handhaving in de 2e
divisie. De vijf weken winterpauze
kunnen gebruikt worden voor gene-
zen van blessures, vakantie te vieren,
en vooral genieten van de feestda-
gen. DVO D1 wenst iedereen pret-
tige feestdagen en een gelukkig en 
gezond 2013.

Belangrijke winst voor 
DVO D1 Hengelo
Hengelo - In de laatste wedstrijd van 2012 heeft DVO D1 een uitsteken-
de 3-1 overwinning op Scylla uit Wageningen weten te behalen. Daar-
mee kwam een einde aan een reeks van vier nederlagen. Scylla was ook
gepromoveerd en schakelde DVO in de halve finale van de beker uit.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl



In het bijzijn van alle leerlingen, va-
ders, moeders, opa’s, oma’s en leer-
krachten werd de kerstmusical ‘Volg 
de ster’ opgevoerd. Met veel enthou-
siasme en toneelplezier werd een mo-
derne versie van het verhaal van de 
geboorte van Jezus verteld.
Zelfgemaakte decors, door moeders 
gemaakte kleding, een echte kribbe 
en prachtige zang- en muziekstukjes 

maakten dat iedereen van het begin 
tot het eind geboeid zat te kijken. Het 
applaus voor de toneelspelers was 
aan het eind dan ook oorverdovend.

Met rode wangen en glinsterende 
ogen stapten de hoofdrolspelers na 
een uur het podium af. Het oefenen 
in de afgelopen weken was niet voor 
niets geweest.

Kerstmusical groep 7 
Dorpsschool Vorden

Vorden - In een tot de nok toe gevulde hal van de school hebben de 
leerlingen van groep 7 van De Dorpsschool afgelopen vrijdag hun 
kerstmusical opgevoerd.

Hier werd het gezelschap begroet 
door het enthousiaste brouwersecht-
paar Steve en Yvonne Gammage en 
een lekker zelfgebrouwen Eigenwies, 
een zeer toegankelijk en smakelijk  
bier. 
Na een rondleiding op de kleine en 
gemoedelijke brouwerij was het tijd 
voor een lekker winters stamppotten-
buffet en natuurlijk een proefsessie 
van de diverse bieren die hier gebrou-

wen worden. Waarbij het prijswin-
nende Stout bier (bronzen medaille 
op de International Craft Beer Days te 
Tokio) Nightporter en de nieuwe wel 
heel bijzondere Terra Incognita door 
de Vordense liefhebbers dan ook zeer 
gewaardeerd werden.

Overigens wordt het bier van brou-
werij Rodenburg ook bij Brasserie 
Lettink geschonken, die gerust als 
het thuishonk van het Vordens On-
dernemers Café betitelt mag worden. 
De volgende bijeenkomst van het 
Vordens Ondernemers Café is op don-
derdag 17 januari 2013 om 18.00 uur 
zoals gewoonlijk bij Brasserie Lettink.

Vordens Ondernemers Café 
op bezoek bij Brouwerij 
Rodenburg te Rha
Rha - Donderdagavond is een klei-
ne maar bierliefhebbende groep 
Vordense ondernemers naar Rha 
getogen voor een rondleiding bij 
Brouwerij Rodenburg.

Iedereen had een eigen bakje meege-
nomen. Daarin kwamen kerstgroen 
en veel versiering. 

Ondertussen werden er kerstliedjes 
gezongen. Al met al was het een ge-
zellige avond.

De Vordense Tuin maakt 
kerststukjes met bewoners 
wooncentrum De Zon

Vorden - Op donderdagavond hebben de bewoners van zorgcentrum 
De Zon met Monique van de Vordense Tuin kerststukjes gemaakt. Met 
hulp van leiding en stagiaires van De Zon werd er hard gewerkt.

De heer Temmink heeft als vrijwilli-
ger ruim twintig jaar, de meeste jaren 
als vrachtwagenchauffeur, goederen 
ingezameld en vervoerd naar onder 

andere Rusland en Litouwen. Dit al-
les onder de vlag van het Nederlandse 
en Duitse Rode Kruis. Ook goederen 
uit Vorden zoals schoolbanken via 

de Veilingcommissie, cosmetica van
Etos Barendsen, flesjes van de Mitra
en vele pallets papier afkomstig van
Weevers Grafimedia waren van harte
welkom in Litouwen.

De heer Temmink redde in zijn leven
drie personen van de verdrinkings-
dood, waaronder twee buurjongens. 
Een ervan is thans nog in leven en
was bij de uitreiking aanwezig. 
Hij stond en staat voor iedereen
klaar, niets is hem te veel. Hij is dan
ook een vrijwilliger in optima forma,
een voorbeeld voor de samenleving.

Koninklijke onderscheiding voor 
Jan Temmink

Vorden - Op vrijdag 14 december jl. werd de heer Jan Temmink uit 
Haaksbergen, op de leeftijd van 81 jaar, koninklijk onderscheiden 
door loco-burgemeester van Haaksbergen, wethouder Scholten. Dat 
gebeurde in het bijzijn van de voormalig burgemeester Kotte, de hui-
dige burgemeester Büter van Ahaus, reisgezellen van de transporten, 
familie, vrienden en bekenden. De plek waarop de uitreiking plaats-
vond is uniek te noemen, namelijk in de nabijheid van café-restaurant 
de Haarmühle in Duitsland en wel op de ‘groene grens’ tussen Ahaus 
en Haaksbergen. Dit omdat een koninklijke onderscheiding op Neder-
lands grondgebied dient te worden uitgereikt.

Deze extra inkomsten, welke de af-
gelopen jaren waren opgebouwd, 
worden ons gewoon afgenomen. De 
inwoners van Vorden zullen zich wel 
afvragen ‘waarom’? ; maar daarvoor 
moet men bij de gemeente Bronck-
horst zijn . De mannen van ons koor 
hebben hun werk altijd met plezier 

gedaan. In weer en wind werd het 
oud het papier met tractor en wagen 
opgehaald. De laatste jaren kwam 
daar de vuilniswagen voor in de plaats 
maar het bleef nog wel handwerk en 
nu de zijladers het papier ophalen 
zegt de gemeente: jongens bedankt, 
we doen het nu zelf wel maar dan al-

leen op een betere manier. We gaan
niet met de wagens mee maar we
blijven lekker in het gemeentehuis 
zitten ; dat is veel gemakkelijker en
laten we dan kijken hoelang het koor
het hoofd boven water kan houden.

Maar we gaan niet zingend ten on-
der’, zo zegt Wim Olthuis verbitterd.
‘We willen de Vordense bevolking
bedanken voor al die jaren dat ze 
het Vordens Mannenkoor hebben ge-
steund met het oud papier’, zo voegt
hij er aan toe.

De laatste keer
Vorden - Na ruim 30 jaar moet het Vordens Mannenkoor noodgedwon-
gen stoppen met het ophalen van het oud papier. Wim Olthuis na-
mens het koor: ‘Dat ‘noodgedwongen’ wordt ons opgelegd door de 
gemeente Bronckhorst. Niet alleen het Vordens Mannenkoor moet 
stoppen maar alle verenigingen die aan het ophalen meewerkten.

Het belooft een hele gevarieerde avond te worden, met 
o.a. een optreden van een klarinet ensemble. Het concert 

vindt plaats in de Christus Koningkerk aan het Jebbink 8 
te Vorden en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
Een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten wordt 
zeer op prijs gesteld.

Na het concert is er de gelegenheid om onder het genot 
van een glaasje glühwein nog wat na te praten.

Kerstconcert Vokate in de 
Christus Koningkerk
Vorden - Vokate een koor dat al bijna 20 jaar 
bestaat, geeft woensdagavond 19 december een 
kerstconcert, onder bezielende leiding van Jan 
Visser en Youri Ivanov.

Er is een dorp in de Achterhoek.
Daar staan wel honderdduizend bomen.
Een dorp zo leuk dat veel toeristen
er elk jaar voor hun vakantie komen.
Midden in ’t dorp staat ’n ouwe kerk.
omringd door sfeervolle terrassen.
En in de Herberg zijn gezellig
koffiedrinkers aan ‘t klaverjassen.
In ‘t Knopenlaantje leggen geliefden
in ´n berkentak een eeuwige knoop.
En bij de slager is – niet te geloven! – 
nog altijd echte balkenbrij te koop.
En langs de dorpsstraat zie ik kastan-
jes, en een stel prachtige platanen 
staan. Maar ́ n  vraag is: zullen die bo-
men gewoon straks naar de schroot-
hoop gaan? 
Ik ken een dorp waar oude tijden her-
leven in acht mooie kastelen. 

En er zijn scholen vol  blije kind’ren
Omdat ze nog buiten kunnen spelen.
Een dorp waar in een vieze Blubber-
run men zich voor een goed doel echt 
niet spaart.
En in een kerk een prachtige collectie
heiligenbeelden wordt bewaard. 
Dat dorp met veel heel fijne winkels,
met ruimte, lucht, een gezonde sfeer,
waar ook veel goeie naobers wonen...
Zo´n  dorp vind je haast nergens 
meer. Maar ondertussen loopt een 
rechter te dubben wat-ie beslissen 
moet. Vindt-ie het kappen van die 
platanen onwettig of vindt-ie het juist 
goed?
En net als ooit die orgeldraaier, waar-
over u vast wel hebt gehoord, treur 
ik terecht over het vele dat men te-

genwoordig gooit overboord. Laat ‘t 
dorpscentrum zijn bomen houden.
Anders raakt het z’n karakter kwijt.
Tweeduizend mensen hebben laatst 
nog voor ’t behoud van ’t groene hart
gepleit. We willen geen kille asfalt-
pleinen. Dus ook geen kaalslag, als 
’t effe kan. Redt onze kastanjes en
platanen. Die bomen echt, daar hou
ik van!
En langs de dorpsstraat zie ik kastan-
jes, en een stel prachtige platanen 
staan. 
‘k Weet helaas niet of al die mooie
bomen er straks gewoon nog wel zul-
len staan.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35, Vorden

Ons dorp 
(vrij naar Wim Sonneveld)

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Louis Roes vertelt en zingt over 
‘kerstkaarten’, live opgenomen in 
destudio van Radio Ideaal. Verder 
kunt u luisteren naar een Kerstver-

haal voorgelezen door Erna Evers.
De Gorgelpiepen zingen een fraai
nummer zonder tekst. Verder kunt
u luisteren naarhet, Brookduo, Ken-
nèh, Ben Lukassen, Janke lameris,
Ineke de Jong, Frans van Gorkumen
Herman Riethorst. Alles in de sfeer
van de komende kerstdagen. Ook de
vaste onderdelen in het dialect zullen
niet ontbreken.
 
De uitzending in Ideaal Dialect is van
11.00 tot 12.00 uur te beluisteren via
de frequenties van Radio Ideaal.

Kerstsfeer bij 
Radio Ideaal Dialect Zelhem
Zelhem - Het duo ‘Alles Andès’ 
opent de uitzending van Ideaal 
Dialect van aanstaande zondag 
met het nummer ‘Een Vraedig 
kerstfeest’. De kerstsfeer wordt 
op peil gehouden door Hiddink 
en Schreurs met het nummer 
‘Kasmis’ enThe Bruurkes met 
‘Kerstliedjen’.

Dit programma met de naam “De Mu-
zikale Ontmoeting” zal op 1e kerst-
dag, s’ morgens tussen 9.00 en 10.00 
uur, worden herhaald. I.v.m. met een 
gewijzigd dag-programma van Radio 
Ideaal op oudejaarsdag 31 december 
zal er op die dag geen uitzending zijn 

van Kerk en Radio. Het programma 
‘De Muzikale Ontmoeting’ wordt op 
maandagavond tussen 19.00 en 20.00
uur uitgezonden via Radio Ideaal. Na
de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio : 0314-624002.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland : FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org.

Kerstuitzendingen van 
kerk en radio Zelhem
Zelhem - Kerk en radio zal op 
kerstavond, maandag 24 decem-
ber, van 19.00-20.00 uur een fees-
telijke uitzending verzorgen met 
veel bekende kerstzang en mu-
ziek.

De film is georganiseerd door Vrien-
den Bibliotheek Hengelo. Er is geko-
zen voor de film: “Tony 10”.
De inhoud van de film is als volgt: 
Tony bijna 10 jaar en heeft de beste 
vader van de wereld. Hij is apetrots 
op zijn vader die opklimt van kraan-
machinist tot minister. Maar op een 

dag hebben zijn ouders een heftige 
ruzie en loopt zijn vader weg van 
huis. Tony denkt dat zijn vader ver-
liefd is geworden op de koningin. Hij
doet er alles aan om zijn ouders weer
bij elkaar te krijgen en krijgt daarbij
hulp van het koninklijk huis. De film
is volgens filmservice geschikt voor
alle leeftijden.
Kaartjes zijn nu verkrijgbaar bij de
bibliotheek. Ook vaders en moeders,
opa’s en oma’s en andere volwasse-
nen zijn van harte welkom. De biblio-
theek is open vanaf 10.30 uur.

Kinderfilm in de 
kerstvakantie Hengelo
Hengelo - Bibliotheek Hengelo 
Gld vertoont, net als vorig jaar, 
een kinderfilm in de kerstvakan-
tie. Dit jaar op donderdagmorgen 
3 januari om 11.00 uur.

Absolute kwaliteit, de beste prijs 
en een overzichtelijk assortiment 
hebben wederom geleid tot een 
fantastische vuurwerkcollectie. 
Een prachtig vuurwerkassorti-
ment met een super aanbod voor 
iedereen van jong tot oud, voor 
de prijsbewuste koper en de échte 
vuurwerkfan, de Welkoop winkels 
in Bronckhorst zijn voor iedereen 
hét adres. 
Als grootste vuurwerkverkoper 
van Nederland kan Welkoop zor-
gen voor de zwaarste kwaliteit te-
gen de beste prijzen en daar profi-
teert de klant van mee. “Neem nou 
de Buurtbaas, een 48 schots cake-
box van hoge kwaliteit gevuld met 
ruim 400 gram kruit voor maar € 
19,95, dat zul je bij geen enkele 
andere aanbieder tegenkomen”. 
Maar het kan nog gekker! “Als u 
namelijk op vrijdag 21 of zaterdag 
22 december bij ons uw vuurwerk 
bestelt, krijgt u tot 10% korting op 
zelf uit te zoeken vuurwerk.” 
Deze actie geldt alleen op vrijdag 
21 december en zaterdag 22 de-
cember 2012. Besteedt u tussen 
€25.- en €50.- aan vuurwerk, dan 

kunt u gratis vuurwerk uitzoeken 
ter waarde van 2,50 euro. Bij beste-
ding tussen de 50 euro en 75 euro 
aan vuurwerk kunt u gratis vuur-
werk uitzoeken ter waarde van 5 
euro en tussen 75 euro en 100 euro 
kunt u gratis vuurwerk uitzoeken 
ter waarde van 7.50 euro. Boven de 
100 euro kunt u gratis vuurwerk 
uitzoeken ter waarde van 10 euro.
Wie kent niet de traditie om op 
oudejaarsdag carbid te gaan schie-
ten. Daarvoor heeft u wel carbid 
nodig en ook dit is natuurlijk bij al 
de vier Welkoop winkels in de ge-
meente Bronckhorst te koop.

Net als voorgaande jaren zal de 
consument zijn weg weer naar 
Welkoop weten te vinden, want 
de service in de winkel en de korte 
wachttijden bij de kassa zijn zeer 
bekend in Nederland. “En iedereen 
die voor 28 december 2012 zijn 
vuurwerk bestelt op www.goed-
vuurwerk.nl maakt bovendien 
kans op één van de 10 gratis pak-
ketten met 25kg vuurwerk!” Vuur-
werk bestellen kan bij Welkoop 
namelijk ook online. Via www.
goedvuurwerk.nl kan op elk mo-
ment vuurwerk worden besteld, 
dat vervolgens vanaf vrijdag 28 
december klaarligt in de door de 
klant uitgekozen winkel.

Welkoop Hengelo, Toldijk, Vorden en Zelhem 
verkopen vuurwerk
‘Wij zetten vuurwerkland 
op z’n kop’
Bronckhorst - De Welkoop-vesti-
gingen in de regio gaan ook dit 
jaar vuurwerkland weer op z’n 
kop zetten.

Geert Reintjes zit meer dan 43 jaar 
in het vak waarvan 34 jaar, vanaf 
1978 met zijn vrouw Dorien in een 
eigen zaak in Zutphen. Geert heeft 
zich eveneens vanaf 1978, gespeci-
aliseerd in haarwerken en heeft in 
de loop der jaren veel kennis opge-
daan. In 1988 werd de tweede kap-
persvestiging geopend in Toldijk, 
ideaal gelegen aan een doorgaande 
weg, met eigen parkeergelegenheid. 
De Haarwerkboetiek heeft hier een 
eigen ingang. Zutphen werd later 
gesloten, omdat daar niet voldoende 
privacy voor Geert’s cliënten was.“Ik 
had altijd wel een beetje zorgen of 
er iemand zou zijn die het hier over 
kon nemen,” begint Geert. “Je hebt 
met veel mensen een binding. Het 
gaat niet alleen om mensen met che-
mokuur. Er zijn ook veel mensen 
met natuurlijke haaruitval, bijvoor-
beeld dames met erg dun haar op 
vooral de kruin, blijvende kaalheid 
na zwangerschap en operaties enz. 
Daarvoor zijn passtukjes met clipjes, 
maar vooral het succesvolle systeem 
DYNAMIC. Daarbij wordt er een mal 
van het kale gedeelte van de schedel 
gemaakt, waarna dan speciaal voor 
die cliënt een haarwerk op maat 
wordt geknoopt en met een medici-
nale lijm wordt bevestigd. Het blijft 
vijf weken vast op het hoofd zitten 
en dan weer verwisseld. Het is alle-
maal specifiek maatwerk. Die specia-
liteit heb ik. Ik was bang dat het zou 
vergaan als ik ermee stopte.”Dianne 
Roordink nam vijftien jaar geleden 
Kapsalon Lurvink in Hengelo Gld. 
over. Zij heeft de leiding over vier 
kapsters, waarvan Karin van Unnik al 
een aantal jaren de taak als bedrijfs-
leidster heeft.“Ik heb veel vaste klan-
ten, maar als er een ziek werd kon ik 

die niet verder helpen. En dat vond 
ik jammer,” vertelt ze. “Ik stuurde ze 
naar Toldijk, omdat ik wist dat het 
daar goed was.” Omdat Dianne ook 
wel klanten met een kale kruin of 
kale voorkant had, ging ze toch na-
denken over haarwerken. “Ik wilde 
de mensen gewoon graag zelf helpen, 
maar ik vind dan wel dat je er dan 
verstand van moet hebben en weten 
welke mogelijkheden er zijn.” Uitein-
delijk nam ze de beslissing en ging de 
opleiding doen.“Ik had allerlei opties 
voor een haarwerksalon in Hengelo,” 
vertelt Dianne verder.“Tussendoor 
belde ik Geert om te zeggen dat ik 
ging leren en dat ik over een paar jaar 
pas zover was. Ik hoopte dat hij tegen 
die tijd iets aan het afbouwen was, 
dan zit je elkaar niet in het vaarwa-
ter. Het is helemaal niet van deze tijd 
dat je een collega gaat inlichten dat 
je iets op touw gaat zetten, maar het 
is zijn ding hier in de regio.”“Dianne 
belde me om te vertellen dat zij met 
haarwerken wilde beginnen. Op zich 
vond ik dat als collega erg sportief,” 
vertelt Geert. Na dit telefoongesprek 
volgden meerdere gesprekken in de 
salon. “Want ik had toen tegen haar 
gezegd: ‘Dan heb ik ook wat anders 
in gedachten’.”Dianne werkte, toen 
ze net van school afkwam, tijdens 
drukke dagen voor Pasen in de kap-
salon van Dorien in Toldijk. Na al 
die jaren komt ze nu weer terug bij 
Reintjes. “Ik vind het heel bijzonder 
op deze manier weer bij elkaar te 
komen.”Het klikt prima. “Wij zijn in 
de afgelopen jaren al herhaaldelijk 
samen naar de importeur geweest, 
waar wij haarwerken van betrekken, 
hebben er seminars en cursussen ge-
volgd samen, zodat zij al ingewerkt 
werd,” vertelt Geert. Ze neemt per 

1 januari 2013 de Haarwerkboe-
tiek van Geert Reintjes over. Geert 
blijft voorlopig op de achtergrond 
bijstaan, voor Dianne is dat een fijn 
gevoel. “Voor Dianne een fijn gevoel 
er niet alleen voor te staan, voor mij 
een goed gevoel dat ik op die ma-
nier mijn kennis kan overdragen.” 
Het werk in de Haarwerkboetiek is 
zeer specifiek. “Het is niet zomaar 
een pruikje verkopen,” legt Geert 
uit. “Je hebt een gevoel met mensen, 
een vertrouwensband. Zien, horen en 
doen.”Omdat Dianne een eigen kap-
salon heeft, hoeft ze op dat gebied 
niets te leren. “Wat betreft de speci-
aliteit met het haarwerk, dat komt 
in de loop der jaren.” Nieuw voor 
Geert en Dianne is nu dat ze elkaars 
achterwacht zijn. “Ik doe aan moun-
tainbiken en er mocht bij mij niets 
gebeuren. Ik heb in het verleden met 
een gebroken duim gewerkt, gebro-
ken arm, schouder en gekneusde rib-
ben,” lacht Geert terugkijkend. “Ik 
ging altijd maar door. Ik had geen 
vervanging en wilde er voor de men-
sen zijn.”Geert en Dianne hebben er 
vertrouwen in. “Ik heb er veel zin 
in, Dianne heeft er ook veel zin in, 
de klik is er met ons personeel en 
met Dorien. Ja, dat is natuurlijk wel 
fijn, want ze komt hier bij lopen als 
vreemde vogel, die moet dan wel wel-
kom zijn,” lacht Geert. “Maar het is 
net of ze er altijd al is.”“Dit voelt erg 
goed, nu ga ik eindelijk doen, wat ik 
heel graag wil,” besluit Dianne. “Het 
is wel helemaal mijn ding, net iets 
meer doen dan iemand mooi ma-
ken. Het kappersvak vind ik heel er 
leuk, maar hier haal ik veel voldoe-
ning uit.”Haarwerkboetiek Reintjes, 
Zutphen Emmerikseweg 6, 7227 DL 
Toldijk. Voor informatie kijk op de 
website www.haarwerkreintjes.nl of 
bel (0575) 452524.
In de Dames- Heren- en Kinderkap-
salon Reintjes blijft alles gewoon 
doorgaan. De vijf kapsters werken 
er onder leiding van Dorien Reintjes. 
Bel voor een afspraak (0575) 452220.

Nieuwe eigenaar Haarwerkboetiek Reintjes Toldijk

Geert Reintjes draagt levenswerk 
over aan Dianne Roordink

Toldijk - Aan de Zutphen Emmerikseweg 6 is Totale Haarmode Salon 
Reintjes gevestigd. Niet iedereen weet dat het echtpaar Reintjes eigen-
lijk twee bedrijfjes runt: Haarwerkboetiek Reintjes, geleid door Geert 
Reintjes en Dames- en Herenkapsalon Reintjes door Dorien Reintjes. 
Vanaf 1 januari 2013 zal slechts één ding veranderen: de Haarwerkboe-
tiek van Geert Reintjes wordt overgenomen door Dianne Roordink.

Geert Reintjes en Dianne Roordink in de Haarwerkboetiek Reintjes.

De aanvang van de dienst is om 10.30 uur in de kleine kerk 
aan de Banninkstraat. De kerk is in prachtige kerstsfeer 

opgetuigd. Dus iedereen is van harte welkom. Op maan-
dag 31 december is de gebruikelijke eindejaarsdienst. 

Deze begint om 17.00 uur. Dan wordt aandacht besteed 
aan degenen die uit de kring van Vrijzinnigen ontvallen 
zijn in het afgelopen jaar. Mia Tankink uit Keijenborg zal 
deze dienst voorgaan.

Kerkdiensten Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap
Hengelo - Mevrouw Netty Hengeveld uit Eibergen is 
op Eerste Kerstdag, 25 december, voorganger in de 
kerkdienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Beddestae:  Bedstee. “Ne moes in de beddestae? Dan kö’j ’t 
slaopen wal vergetten.”

 B. Ei: 
1. Ei. “Met de eiere is ’t ok neet best, ze gaot hard achteruut, 

wodt ter ezeg as de eiere neet volle meer opbrengt.”
2. As dat ei nog ’s brök, wil ’t good stinken.” Als die 

vriendschap eindigt, dan zul je nog eens wat horen.

 C. Karkroze: Pioenroos (Paeconia). “Karkroze wodt groot en 
hoge.”

Het vernielen van de wortels in de 
grond heeft een negatieve invloed op 
de graskwaliteit. Het gras krijgt on-
voldoende vocht en voeding. Plekken 
waar geen gras meer groeit, zijn een 
perfecte ondergrond voor onkruid. 
Bovendien zijn de molshopen een 
gevaar voor landbouwmachines en 
gewassen. Bij onherroepelijke schade 
is het vernieuwen van het grasland, 
vaak nog de enige optie. “En dat is 
een dure aangelegenheid. Wie deze 
ellende wil voorkomen, zou profes-
sionele mollenbestrijding zeker eens 
moeten overwegen”, aldus Pascal 
Frank. Een mol plant zich snel voort. 
Soms zijn er maar liefst 20 beestjes 
actief op een ha grond. Het plaatsen 
van mollenklemmen is dan vaak 
niet meer voldoende. Met professio-
nele mollenbestrijding wordt het pro-
bleem bij de kern aangepakt. 
Pascal Frank runt samen met zijn 
vrouw Esther  het bedrijf Frank Ge-
wasverzorging. Zij zijn  vakspecialist 
in gewasverzorging en gevestigd in 

Lievelde. Professionele mollenbestrij-
ding is een van de diensten die zij 
bieden aan agrariërs en particulie-
ren. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd
in het totale plaatje voor optimale
gewasverzorging, zoals  kunstbemes-
ting, onkruidbestrijding en maisver-
zorging. Voor alle werkzaamheden
beschikken zij over de juiste vergun-
ningen van het Ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Wilt u meer informatie over profes-
sionele mollenbestrijding? 
www.frankgewasverzorging.nl

Nu is de beste bestrijdingsperiode!
Mollen verwoesten grasland
Lievelde - Hoe klein ook, een mol 
is in staat graslanden en mooie 
gazons ernstig te beschadigen. Ze-
ker als het gras net is ingezaaid, 
is het voor een mol goed toeven. 
Zijn lievelingsgerecht, wormen, 
zijn er in overvloed. Het wroe-
ten in de losse grond gaat lekker 
makkelijk. Kortom, de diertjes 
hebben vrij spel en richten met 
hun mollenritten vaak grote 
schade aan onder de wortels van 
grasmat. Pascal Frank, specialist 
in mollenbestrijding geeft aan: 
“Het is belangrijk dat het mol-
lenprobleem op tijd wordt aange-
pakt. Vanaf maart planten deze 
zwarte beestjes zich voort. Dan 
ben je eigenlijk te laat. De ko-
mende maanden zijn de perfecte 
periode om de mol te bestrijden.”

Ook de heren muzikanten van Moon-
Yard kijken er al een lange tijd naar 
uit. De groep heeft het afgelopen jaar 
hard gewerkt aan nieuwe nummers 
en de setlist puilt uit van bruisende 
Americana! Succesvolle optredens 
door het hele land maakten 2012 een 
bijzonder jaar. Hoogtepunten waren 
daarbij de sessie voor Radio 1, de op-

names voor BehindTheCorner en de 
optredens in de illustere bluesclub 
Maloe Melo in Amsterdam. 
MoonYard speelt een mix van veel ei-
gen werk en covers van bands als The 
Band, Allman Brothers, Joe Cocker, 
Eric Clapton, Asleep at the Wheel, 
Stephen Stills en Robert Randolph. 
De klankkleuren van de band ken-

merken zich o.a. door de prachtige 
melodieën van de pedalsteelguitar 
van Ellio Martina. Het geeft de band 
een country en boogie feel. Ellio was 
15 december ook te zien en vooral te 
horen op Amsterdam Electric Guitar 
Heaven, een festival waar bijzon-
dere gitaristen samenkomen. Ellio 
verzorgde er een workshop rondom 
zijn pedaalsteel gitaar. Ook de ove-
rige bandleden van MoonYard waren 
daar aanwezig om met Ellio en ande-
re bands, o.a. de legendarische band 
Sjako, een set te spelen. 
In MoonYard spelen naast Ellio Mar-
tino op pedalsteelguitar bassist Hans 
Hoog Stoevenbelt, die zijn bas met 
nevenveel passie en kleur bespeelt 
als zijn penselen als hij schildert. 
Toetsenist Henk Buiting laat zijn 
hammondorgel ronken, gieren en 
brullen en het subtiele toetsenwerk 
geeft de groep veel dynamiek. Gerton 
Eijkelkamp is de creatieve drummer. 
Hij zorgt niet alleen voor een strakke 
beat, maar verrast steeds weer door 
zijn inventieve drumspel. Al deze 
klanken vormen samen met de zang 
en het gitaarwerk van Stef Woeste-
nenk de band MoonYard. Tijdens 
BehindTheCorner werd de band door 
het bandgeluid en de vierstemmige 
zang omschreven als ‘Americana, de 
Achterhoekse Tom Petty, jammend 
met Calexico en CSN’. 

Het voorprogramma BCmen (Han 
Thie en Michel Klumper) maakt 
akoestische muziek met de blues als 
grondslag. Maar ook met invloeden 
van jazz, country en pop. BCmen 
speelt zowel eigen werk als covers 
van onder andere Robert Johnson, 
The Beatles en Jon Bon Jovi.

MoonYard in café ‘de Tol’ Wittebrink

Wittebrink - Het MoonYard-optreden in café ‘de Tol’ aan het eind van 
het kalenderjaar lijkt zo langzamerhand een traditie te worden. De af-
gelopen jaren kon deband steeds rekenen op een enthousiast publiek, 
dat er voor in was om na de Kerstdagen nog een keer gezellig een 
avond te genieten van heerlijke muziek onder het genot van een lek-
ker drankje. In het voorprogramma speelt het duo BCmen. Het optre-
den begint om 21.00 uur en de entree is (zoals altijd bij ‘de Tol’) gratis.

Het eigenlijke schrijven begon voor 
Marloes in 2008, toen ze zich liet 
uitdagen door de verhalenwedstrijd 
‘Gelderse Geheimen’ van Omroep 
Gelderland. Tot haar verrassing 
werd het verhaal uitgekozen als 
één van de prijswinnende verhalen 
en kwam het, samen met veertien 
andere verhalen, in de bundel ‘Gel-
derse Geheimen’. Daarmee wist 
Marloes dat ze er mee door wilde 
gaan. “Als lezer las en lees ik het 
liefst thrillers en als schrijfster wil 
ik thrillers schrijven.”
Als Marloes aan een verhaal begint 
heeft ze meestal al een ‘plot’ in haar 
hoofd, “maar tijdens het schrijven 
gebeurt het regelmatig dat ik het 
verhaal aanpas, omdat ik nieuwe 
ideeën krijg.”
Het idee voor haar boek ‘Deadline’ 
kreeg Marloes toen ze met de auto 
door het buitengebied van Aalten 
reed. Ze bedacht de persoon Mike, 
verslaggever bij het weekblad ‘Aal-
ten Vooruit’. 
  0Mike’s droom is om carrière te 
maken en verslaggever te worden bij 
dagblad ‘de Gelderlander’. Van een 
bevriende politieman krijgt hij een 
tip voor een verhaal over een ver-
mist persoon. Hij gaat er vol voor in 
de hoop dat het z’n grote doorbraak 
wordt. De vermiste persoon blijkt 
vermoord te zijn en het wordt span-
nend voor Mike. 

De droom van Marloes is inmiddels 
wel uitgekomen, want haar boek is 

inmiddels gedrukt en uitgegeven 
bij uitgeverij Aquazz. Marloes: “Als 
beginnend schrijver kun je wel een 
mooi verhaal schrijven, maar het 
vinden van een uitgever is een an-
der verhaal. Van sommige uitgevers 
krijg je het ongelezen terug. Geluk-
kig krijg je soms ook goede tips van 
uitgevers en Aquazz Uitgeverij wilde 
gelukkig nader in contact komen en 
besloot uiteindelijk om het boek uit 
te geven.”

Een ander nadeel van een beginnend 
schrijver is vervolgens om het boek 
verkocht te krijgen. Marloes: “De 
eerste oplage ligt te wachten om ver-
kocht te worden, maar hoe bereik je 

de potentiele lezers. Dat moet je als 
beginnend schrijver zelf doen. Dus 
ik ga de boekenwinkels in de regio 
vragen mijn boek op te nemen in 
hun collectie en ik benader natuur-
lijk de pers en andere media.”

Belangstellende lezers kunnen bij de 
plaatselijke boekhandel informeren 
of het boek al aanwezig is en het 
eventueel via de boekhandel bestel-
len bij Aquazz Uitgeverij. Daarnaast 
is het boek te bestellen bij Bol.com

Mike, hoofdpersoon in ‘Deadline’, 
overleeft z’n eerste avontuur, want 
Marloes is inmiddels bezig hem in 
een volgend avontuur te storten.

Een vermissing eindigt in moord...

Spannend debuut schrijfster 
Marloes Vrijdag
Zelhem - Met enige trots laat de 
Zelhemse Marloes Vrijdag haar 
schrijversdebuut met de titel 
‘Deadline’ zien. Als medisch se-
cretaresse op de KNO Poli in het 
Slingeland Ziekenhuis schreef ze 
in 2010 al wel het boekje ‘Kom jij 
een dagje bij ons in het zieken-
huis?’ voor kinderen, die voor 
een operatie in het ziekenhuis 
moesten worden opgenomen. 
Daarna verschenen korte verha-
len van Marloes’ hand in bundels 
als Zomertijd, Duistere Signalen, 
Het Keerpunt en Overspel.

Tijdens de plannen voor de schaaps-
kooi is door omwonenden, Natuur-
monumenten en dichters de idee 
ontwikkelt de wandelroute door 
‘Het Groote Veld’ met gedichten 
te verrijken en in boekvorm uit 
te geven. Dit werd de bundel ‘Ge-
dichten en foto’s; Het Groote Veld 

bijzonder bekeken’ en is in Galerie 
De Burgerij verkrijgbaar. Tijdens de 
wandeling loopt een gids mee die 
vertelt over de natuur. De middag 
wordt afgesloten met ‘winterwar-
me druivendrank’ en een heerlijke 
driegangen wintermaaltijd in Gale-
rie De Burgerij in het centrum van 
Vorden. De middag start om 13.15 
uur en eindigt om 19.30 uur in de 
Kunstkamer van Galerie De Bur-
gerij waar men de tentoonstelling 
‘Natuur Uitgelicht’ kunt bekijken. 
Zie voor het volledige programma: 
www.deburgerij-vorden.nl. Reserve-
ren noodzakelijk: 06 -51 11 23 90/ 
deburgerij.vorden@gmail.com

Galerie De Burgerij Vorden 
organiseert winterwandelingen
Vorden - Galerie De Burgerij or-
ganiseert op zaterdagmiddag 12 
januari en zaterdagmiddag 26 ja-
nuari haar jaarlijkse winterwan-
delingen. Dit keer wordt er gewan-
deld in ‘Het Groote Veld’ nabij de 
schaapskooi van Natuurmonu-
menten die onlangs is geopend.

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



Peugeot 307
1.6 16v oxygo,

01/2008, 56.000 km

€ 9.450,-

Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 178.000 km € 1950,-  

Peugeot 207 sw 1,4 vti 16v 04/2008 94.000 km € 8350,-

Alle autobedrijven wensen u
en eenPrettige

Kerstdagen
Goed en

Veilig 2013

Keijenborg  
Tel: 0575 - 461977

M
M Autobedrijf

Melgers
Audi A3 Sportback 1.6 Ambiente Ecc/metallic lak 2006 107.101 km € 12.750 
Hyundai Matrix 1.6i Active Cool 2005 85.601 km € 6.250 
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat premium 7-p 2007 105.800 km € 16.750
Hyundai Tucson 2.0 Cvvt 2wd Style 2007 95.613 km € 10.750
Mitsubishi Carisma 1.8 16V 1997 246.180 km € 1.000
Peugeot 508 SW 1.6 thp 16v 2011 25.376 km € 24.950
Renault Clio 1.2 5drs. Authentique Comfort 2006 91.200 km € 5.950
Renault Clio Campus 1.2 16V 5-drs. 2007 48.921 km € 6.950
Toyota Avensis Verso 2.0 16v Vvt-i Luna 7-pers. 2002 164.370 km € 7.250
Toyota Aygo 1.0 12v 5 drs. Comfort 2009 98.357 km € 7.500
Toyota Rav4 2.0 VVT-i automaat 4 X-style 2008 90.382 km € 21.950
Toyota Verso 1.8 16v Sol Cruise 5-persoons 2007 99.170 km € 14.950
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km € 7.950
Volvo V70 2.0 107KW 2009 156.055 km € 19.250

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Chevrolet 
Matiz 0.8 
6V Pure
2007, 35.947 km

€ 4.250,-

VEILIG DE WINTER IN:

Denk aan uw

WINTERBANDEN
Ook voor APK en onderhoud

van uw auto.

       NU: 
     HOGE KORTINGEN WINTERBANDEN !! 

     voor alle merken, met of zonder velg  
                    vraag vrijblijvend een prijsopgaaf, opslag winterbanden 

  Auto Looman en medewerkers wensen 
         U een voorspoedig 2013            
 

     AL MEER DAN 100 JAAR EEN BEGRIP IN DE ACHTERHOEK 

                                  Doetinchemseweg 53, Zelhem, tel.: 0314-621637 

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

PEUGEOT 307 SW 1600-16V 
PREMIUM 2006   € 8950,00

VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 9950
OPEL CORSA 1200-5-DRS ELEGANCE 2002 4450
OPEL CORSA 1400-16V 5-DRS OPC 2010 11500
OPEL ASTRA 1600-16V 5-DRS 1999 2850
OPEL ASTRA 1600-16 ELEGANCE 2005 6950
OPEL ASTRA 1800-16V 5-DRS SPORT 2005 7950
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS 2007 9450
OPEL ZAFIRA 2200-16V ELEGANCE 2001 4450
OPEL ZAFIRA 1600-16V COMFORT 2003 5950
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 8950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 10950
RENAULT MEGANE 1600-16V 5-DRS LUXE 2005 6450
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 10950
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 13950
FORD FOCUS 1600-16V STATION 2006 7450
MINI COOPER 1600-16V 2004 10950
MERCEDES C COMBI CLASSIC 2004 10950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 6950
VW POLO 1600 STATION 1998 1950
RENAULT TRAFIC 2000 DTI 2007 8500

Merk/Model Bj. Km. Kleur Uitv. Prijs

Ford  Focus  1.6 16v Trend dec-10 67.276 Grijs metallic Hatchback € 12.250

Ford  Focus  Wagon 1.6 16v Comfort feb-10 84.594 Grijs metallic Stationw. € 12.500

Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 Grijs metallic Hatchback € 6.250

Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 Blauw metallic Hatchback € 6.500

Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 Rood Hatchback € 7.750

Peugeot  107  1.0 12v Sublime apr-11 24.756 D.r grijs met. Hatchback € 8.250

Renault  Mégane  1.4 16v 5drs. Dyn. Comfort jan-03 218.220 Blauw metallic Hatchback € 2.750

Renault  Scénic  1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 Grijs MPV € 6.750

Volkswagen  Golf 1.6 5drs. airco, cruise,  mrt-08 93.922 Zwart metallic Hatchback € 13.750

Volkswagen  Golf  1.6 Fsi Trendline Bus. 2 sep-04 107.009 Blauw metallic Hatchback € 7.500

Volvo  V50  2.4 Automaat R-design Nav., leer dec-07 100.220 Black (d.zw.met.) Stationw. € 16.250

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Toyota  Yaris  1.0 Vvt-i 
3drs. Idols, mrt-04, 110.602 km

Grijs metallic, Hatchback

 € 5.600
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“We kunnen naast onszelf, ook de fans 
verblijden met een mooi stukje muziek 
en nostalgie. Deze cd bevat echt de 
authentieke Hanska sound, die jaren-
lang in vele cafés te horen was,” vertelt 
het management. Humor en gezellig-
heid verpakt in een cd. “De reacties 
die we krijgen zijn een en al positief 
en men waardeert dat we de moeite 
hebben genomen dit oude werk uit te 
brengen.”De coöperatie Hanska Duo is 
meer dan alleen een rechtsvorm die de 
muziek van Hans Wonnink support. 
“We staan juist ook stil bij het feit dat 
je extra kunt genieten van het leven 
als je je realiseert dat je gezond bent. 
Vandaar dat wij eerder hebben beslo-
ten om van elke verkochte cd 1 euro 
te doneren aan KIKA. Voor de fans die 

denken deze cd zelf te kopiëren wordt
hier in het magnifieke cd boekje stil 
bij gestaan op een manier zoals alleen
Hanska Duo dit kan.”Deze Achterhoek-
se gezellige cd behoort gewoon in de cd
kast te staan en is nu met de feestdagen
ook leuk om als presentje weg te geven,
aldus het management. Er is mogelijk-
heid om naast diverse verkoopplekken
in de regio, dit te bestellen via een cd
internetverkooppunt en maken het zo
voor iedereen gemakkelijk.De verkoop-
punten zijn: www.cdhal.nl, Welkoop
winkels in Toldijk, Vorden en Hengelo
Gld., Aerofitt Hengelo Gld. en Zutphen,
Café Herfkens in Baak, Music All in
Zutphen.Voor meer informatie over
dit bericht wordt doorverwezen naar 
www.hanskaduo.nl.

Nieuwe Hanska Duo cd gaat 
de Achterhoek door

Regio - De nieuwe cd van de coöperatie Hanska Duo die nu meer dan een 
weekje uit is, krijgt volop aandacht. Enige weken geleden was er nog een 
item op TV Gelderland waar stil gestaan werd bij wat Hanska Duo was en
nu nog betekent. Afgelopen week was het management te gast bij Focuz TV.

De inhoud: Als gevolg van een on-
geval tijdens het paragliding moet 
Philippe, een rijke aristocraat, op 
zoek naar iemand om hem te hel-
pen in het huis. Hij neemt Driss 
in dienst, een jongere uit de voor-
steden die net uit de gevangenis 

komt. Kortom, de minst geschikte 
persoon voor de job. Samen zullen 
ze een middenweg moeten vinden 
tussen Vivaldi en Earth Wind and 
Fire, tussen het kostuum en het 
trainingspak. De film begint om 
20.00 uur.

Donderdag 20 december

Film ‘Intouchables’ in de bibliotheek 
Hengelo
Hengelo -  Op donderdag 20 
december wordt de laatste 
film van dit jaar gedraaid in 
bibliotheek Hengelo. Er is 
gekozen voor de populaire 
film:‘Intouchables’.

Op streektentoonstelling Het Oos-
ten die dit jaar door de afdeling 
Lochem werd georganiseerd was 
Evert Berns 1x kampioen en 1x 
goud,2x zilver en 5x brons. 
Frans Willemsen 2x kampioen en 
1x goud en 2x brons.
Joop Hiddink 1xgoud, 1x zilver en 
2x brons.
Ria Scholten 1x zilver en 2x brons 
Jan Scholten 2x brons.
Hans Hermans 1x kampioen,3x 
goud en 2x zilver en 1x brons.
Wim Radstake 1x kampioen 1x zil-
ver en 1x brons.

Theo Willemsen 1x kampioen en 
1x zilver.
Gert Nieuwehuis 1x brons.
Henk Vlemingh 3x kampioen, 1x 
zilver en 2 x brons.
Jeugdlid Stijn Sloot 1x kampioen en 
1x zilver.
Ook de verenigingsprijs was met 
463 punten voor Exokan.
 
Op de Districttentoonstelling van 
Gelderland die gehouden werd in 
Huissen en waar 1934 vogels aan-
wezig waren was Exokan wederom 
succesvol.
Evert Berns 1x bondskruis en 3x 
goud.
Gert Jansen 1x bondskruis en 5x 
goud.
Gert Rutjes 1x goud, Henk Bos 1x 
zilver.

Ria Scholten 2x zilver, Jan Scholten 
1xgoud en 1x zilver.
Hans Hermans 1x goud.
Geert Willemsen 1x bonskruis en 
1x zilver.
 Bennie Oosterink 2x bondskruis en 
2x zilver.
Henk Vlemingh 1x bondskruis, 
Frans Willemsen 1x brons.
 De jeugdleden van Exokan:
Stijn Sloot 1x bondskruis en 1x 
zilver en de vogel van Stijn was de 
Beste Jeugdvogel van de tentoon-
stelling.
Techinco Arendsen 3x bondskruis 
en 1x zilver.
Met 465 punten eindigde Exokan 
op de tweede plaats van District 
Gelderland.

Kampioen Exokan Hengelo
Hengelo - De leden van vogel-
vereniging Exokan uit Hengelo 
Gld hebben op verschillende 
tentoonstellingen zeer goede 
resultaten behaald.

T

Live muziek
Donderdag 27 december

3e Kerstdag. Aanvang: 21.00 uur

Band: MOONYARD
Support act: BCMEN

” ”

I

Regio Bronckhorst Makelaardij

Modern en goed gerenoveerd KARAKTERISTIEK 
WOONHUIS met kantoor-/praktijkruimte.

 

BINNENKORT NIEUW IN VERKOOP BIJ:

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij 

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op 

onze site.

Rente 10 jaar vast vanaf 4,35%.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.

info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

BESTEL VOOR 28 DECEMBER
op www.goedvuurwerk.nl en maak kans op 

1 van de 10 gratis pakketten met 25 kg vuurwerk! 

VOORVERKOOP  

T/M 27 DECEMBER!

De Buurtbaas! 

19.95

408 GRAM

Welkoop Hengelo Gld.
Spalstraat 37
0575-461713

Welkoop Toldijk
Z.-E. weg 35
0575-451441

Welkoop Vorden
Stationweg 16
0575-551583

Welkoop Zelhem
Dr. Grashuiskamp 11
0314-621238



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

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

Vaststelling besluit sanering
Op 12 december 2012 is door Stichting Subat  

een evaluatieverslag van de sanering op grond 

van de Wet bodembescherming ingediend.

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee 

dat zij van plan zijn een besluit te nemen  

over het evaluatieverslag van de bodem-

verontreiniging gelegen aan Rijksweg 33  

te Drempt.

Mogelijkheid van inzien
Het evaluatieverslag ligt van 20 december 2012 

tot 3 januari 2013 ter inzage bij de receptiebalie 

in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem 

tijdens de gebruikelijke openingsuren,  

of kunnen worden ingezien via  

www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen 

door bij Kenmerk ge025600015 in te vullen.

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen vóór 3 januari 2013 

schriftelijke reacties onder vermelding van het 

zaaknummer toezenden aan Gedeputeerde 

Staten van Gelderland, Postbus 9090,  

6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket,  

telefoonnummer (026) 359 99 99.

Arnhem, 14 december 2012

zaaknummer 2012-021803 / ge025600015 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Wet bodembescherming

Rijksweg 33 in Drempt

Kennisgeving

Just More Fashion & Shoes
Smidsstraat 9a, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995
Callunaplein 54, 6951 CR Dieren. Tel. 0313-413314

Niet 10, 20 of 30%, maarrrrr....
ELK 2e ARTIKEL

HELEMAAL GRATIS!!!!*

Dit geldt uitsluitend voor de DAMES!
*m.u.v. nieuwe-basis collectie

Fashion: 

Shoes: 

Just More Fashion & Shoes ook in het centrum van Dieren

EINDEJAARSKNALLERS
BIJ AUTOBEDRIJF FIAT TEGER B.V.

Meerprijs metallic lak € 100,-

DE LAATSTE WEKEN VAN DECEMBER 2012

Autobedrijf Teger b.v.   
Stationsstraat 18   Postbus 46   7260 AA Ruurlo

www.fiatteger.nl

GRIJP NU 
UW KANS!

TOT WEL
€ 2.500,- 
KORTING

Opties/metaallak tegen meerprijs Opties/metaallak tegen meerprijs

Opties/metaallak tegen meerprijs

Auto’s op voorraad in diverse kleuren en met opties.
Afgebeelde auto’s kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering.
Registratie : Oktober, November, December 2012

Gratis Fiat sjaal
 voor elke bezoeker

Fiat Punto Twin Air 85pk Easy 5drs
normaal rijklaar €  16.057,25
actiekorting €  2.257,25
nu rijklaar vanaf €  13.800,00 

Fiat Panda Twin Air 85pk Lounge
normaal rijklaar €  12.967,25
actiekorting €  1.767,25
nu rijklaar vanaf €  11.200,00 

Fiat 500 Twin Air 85pk Easy
normaal rijklaar €  15.967,25
actiekorting €  2.267,25
nu rijklaar vanaf €  13.700,00 

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Kado tip!  Streekproducten pakket!! 

Zoete Mandarijnen of sappige  Sinaasappelen 
20 voor 2.00

Mooie Elstar vanaf 3.kilo 2.50
Vitamine bommetje Kiwi 10 voor 1.50

Mooie Bospeen 1.00 per bos
Volop Rauwkostsalades en Exoten 

(graag op bestelling)
Achterhoekse Truffel of Roseval aardappelen
Grote Aardappelen o.a. bildstar of frieslanders 

10 kilo 2.50 op=op 

Regio Bronckhorst Makelaardij50% korting
op de

verkoopcourtage*
*Meer informatie? Kijk op:

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

Bruggink Einde Jaar Actie

Gratis vaatwasser bij 
aankoop van een keuken*

Bruggink, ook voor zonne-
panelen

Gratis luxe doucheset bij 
aankoop van een badkamer*

Vraag onze adviseurs in de showroom naar onze overige acties, ook voor uw 
verbouwing. Bij Bruggink werken de eigen vakmensen samen om uw 
badkamer, keuken of woning de uitstraling te geven waar u zich goed bij 

voelt. Echt alles in één hand, van ontwerp tot en met uitvoering. Kijk op 
www.bruggink-bv.nl voor onze aangepaste openingstijden en onze 
oliebollenactie voor CF patiënten. * Vraag naar de voorwaarden in onze showroom.

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. 

info@bruggink-bv.nl MEER DAN 30 JAAR ERVARING

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.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SECRETARESSE M/V 
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1070052 

Werkzaamheden
Voor onze relatie, een internationale technische onderneming, 
zoeken wij een ervaren secretaresse. In deze uitdagende en afwis-
selende functie ben je verantwoordelijk voor het controleren en 
redigeren van offerteteksten in het Nederlands, Duits, Engels en 
bij voorkeur ook in het Frans, het vertalen van offerteteksten in het 
Engels, Duits en Frans, het archiveren van offertes, het coördineren 
van referentiebezoeken van klanten, het opmaken van PowerPoint 
presentaties, het beheren van de agenda van de Productgroep 
Manager en overige secretariële werkzaamheden. Het betreft een 
fulltime functie met veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoor-
delijkheid.
 
Functie eisen
- Havo/vwo, secretaresseopleiding;
- Kennis van moderne talen waarbij Engels en Duits een must zijn 

en Frans een pré;
- Kennis van en ervaring met Word, Excel etc.;
- Zowel in teamverband als individueel kunnen opereren;
- Flexibele instelling;
- Klantgericht en representatief.

ENGINEER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN1069528

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig construeren en uitde-
tailleren van complete matrijzen. Dit omhelst het gehele traject, van 
productontwerp tot geassembleerde matrijs.

Functie eisen

TIG LASSER/CONSTRUCTIEBANKWERKER M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VIA1069916

Werkzaamheden

hand van tekeningen ga je zelfstandig samenstellen, uitrichten en 
aflassen, van onderdelen tot complete drukvaten.
.
Functie eisen

TEKENAAR/ CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VMK1060976

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het tekenen en ontwer-
pen van nieuwe aandrijfcomponenten/samenstellingen, het maken 
van werkinstructies, het aanpassen van bestaande tekeningen, 
het maken van technische berekeningen en onderhouden van 

Functie eisen

ACCOUNTMANAGER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO1067372

Werkzaamheden
In deze functie vertaal je samen met de engineers de vragen van 

-
mercieel directeur stel je de acquisitie- en verkoopplannen op. 

salesgebied is Europa. 

Functie eisen

-
strie;

-
gericht en gemotiveerd;

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 profie-
len 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:

FIELDENGINEER 38 UUR

Functie omschrijving:

Functie eisen:

Belangrijke persoonskenmerken:

Ons aanbod:

Reacties:

Cardietech Lastechniek te Zelhem verkoopt lasapparatuur en toebehoren 
in de gehele regio. Daarnaast leggen wij de nadruk op een optimale 
service, vakkundig advies en technische ondersteuning. 

 Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een fulltime:

 Service Monteur - Lasapparatuur
 
Die na een uitgebreide producttraining geheel zelfstandig lasapparatuur 
gaat repareren en onderhouden in de regio. Je krijgt de beschikking over 
een servicewagen met moderne hulpmiddelen, waarmee je deze producten
zowel op mechanisch, als elektrisch niveau de baas bent.

Wij vragen een gemotiveerde, enthousiaste medewerker, kennis van MIG/
MAG en TIG-lassen is een pré. Zelfstandig werken ben je gewend. 
En omdat je het visitekaartje van ons bedrijf bent, verwachten we een 
dienstverlenende en klantgerichte instelling.
 
Wil je mee groeien met ons bedrijf, laat dan snel iets van je horen!

Tel: 0314-625960 E-mail: info@cardietech.nl

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.cardietech.nl

Cardietech Lastechniek        Melkweg 2        7021 PD ZELHEM



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:

INKOPER M/V
fulltime - vacaturenr. VCP1069337

Voor een internationale organisatie ga je contacten onderhouden 
met leveranciers in binnen- en buitenland. Het betreft een platte 
organisatiestructuur waarin je direct communiceert met de beslis-
sers. In deze functie werk je nauw samen met de afdeling R&D.

Je wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit, prijs en leverbetrouw-
baarheid van de leveranciers waardoor de continuïteit van het 
productieproces gewaarborgd is. Je hebt een eigen inkooppakket 
onder je beheer, samengesteld uit diverse componenten en/of on-
derdelen, verdeelt over zowel strategisch als commodity leveran-
ciers in binnen- en buitenland. Je traceert en selecteert potentiële 
(strategische) leveranciers. Je onderhoudt lange termijnrelaties 
met strategische leveranciers en bereikt inkoopbesparingen door 
middel van Value Engineering en Early Supply Involvement. Je 
maakt deel uit van projectteams van complexe projecten en werkt 
hierin nauw samen met R&D en de Quality Engineers. Je stelt 
raamcontracten op met nadruk op kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, 
prijs en discipline en voert leveranciers- en contractmanagement 
uit (benchmarking en concurrentieanalyses). je onderhandelt op 
een tactische wijze.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde com-
merciële opleiding op HBO niveau aangevuld met NEVI 2. Je hebt 
minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Ervaring met 
assemblage processen is een pré. Je hebt goede communicatieve 
vaardigheden in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal in woord 
en geschrift.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. Tele-
foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

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 profie-
len 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:

BESTURINGSENGINEER 38 UUR

Functie omschrijving:

Functie eisen:

Belangrijke persoonskenmerken:

Ons aanbod:

Reacties:



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 51

van 17 t/m 26 decemberwww.ah.nl

H E N G E L O 

nieuwe OPENINGSTIJDEN!
 

 Zaterdag: 08.00-20.00 uur Zondag: 09.00-17.00 uur

BONUSaanbiedingen

ook bij ons 
te koop!


