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Henk Hellegers wacht in Zuid Ame-
rika wederom een loodzware taak. 
“Maar wel een fantastische taak. 
Dakar verveelt nooit, het zit in mijn 
bloed. Het is mijn manier van leven”, 
zo zegt de Vordenaar die op de vroe-
ge zaterdagmorgen van dit gesprek 
er ontspannen bij zit “De afgelopen 
maanden waren hectisch, lange da-
gen (en nachten) met de voorbereidin-
gen bezig geweest. Zo dadelijk ga ik 
met mijn twee zoontjes ontbijten en 
dat geeft een goed en rustig gevoel”, 
zo merkt hij op. Alvorens Henk Hel-
legers zijn eerste Dakar meemaakte, 
ging hij al met vrienden naar Parijs 
om de jaarlijkse start van Parijs- Da-
kar van dichtbij gade te slaan. De Da-
kar Rally werd in Afrika gehouden. 
Door de onveilige situaties daar is de 
Rally een paar jaar geleden verplaatst 
naar Zuid Amerika.

Henk Hellegers: “Mijn eerste ‘echte’ 
Dakar Rally was in 1994. Eigenlijk 
min of meer bij toeval. Ik kende Bob 
ten Harkel uit Zutphen, regelmatig 
deelnemer aan Parijs- Dakar. Toen 
Bob op het laatste moment geen ser-
vice- auto tot zijn beschikking had, 
leek het er op dat hij de Rally moest 

laten schieten. Via, via werd het toch 
opgelost en mocht ik meerijden in 
een auto met de pers, maar die in 
werkelijkheid als service- auto voor 
Bob diende. Voor mij kwam een lang 
gekoesterde droom uit: meedoen aan 
Parijs- Dakar.” Racen zit hem in het 
bloed. In zijn jonge jaren reed Henk 
als eerste Europeaan op de motor, de 
zogenaamde ‘Baya- duizend’ in Mexi-
co. 1600 kilometer solo op de motor 

in een tijd van 33 uur en 20 minuten. 
Henk herinnert het zich nog als de 
dag van gisteren.

Volgende week gaan in Argentinië, 
180 motoren, 70 quads, 160 auto’s 
en 75 vrachtwagen van start. Bege-
leiding, pers en alles bij elkaar, een 
karavaan van circa 3500 personen. 
Qua logistiek een gigantische ope-
ratie. Henk Hellegers: “Wat betreft 
het Honda Racing Team (HRC) is de 
Portugees Helder Rodriques onze 
kopman. Hij gaat zeker voor een po-
diumplaats. De ‘boodschap’ vanuit 
Japan is nog duidelijker: ‘He must 
win’. In zijn kielzog rijdt de Argentijn 
Javier Pizzolito als zijn waterdrager. 
Indien mogelijk om te helpen wan-
neer Rodriques in de problemen zou 
komen. Ook van Sam Sunderland uit 
Dubai verwacht ik veel”, aldus Henk 
Hellegers, die reuze benieuwd is hoe 
de coureurs de marathon-etappes 
(1200 kilometer rijden zonder ser-
vice) zullen doorstaan. Wat betreft 
het eigen HT Honda Rally Raid Team 
(klantenteam) komen er zeven rijders 
aan de start. Die rijden op motoren 
die door Henk Hellegers en zijn me-
dewerkers zelf zijn ontwikkeld.

Enthousiasme spat er nog steeds af

20e Dakar Rally voor Vordenaar Henk Hellegers
Vorden - Toen jaren geleden bij 
Henk Hellegers het ‘Dakarvirus’ 
werd ontdekt, bleek dat de Vor-
denaar dit virus wellicht tot in 
lengte van jaren zal meedragen. 
Over een aantal dagen vertrekt 
hij vanuit de Argentijnse stad Ro-
sario voor zijn 20e Dakar Rally, 
in zijn functie van teammanager 
van HCR (Honda Racing Team) en 
als ‘baas’ van zijn eigen HT Hon-
da Rally Raid.

Henk Hellegers

Bij de Plus parkeert u voor de deur!
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van Plus Hans Eland 

wensen u f ijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2014!

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

VERSCHIJNING CONTACT 

Volgende week verschijnt er geen Contact.

In week 2 komen de eerstvolgende edities, 
van 6 t/m 10 januari 2014:

 Contact Noord, Midden en Zuid verschijnen op 
dinsdag 7 januari 2014

 Contact Ruurlo verschijnt op 
woensdag 8 januari 2014

 Contact Zutphen-Warnsveld verschijnt op 
donderdag 9 januari 2014

Deze week 
in Contact



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

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

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

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

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

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

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

Tandarts 
23, 24, Kerst 25 en 26 - 29 december R.C. Boersma, Vorden (0575) 
55 19 08.
30 december, 31 december & 1 januari (Oud & Nieuw) - 5 januari 
B.W.A.M. Polman, Lochem (0573) 25 14 83.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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

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

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag 13.00-16.00 uur. Dinsdag t/m donder-
dag 10.00-16.00 uur. Vrijdag 9.00-16.00 uur. Zaterdag 10.00-
14.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

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

Kerkdiensten

Weekenddiensten

Zie elders in deze krant.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Voor alle merken tractoren 

en gazonmaaiers

“Niet duur” maar 
betaalbaar kwaliteit.

 

Van kleine reparatie’s tot 

grote onderhoudsbeurten

In overleg aan huis 

mogelijk.

Tel.: 06 - 222 616 53.

na 17.00 uur
Email: 

service.achterhoek@gmail.com

Wilt u volgend jaar met de 

caravan op vakantie? Wegens

omstandigheden te koop:

Hobby 460 Ufe La Vita Bi-

onda; bouwjaar 2010. In 2010

caravan van het jaar! Rondzit,

2-persoons vast bed, douche-

toiletruimte, ringverwarming,

w.w.voorziening, koelkast,

4-pits gasstel, voortent met

uitritsbare voorwand, uitdr.

bare luifel, 2 fietsendragers,

2 gasfl. grondzeil, veiligheids-

slot, mover. Voorzien van

gehele inventaris. Stalling

aanwezig. De caravan is licht

van kleur binnen-buiten. Totale

aanschafprijs was € 21.000.

Vraagprijs: € 16500.  Informa-

tie: 06 - 51537631

Gratis Lips bij tube Heat loti-

on. Pure Aloë vera producten. 

Warnsveld Jannie Nijkamp 

0575 -  521316

Dagmenu’s 25 december t/m 4 januari

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 25 december 
1e Kerstdag (geen dagmenu’s)

Donderdag 26 december
2e Kerstdag (geen dagmenu’s)

Vrijdag 27 december
Wildbouillon/kabbeljauw met mosterdsaus, gebakken aardap-
pels en groente

Zaterdag 28 december (alleen afhalen / bezorgen)
Gehaktbal met jus, frieten en Rouwkorstsalade / IJs met slagroom

Maandag 30 december t/m donderdag 2 januari
Gesloten               

vrijdag 3 januari
Groentesoep/Zalmfilet met dillesaus, gebakken aardappelen en 
groente

zaterdag 4 januari (alleen afhalen / bezorgen)
Kipsaté met champignonsaus, frieten en Rauwkorstsalade/ IJs 
met slagroom

maandag 6 januari
Gesloten

dinsdag 7 januari 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom

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

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

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

Wij wensen iedereen prettige feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2014

TE HUUR per 1 febr. vrij-

staand woonhuis (tijdelijk)

te WICHMOND alles begane

grond 170 m² intree, hal,

gang, 2 sl.kamers, badkamer,

berging, woonkamer 41,5 m²

keuken 27,5 m², vlizotrap naar

bergzolder. inl. 06-21580650.

Kringloop de BOEDELHOF

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 10 - 17.00

zaterdag 9 - 16.00

laatste zaterdag van de maand

magazijnverkoop.

nu met oliebollen en gluwein

Oliebollen sponsor actie

Achterhoeks Museum 40-45

Marktstraat 6 Hengelo Gld. Op

30 en  31 december van 9.00

tot 16.00 uur. Verse oliebollen

en appelbeignets van

meesterbakker Aloys Lurvink.

U koopt topkwaliteit en steunt

het museum 40-45.  Welkom.



Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Vanadis 
Uitvaartverzorging

0575-520505
Marspoortstraat 18 

7201JC  Zutphen
www.vanadis.nl

Bijzondere zorg voor mens en milieu
Frank Dekker

WIJ HELPEN
JE GRAAG!

Jouw doelstellingen stellen we graag 
met  je  samen in  een persoon l i j k 
samengesteld programma waarmee 
je onder begeleiding  aan de slag kunt.

Direct contact met onze trainers?
Bel of mail ons voor je eerste afspraak!

0575 - 55 34 33
INFO@INDOORSPORTVORDEN.NL

ALL-IN LID v.a. 38,- p/m
ONBEPERKT SPORTEN – SQUASH – ZONNEBANK
UITGEBREIDE SAUNA – KOFFIE EN SPORTDRANK

BASIC LID v.a. 31,- p/m
ONBEPERKT SPORTEN – SQUASH

SPECIAAL SENIOREN TARIEF
SQUASH ABONNEMENTEN

  Een extra maand lid, bij een 

halfjaar- of jaarlidmaatschap.

  Geen inschrijfgeld

  Een hartslagmeter cadeau

bij een jaarlidmaatschap.

Actie geldig t/m 31 januari 2014. Vraag naar de actievoorwaarden.

KOM NAAR ONZE OPEN WEEK
VAN 4 T/M 11 JANUARI 2014

.

Overweg 16 7251 JS Vorden

VOL TE HOUDEN
Voornemens maak je om

Voornemens maak je om

In herinnering

Bennie Mullink

 23-12-2008 23-12-2013

Uit het oog, niet uit het hart.

Wij zijn gesloten van 
2 januari t/m 9 januari 2014. 
Vrijdag 10 januari staan wij 
weer voor u klaar!

Wenst u fi jne feestdagen!

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden tel.: 0575-550850

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

*  Milieu bewust geteelde
Groente & Fruit

 * Rauwkosten

 * Salades

 * Kant & Klare maaltijden

 * Ambachtelijke soepen

 * Tapa’s

 * Luxe opgemaakte salades

 * Hapjes

 * Koud & warm buffetten

 * Complete bbq’s etc.

Ervaar de Vrijheid!

Verhuur - Verkoop - Accessoires 
- Onderhoud / APK - Stalling

WWW.OORTGIESE-CAMPERS.NL

Bekijk nu al

onze nieuwe 

luxe modellen

voor 2014!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

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

Deze week:

*

Iedere week voor maar €

Van 1 januari t/m 15 januari gesloten



Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

HELMINK WONEN MA AK T HET MOOIER BIJ U THUIS

2E KERSTDAG
GEOPEND
WIJ VERWELKOMEN U GRAAG VAN 11.00 TOT 17.00 UUR *Abonnement stopt automatisch

@helminkwonen         facebook.com/helminkwonen

www.helminkwonen.nl

Pak uw laatste kansop voordeel in 2013! December Deals!

Profiteer dit jaar nog tot € 1.500,- extra inruilwaarde!

Nijendijk 
Zutphen, Brinkhorst 7, 0575-572021, www.nijendijk.nl

Auto Hillen

Wir leben Autos.



Bij binnenkomst bleek de Lindesche 
molen in prachtige Kersttooi gesto-
ken, hulde aan de familie Ruiter-
kamp! Daarna genoot men van het 
eigentijdse Kerstverhaal met bijpas-
sende liederen, prachtig verteld en 
gezongen door Josée van der Staak. 

In de pauze versgemaakte glühwein 
en dan - ‘ingevlogen’ uit de Deventer
Dickensdag - hét ultieme Kerstver-
haal over Scrooge, verteld door Thea
Rijsewijk en helemaal op stemming 
gebracht door Gerbrand Dijkstra.

Warme Kerst in TOM

Vorden - De bezoekers van de zondagmatinee in kerstsfeer op 15 de-
cember van Theater Onder de Molen werden er van binnen warm van.

Thea Gerbrand

De bezoekers kunnen op theatrale 
wijze kennis maken met de beroem-
de schilder. Een levendige voordracht 
uit brieven van Vincent, omlijst met 
verrassende harpmuziek en prach-

tige schilderijen van de meester. Men
hoort Vincent als het ware zelf aan
het woord want het gedachten- leven
van deze overbekende maar onbegre-
pen schilder komt in de voorstelling
goed ‘uit de verf’.Hieraan vooraf-
gaand kan men ’s middags in atelier
Amare tussen 13.30 en 16.00 uur zelf
à la Van Gogh tekenen en schilderen.
Men kan de theatervoorstelling en 
de workshop los van elkaar bezoe-
ken. Reserveren voor de voorstelling
kan bij www.tom-vorden.nl, voor de
workshop bij www.amare-atelier.nl.

Kunstzinnig begin 
van 2014 in TOM
Vorden - Vrijdagavond 3 janu-
ari 2014 start Theater Onder de 
Molen te Vorden het nieuwe jaar 
met een kleurrijke voorstelling. 
Harpiste Regina Ederveen en 
woordkunstenaar Robert la Bo-
resa brengen dan ‘Vincent van 
Gogh - Uit de verf’.

De boom is aangekleed met kerst-
verlichting. Ook is een fraai bord 
geplaatst met de in eikenhout gesne-
den tekst: “Volksfeest Linde wenst 
u fijne feestdagen!”. De boom werd 
vrijdagavond officieel in het licht 
gezet. Daarna was er voor de leden 
van Vereniging Volksfeest Linde en 
andere inwoners van de buurtschap 
een gezellige kerstborrel in de Linde-
sche Molen. De fraaie en imposante 
boom is beschikbaar gesteld door de 
familie Walgemoet van de Branden-
borchweg.

Verlichte kerstboom in centrum 
van Linde
Linde - Op vrijdag 13 december 
heeft Volksfeest Linde een fraai 
verlichte boom in het centrum 
van Linde geplaatst. De kerst-
boom werd vrijdagmiddag op de 
weide van het volksfeest nabij de 
Lindesche Molen rechtop gezet 
door bestuursleden van de ver-
eniging.

Nog een week te gaan en dan sluiten 
we het jaar 2013 alweer af en luiden 

we het nieuwe jaar in met een spet-
terend feest in sporthal ’t Jebbink in 

Vorden. De Stevo, Stichting Evene-
menten Vorden heeft net als voor-
gaande jaren weer haar uiterste best 
gedaan om er super muziekaal pro-
gramma neer te zetten. Met DJ Mike 
van Doorn, Daddy DJ en DJ Double H 
staat er een programma met voor ie-
der wat wils.
DJ Mike van Doorn is een bekend 
gezicht in vele discotheken, maar 
ook de Sylvesterparty is voor hem 
niet onbekend. Hij weet wel hoe hij 
samen met het publiek een feestje 
kan bouwen en ook dit jaar heeft hij 
er weer erg veel zin in. Mike neemt 
een special guest mee: Daddy DJ, een 
surprise act waar zelfs de organisatie 
het fijne nog niet van weet en erg be-
nieuwd is wat er komen gaat.
Daarnaast krijgt de 16 jarige Hidde 
Huizinga, beter bekend als Double H 
de gelegenheid om zijn talent te to-
nen. Hidde is erg enthousiast en wil 
graag samen met alle jongeren uit 
Vorden en omgeving de nacht knal-
lend doorbrengen.

Meer informatie over de STEVO, de 
Sylvesterpaty, foto’s van vorige jaren 
en meer is te vinden op onze ver-
nieuwde website www.stevo.nu.

Sylvesterparty Vorden

Knallend het nieuwe jaar in

Vorden - Nog een week te gaan en dan sluiten we het jaar 2013 alweer 
af en luiden we het nieuwe jaar in met een spetterend feest in sporthal 
’t Jebbink in Vorden. De Stevo, Stichting Evenementen Vorden heeft 
net als voorgaande jaren weer haar uiterste best gedaan om er super 
muziekaal programma neer te zetten. Met DJ Mike van Doorn, Daddy 
DJ en DJ Double H staat er een programma met voor ieder wat wils.

Beheerder Harald van den Akker: 
‘Het is een leuke manier om met 
bezoekers in gesprek te komen en 
onze passie voor de natuur  met hen 
te delen. Het hele jaar zijn we in de 
gebieden aan het werk en staan we 
bijna letterlijk met onze voeten in de 
natuur. Deze eerste zondag van het 
nieuwe jaar leent zich er uitstekend 
voor om met  natuurliefhebbers bij te 
praten. We staan klaar met een volle 
pan warme chocolademelk en hopen 
op veel bezoekers!’
Natuurmonumenten nodigt natuur-

liefhebbers van harte uit om op zon-
dag 5 januari langs te komen om van 
de prachtige gebieden te genieten. 
Verspreid over het hele land verwel-
komen de boswachters van Natuur-

monumenten natuurliefhebbers met 
een gratis kopje warme chocolade-
melk en een toast op een mooi nieuw 
natuurjaar.Kijk voor de overige loca-
ties op www.natuurmonumenten.nl.

Nieuwjaarstoast en warme choco met 
 boswachters
Vorden -   ‘Boswachters van Na-
tuurmonumenten heten bezoe-
kers ‘Warm welkom’ op de eerste 
zondag van het nieuwe jaar. Op 
Landgoed Hackfort staan de bos-
wachters tussen 12.00 en 16.00 
uur klaar met heerlijke warme 
chocolademelk om het nieuwe 
jaar goed in te luiden.

De opbrengst is bestemd is voor de 
Clini Clowns. Start en finish zijn tus-
sen 10.30 en 14.00 uur bij de familie 
Rietman. Men kan kiezen uit twee 
routes: 7 of 15 kilometer. Op het erf 
van ’t Boshuis zijn verschillende acti-

viteiten. Zo zal o.m. kunstenares en 
schrijfster Roelien de Lange uit Vier-
akker van 14.00 tot 15.00 uur een 
voordracht houden over midwinter- 
gebruiken.

Winterwandeling voor Clini Clowns
Wichmond - Zaterdag 28 decem-
ber organiseert de familie Riet-
man aan de Boshuisweg 8 in Vier-
akker een winterwandeling op en 
rondom het landgoed Hackfort.

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

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag, 10.00 uur, Kerstfeest, ds. J. Kool. 
Zondag 29 december 10.00 uur, Bijzondere dienst wijk D2, dhr. J. Rig-
terink. Dinsdag 31 december 19.30 uur, Gezamenlijke oudejaarsdienst 
in de dorpskerk, ds. J. Kool. Zondag 5 januari 10.00 uur, Gezamenlijke 
dienst/nieuwjaarsontmoeting in de Gereformeerde kerk, ds. F.W. Bran-
denburg.

Gereformeerde kerk Vorden
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag, 10.00 uur, Kerstfeest, ds. F.W. 
Brandenburg. Zaterdag 29 december 10.00 uur, ds. L. Kraan uit Apel-
doorn. Dinsdag 31 december 19.30 uur, Gezamenlijke oudejaarsdienst 
in de dorpskerk, ds. J. Kool. Zondag 5 januari 10.00 uur, Gezamenlijke 
dienst/nieuwjaarsontmoeting in de Gereformeerde kerk, ds. F.W. Bran-
denburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag, 10.00 uur, Kerstmis, ds. Deddie v. 
Alphen. Zondag 29 december 10.00 uur, ds. Bos, Doetinchem. Dinsdag 
31 december 19.30 uur, Oudjaar, dhr. Dijkman, Vorden. Zondag 5 janu-
ari 14.00 uur, bevestiging ds. Wiersum, ds. Fini van Zoelen, Zutphen.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag, 9.30 uur, Woord- en communie-
viering, diaken Th. ten Bruin. Zondag 29 december 9.30 uur, Woord- en 
communieviering, pastoraal werker J. van Kranenburg. Zaterdag 4 ja-
nuari 18.30 uur, Woord- en communieviering, pastoraal werker J. van 
Kranenburg.

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag, 9.30 uur, Eucharistieviering, 
pater Hulshof, m.m.v. Herenkoor. Zaterdag 28 december 17.00 uur, 
Eucharistieviering, Zandbelt, m.m.v. Heren gregoriaans. Dinsdag 31 
december 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, m.m.v. Dames- en 
herenkoor. Zaterdag 4 januari 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Koorleden. 

Catering  Workshops  Verjaardag- en Kinderfeestjes  BBQ en Buffetten



Aan de muren hangen 
div. groencreaties met 
verlichting en zelfs de 
trapleuningen naar bo-
ven zijn bekleed. En … 
dat is niet het enige! Ook 
de buitenkant van de 
school ziet er fantastisch 
uit! Dankzij de ouderraad 
is de school voorzien van 
nieuwe buitenverlichting 
én een verlichtte kerst-
boom! In het donker ziet 
dit alles er prachtig uit! 

Op donderdag 19 decem-
ber vierden ouders/ver-
zorgers, leerlingen, opa’s, 

oma’s, team en andere be-
langstellenden samen het 
kerstfeest. Overdag wer-
den er voorbereidingen 
getroffen voor het kerst-
feest ’s avonds, welke be-
gon met een kerstspel in 
de Christus Koningkerk. 
Na afloop gingen alle aan-
wezigen naar het school-
plein. Hier vond een 
sfeervol samenzijn plaats 
onder het genot van een 
hapje en een drankje. Men 

kon zich o.a. warmen aan 
diverse vuurkorven en ge-
nieten van de blazers van 
de midwinterhoorngroep 
Lochem. 

Vrijdagochtend 20 de-
cember werd de dag ge-
start met een kersontbijt. 
Aansluitend had elke 
groep een eigen kerstpro-
gramma. Kortom weder-
om een sfeervolle Kerst 
op ‘De Vordering’.

Sfeervolle Kerst op ‘De Vordering’
Vorden - Elk jaar wordt 
er veel werk gemaakt 
van het kerstfeest op 
‘De Vordering’. Zo-
wel binnen als buiten 
straalt de school warm-
te uit. Bij binnenkomst  
ziet men een mooi 
kerststalletje staan en 
een paar meter verder-
op in de hal een grote 
versierde kerstboom.

’s Avonds heeft fotograaf 
Yke Ruessink nog een 
mooie lezing gegeven 
over het ontstaan van het 
boek ‘zo bijzonder ben ik 
niet’. Onder de klanten 

zijn 10 gevulde big shop-
pers met een waarde van 
ruim 100 euro verloot 
(op de foto staat de eerste 
winnaar, Geert ter Haar 
uit Ruurlo).

Pleinfestijn bij Welkoop 
Vorden groot succes

Vorden - Ook dit jaar was het altijd gezellige 
pleinfestijn bij Welkoop Vorden weer een groot 
succes! Gedurende de dag waren er verscheidene 
hobbyisten die allerlei leuke dingen hebben laten 
zien.

Onder het genot van een (gra-
tis) kop koffie en nieuwjaars-
rolletjes kunt u niet alleen 
het uitgebreide assortiment 
van de kringloopwinkel be-
wonderen, maar ook elkaar 
de beste wensen geven in 
een gezellige ambiance. Ook 
in 2014 zal ideële kringloop-
winkel De Werf een deel van 

haar opbrengst gaan gebrui-
ken voor het welzijn van
de Vordense gemeenschap.
Hierover zal men de bevol-
king binnenkort nader infor-
meren. Op Oudejaarsdag is 
‘De Werf’ gesloten. Verdere
informatie is te vinden op de
website: 
www.veilingcommissie.nl

- Advertorial -

Koffie met kniepertjes bij ‘De Werf’
Vorden - Ideële kringloopwinkel ‘De Werf’ nodigt
zaterdag 4 januari iedereen uit om tussen 09.00
en 12.00 langs te komen in de kringloopwinkel op
de Enkweg in Vorden.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

vriesvers

PLUS Volkoren meergranen, 
Waldkorn donker of classic 
Heel brood     

Unox Rookworst
Gelderse, extra mager of runder
Per stuk 275 gram  

Alle mousserende wijnen
Alle fl essen à 75 cl
Per fl es     

PLUS Rundergehakt      
Per kilo   

5.75

3.99
KILO

Pepsi, Sisi, 7-Up 
of Sourcy Citron
Alle fl essen à 1,5 liter
Per fl es     

13.39PER KRAT

9.49

1.29

0.69

1.00
2.05-2.59

1.49
1.69-1.89

0.99
1.19-1.39 PLUS Fairtrade Koffi e 

Bonen of fi ltermaling
Alle pakken of zakken à 500 gram 
Per stuk     

Bijv. Roodmerk snelfi ltermaling 

pak 500 gram 4.23  3.17

25%
 KORTING

Bijv. Gran Española Cava Brut 5.99  4.49

25%
 KORTING

  1+1
GRATIS

2.89
3.29-3.77

 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.
* De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS;  

kijk voor overige voorwaarden op www.plus.nl/nergensgoedkoper. 
Voor 1+1 gratis geldt: U krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? 
Meld u dan nu aan via www.plus.nl.

6.58  3.29
Heineken Pils
Krat 24 flesjes à 30 cl
Maximaal 3 kratten per klant

Mora Bitterballen  
pak 30 stuks 
of Funmix classic,  
originals of party  
pak 32-36 stuks

PLUS 
Boerenkool  
zak 300 gram 
of hutspot  
zak 500 gram
Per zak

PLUS Gerookte 
Noorse zalm
2 pakken à 100 gram 

PLUS Eland - Hengelo (Gld)
Raadhuisstraat 53, T: 0575 46 37 77
maandag 08.00 - 20.00 uur, dinsdag 08.00 - 17.00 uur, woensdag 08.00 - 20.00 uur, 
donderdag - vrijdag 08.00 - 21.00 uur, zaterdag 08.00 - 20.00 uur

Geldig in week 52 (vrijdag 27 t/m dinsdag 31 december 2013)

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gezond 2014!

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Voor informatie: 

Voor
naaimachines
en kleinvak

Met knallende prijzen het jaar uit!
Wij maken plaats voor de nieuwe modellen

27, 28, 30 en
31 december
EXTRA VEEL 

KORTING

Nog enkele modellen 2013 van Batavus,
Gazelle en Koga Miyata.

Ook met elektrische ondersteuning.

Alle wielerkleding nu met 50% korting

Garvelinkkampweg 2a -  7261 CH Ruurlo 

Tel. (0573) 45 31 00

 e-mail: info@fokkinktweewielers.nl

www.fokkinktweewielers.nl

g

 



A.C.W. (Antoni Christiaan Winand) genoot bekendheid als dichter

Ben Godtschalk: ‘Hij was ook nog een 
andere Staring’

Genietend van zijn pensioen wil hij 
daarover in zijn vrije tijd nog meer 
weten. De laatste jaren heeft Ben 
zich verdiept in het leven en werken 
van wellicht de bekendste Staring: 
Antoni Christiaan Winand (1767-
1840), bekend als de dichter Staring. 
Ben Godtschalk: “Er is echter ook een 
‘andere Staring’, de man die door zijn 
kennis op het gebied van landbouw, 
bosbouw, waterbeheer, een enorme 
stempel heeft gedrukt op de Wil-
denborch. Mijn interesse voor deze 
‘andere Staring’ werd gewekt toen ik 
in een archief op de naam Damiaan 
Hugo Staring stuitte, de vader van de 
dichter A.C.W. Staring.
Deze Damiaan bezocht de zeevaart-
school in Amsterdam. Op zijn vijf-
tiende jaar ging hij al als jonge adel-
borst varen om onder meer bij Gibral-
tar piraten te bestrijden en heeft hij 
veelal richting de Kaap gevaren. “Ik 
vond in VOC het archief een boek 
getiteld: ‘Een zeeman uit de achttien-
de eeuw’ en dat was deze Damiaan 
Hugo Staring. Toen hij op een gege-
ven moment kasteel de Wildenborch 
kocht, was zijn zoon A.C.W. Staring 
twaalf jaar”, zo zegt Ben Godschalk. 
Hij bleef speuren naar meer nieuws 
over deze Antoni Christiaan Winand 
Staring. Zo kreeg Ben een oud boekje 
onder ogen met niet alleen gedichten 
van A.C.W. Staring, maar bleken er 
ook kerkgezangen en cantates van 
hem te bestaan.
A.C.W. Staring schreef teksten en 
vond iemand die er muziek bij heeft 
gemaakt. Zijn zoon Willem heeft 
hem geholpen bij het vinden van mu-
ziek. De ‘andere Staring’, de dichter 
dus, had nog veel meer in zijn mars 
en was hij de eerste man die statistie-

ken over de landbouw bij hield, bij-
voorbeeld over de effecten van mest. 
Hij heeft zich ook enorm ingezet om 
het water uit het moerassige Wilden-
borch weg te krijgen. Door de vele af-
gravingen om meer landbouwgrond 
te verkrijgen, was hier altijd veel 
water, niet alleen in de Wildenborch 
maar ook in een stuk van Lochem. 
Staring liet een sloot graven (de hui-
dige Barchemse Veengoot) om op die 
manier het overtollige water naar de 
rivier de Berkel af te voeren.

Ook was A.C.W . Staring de notulist en 
voorzitter van ‘De Marke’, die onder 
meer woeste grond in eigendom had. 
Door deze notulen van Staring is er in 
deze contreien veel bekend geworden 
over de Wildenborch. “Ook grappig 
om te vermelden, A.C.W. Staring was 
ook de uitvinder van de ‘diep-egge’ 
, een apparaat dat in de buurt van 
Dordrecht op de bodem van de rivie-
ren de modder richting de zee weg-
sleepte. In België, in de stad Brugge 
beweren ze overigens dat Belgen de 
‘diep-egge’ hebben uitgevonden”, zo 
zegt Ben Godtschalk lachend. Hoe 
dan ook , toen de ‘stoomemmerbag-
ger’ werd uitgevonden was het ge-
daan met de “diep- egge”!

Hij vervolgt: “A.C.W. Staring was be-
halve dichter, verder in zijn leven be-
stuurder en politicus, had zitting in 
de gemeenteraad, was vermogensma-
nager, belangenbehartiger, liberaal 
Statenlid, landmeter e.d. Kortom hij 
was iemand die geen of nauwelijks 
grenzen kende in zijn interessesfeer, 

die nieuwsgierig was in alles wat zich 
aandiende en begenadigd was met 
een enorme eruditie”. Zoon Winand 
Staring beschreef zijn vader ooit als ie-
mand met ‘plichtsgevoel met levens-
vreugd, eenvoud zonder schrielheid, 
werkzaamheid zonder eenzijdigheid. 
Studie met werkelijkheidszin, schep-
pingsdrang zonder grootheidswaan, 
zelfbewustzijn zonder zelfingeno-
menheid en leiding zonder dwang-
zucht. Iemand die als bestuurder van 
de Wildenborch dit goed heeft ver-
anderd ‘van een natte woestijn, door 
armzalige huttenlieden bewoond, in 
een rentegevend en een voorbeeldig 
onderhouden landgoed’.

Wildenborch - Kasteel de Wilden-
borch, ooit een slot waar roof-
ridders woonden, later de ver-
blijfplaats van de ‘Starings’. En 
er woont nog steeds een Staring: 
Jennine Staring, samen met haar 
man Evert- Kees v.d. Plassche. On-
der de rook van het kasteel, staat 
een verbouwde boerderij waar 
Ben Godtschalk reeds zeventien 
jaar woont. Hij voelt zich nauw 
betrokken bij het wel en wee van 
de buurtschap en zijn bewoners.

Damiaan Hugo Staring, de vader van de 
dichter A.C.W. Staring

Kasteel de Wildenborch Foto: Alma v.d.Schoot

De opdracht van het stichtingsbe-
stuur was, om in een zo kort moge-
lijke tijd en binnen het beschikbare 
budget deze renovatie te realiseren. 
De Aula is vergroot en volledig op-
nieuw ingericht.  Er is een doorbraak 
gemaakt naar een naastliggende zaal 
waardoor de gewenste flexibiliteit in 
ruimte is ontstaan. De opbaarruimte 
is volledig vernieuwd en aangepast 
aan de moderne eisen van deze tijd. 
Ook is er een volledig nieuwe koel 

unit geplaatst. De aula heeft  vloer-
verwarming gekregen en is voorzien
van nieuw meubilair en sfeerverlich-
ting, waardoor er in hoge mate kan 
worden voldaan aan de wensen van
de gebruikers. Het bestuur is dan ook
bijzonder trots op het resultaat en 
heeft grote waardering voor de goe-
de samenwerking tussen het bouw-
team, de verschillende bedrijven en
onze beheerder. Op zondag 12 janu-
ari 2014 van 11.00 – 15.00 uur is voor
belangstellenden de gelegenheid de
nieuwe aula te bezichtigen, waarbij
u tevens informatie kunt krijgen en
vragen kunt stellen.

Aula Ons Huis Hengelo 
totaal gerenoveerd
Hengelo - De afgelopen maanden 
is er, na een periode van voorbe-
reiding en overleg, hard gewerkt 
aan een totale renovatie van de 
Aula in Ons Huis te Hengelo. .

De peuters hadden zelf alle materi-
alen van huis meegenomen: steek-
schuim, groen en kerstversiering. Tij-
dens het maken was de inspanning 
van hun gezichtjes af te lezen. Aan 
het eind stonden er fantastisch mooie 
kerstcreaties.

Deze werden natuurlijk mee naar
huis genomen, die laat je niet staan
ter versiering bij de peuterspeelzaal.

De peuters, leidsters en vrijwilligers
wensen iedereen een fijne kerst en
een gezond en gelukkig 2014!

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

‘Kijk eens wat ik kan!’

Vorden - Bij peuterspeelzaal Ot en Sien in Vorden maken peuters zelf
kerstbakjes.

Uit de vele inzendingen, sprak de 
ludieke en creatieve oplossing van 
Mevrouw Zweers de kritische jury 
het meest aan. Mevrouw Zweers gaf 
direct aan haar prijs beschikbaar te 
stellen aan de bewoners van de Lin-
denhof.
De Lindenhof is een kleinschalig 
verpleeghuis aan de Smidstraat in 
Vorden, waarvan de bewoners voor-
namelijk aan dementie lijden. Na-
mens deze ondernemers overhan-

digden Sander Pardijs en Willemien 
Kamphuis afgelopen woensdag de
hoofdprijs. Deze bestond uit een 
groot pakket gevuld met o.a. leuke  
puzzels, speculaas,  pepernoten, een
mooie fotolijst,  advocaat, glühwein,
diverse verzorgingsartikelen en wat 
bloeiends voor op de tafel. De bewo-
ners van de Lindenhof reageerden 
bijzonder verheugd en waren erg in
hun nopjes met deze extra “pakjes 
avond ”.

Bewoners Lindenhof in de 
prijzen

Vorden - Enige tijd geleden is er door een aantal ondernemers aan de
Dorpsstraat (Top 1 Toys Sueters, Bakker Joop, Bloemsierkunst Half-
man, Salon Marianne, Slijterij Wijnhandel Sander Pardijs en Foto Wil-
lemien) een prijsvraag uitgeschreven. Doel van deze prijsvraag was een
oplossing te vinden om de overlast van de werkzaamheden van het 
centrum plan te verminderen en de bereikbaarheid van de winkels te
vergroten.

Sensire en Pro Wonen realiseren op 
het Wehme-terrein een veelzijdig 
aanbod voor mensen zonder en met 
een zorgvraag, die zo lang mogelijk 
zelfstandig willen blijven wonen. Het 
aanbod voorziet tevens in 24-uurs 
zorg voor klanten die zwaardere 
zorg nodig hebben en voor psycho-
geriatrische zorg. De verhuizers van 
Van Dam Verhuizingen namen de 
bewoners de meeste zorgen uit han-
den. De bewoners waren tijdens de 
werkzaamheden in de recreatiezaal 
van het verzorgingshuis uitgenodigd. 
Hier organiseerde een activiteitenbe-
geleider van Sensire diverse activitei-
ten, zoals een sjoelwedstrijd, zingen 
en spelletjes met kinderen van kin-
deropvang van Avonturijn. Ook heb-
ben de bewoners met hun familiele-
den samen gegeten.
De verhuizing luidt de eerste fase in 
van een complete gedaanteverwisse-
ling van het bestaande Wehme- ter-
rein. Naast de bewoners die vandaag 
verhuizen naar hun nieuwe apparte-
ment aan de Delle, komen aan de Pas-
torieweg nieuwe woningen die medio 
2014 worden opgeleverd. Zodra de 
bewoners naar de Pastorieweg zijn 
verhuisd, wordt het bestaande ver-
zorgingshuis gesloopt. Aan de voor-
zijde van het Wehme-terrein (Nieuw-
stad) kan dan gestart worden met de 
bouw van de laatste 6 woningen van 

het gehele plan. Daarna volgt de in-
richting van het park. In 2014 wordt 
een nieuwe ontmoetingsruimte voor 
de bewoners van De Delle, Pastorie-
weg en Nieuwstad gerealiseerd. In De 
Delle 29, waarvan Sensire op woens-
dag 18 december de sleutels kreeg, is 
ruimte voor de dagbesteding voor de 
bewoners uit Vorden.
Aan de Pastorieweg gaat het vanaf 
half februari heel erg snel. Dan begint 
aannemersbedrijf Goldewijk uit Doe-
tinchem met de bouw van de twaalf 
woningen. Als alles meezit, worden 
de sleutels al rond de aankomende 
bouwvak uitgegeven. De werkzaam-
heden op het Wehme terrein dragen 

bij aan de doelstelling van ProWonen 
om voldoende passende woningen te 
hebben voor alle klanten. Een woning 
is passend als deze aansluit bij de leef-
situatie van de klant. Ook draagt het 
bij aan de doelstelling om klanten te 
laten wonen in een prettige omge-
ving. Samen met Sensire werkt de 
wooncorporatie hier in Vorden aan. 
ProWonen maakt het liefst gebruik 
van lokale en regionale partners. De 
wooncorporatie werkt ook het liefst 
samen met architecten, aannemers, 
installateurs, schilders en andere 
vakmensen uit het eigen werkgebied. 
Dat is goed voor de werkgelegenheid 
in de Achterhoek!

Drukte van belang bij de Wehme
Vorden - Afgelopen woensdag 18 
december werden acht bewoners 
van de bovenverdieping van het 
verzorgingshuis de Wehme naar 
hun nieuwe appartement aan De 
Delle verhuisd. Deze appartemen-
ten zijn de afgelopen maanden 
verbouwd.

De heer Weenk, een van de acht bewoners, krijgt sleutel overhandigd
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Kastanjelaan 13 
Vrijstaande woonhuis met vrijstaande 
garage bouwjaar 1992, kavel 732 m2, 
inhoud 530 m3 € 320.000,= k.k.

Zelhemseweg 14a 
Vrijstaand woonhuis met aangebouwde 
garage bouwjaar: 1985, kavel: 1200 m2, 
inhoud: 460 m3 € 295.000,= k.k.

Bruinderinkweg 3
Op gunstige locatie gelegen, gerenoveerde 
woonboerderij bouwjaar 1847, kavel 4430 
m2, inhoud 1200 m3 € 649.000,=  k.k.

Wichmondseweg 55
Sfeervol gerenoveerde woonboerderij 
bouwjaar 1926, kavel 6750 m2, 
inhoud 900 m3 € 665.000,= k.k.

Elferinkdijk 6
Helft van dubbel woonhuis met schuur en 
tuinhuis bouwjaar 1965, kavel 4110 m2, 
inhoud: 305 m3 € 230.000,= k.k.

Middenweg 18
Uitgebouwde twee onder één kap woning 
met garage bouwjaar 1993, kavel 288 m2, 
inhoud 440 m3 € 237.500,= k.k.

Wilhelminalaan 1
Ruime vrijstaande bungalow met garage 
bouwjaar 1968, kavel 995 m2, 
inhoud 450 m3 € 309.000,= k.k.

Dwarsstraat 8
Ideale starterswoning met vrijstaande 
berging bouwjaar 1966, kavel 166 m2, 
inhoud 300 m3 € 130.000,= k.k.

Schoolstraat 7
Vrijstaande woning met garage/berging 
bouwjaar 1963, kavel 460 m2, 
inhoud 450 m3 € 275.000,= k.k.

Berkenlaan 59
Vrijstaande woning met garage
bouwjaar 1995, kavel 620 m2, 
inhoud 620 m3 € 410.000,= k.k.

Varsselseweg 26
Vrijstaande woonboerderij met schuur en 
garage bouwjaar 1930, kavel 2,1 ha. 
inhoud 830 m3 € 375.000,= k.k.

Schoenmakersplein 62
Mooi hoekappartement met dakterras 
bouwjaar 2006, opp. 72 m2, 
inhoud 225 m2 € 179.500,= k.k.

Pastoriestraat 24 
Uitgebouwde twee onder één kap woning 
met garage bouwjaar 1970, kavel 314 m2, 
inhoud 350 m3 € 236.000,= k.k.

Sint Janstraat 10a
In 2008 gerenoveerde helft van dubbel 
woonhuis bouwjaar 1977, kavel 301 m2, 
inhoud 400 m3 € 255.000,= k.k.

Koningin Julianalaan 57 
Vrijstaande semi bungalow met vrijstaande 
garage bouwjaar 1980, kavel 446 m2, 
inhoud 590 m3 € 295.000,= k.k.

HENGELO

HENGELO HENGELO HENGELO

HENGELO

HENGELO HENGELO HENGELO

HENGELO

HENGELO KEIJENBORG KEIJENBORG

STEENDEREN

Kampweg 10
Vrijstaande semi-bungalow met bijgebou-
wen bouwjaar 1968, kavel 10625 m2, 
inhoud 400 m3 € 449.000,= k.k.

Hendrik Mesdagstraat 2
Vrijstaande woning met aangebouwde 
garage bouwjaar 1987, kavel 494 m2, 
inhoud 410 m3 € 324.000,= k.k.

Thorbeckestraat 18
Uitgebouwde helft van dubbel woonhuis 
met garage bouwjaar 1960, kavel 258 m2, 
inhoud 425 m3 € 199.000,= k.k.

Groen van Prinstererstraat 52
Twee onder één kap woning met berging 
en ruime garage bouwjaar 1957, kavel 240 
m2, inhoud 250 m3 € 169.000,= k.k.

ZELHEM ZELHEM ZELHEM

ZELHEM

wenst u fi jne feestdagen en een goed 2014
HENGELO HENGELO



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

De materialen, voertuigen, alles is 
donderdag 21 november in Le Havre 
afgeleverd, om van daaruit getrans-
porteerd te worden naar Argentinië. 
Gerben: “Toch wel opgelucht dat de 
hectiek van de afgelopen maanden 
een beetje tot stilstand is gekomen. 
Werkdagen van 17 uur waren meer 
regel dan uitzondering. Momenteel 
hou ik mij bezig met het inkopen en 
maken van nog enkele onderdelen. 
Verder tijd om even de contacten 
met de relaties te onderhouden”, zo 
zegt hij. Na de Kerst resten nog een 
paar vrije dagen, alvorens het team 
op woensdag 1 januari naar Buenos 
Aires vliegt. Zaterdag 4 januari is in 
Rosario de presentatie, een dag later 
is de eerste wedstrijddag. De finish 
van de Dakar Rally is zaterdag 18 ja-
nuari.
Het Maxxis Super B team bestaat uit 
16 personen: 5 coureurs, navigators, 
monteurs (waaronder Vordenaar 
Niels Beck ). Gerben is als teamma-
nager eind verantwoordelijk. Gerben: 
“Wat de functie precies inhoudt? 
Wel, in de eerste plaats moet je de 
rust bewaren. Logisch blijven naden-
ken. Voor, tijdens en na elke wed-
strijddag, heel veel telefonisch con-
tact. Tijdens de rally dienen er veel 
problemen opgelost te worden, soms 
moet je veel ‘toveren’. Wij hebben 
gelukkig een heel goed team, waarbij 
de teamleden allemaal al de nodige 
ervaring met de Dakar Rally hebben.” 
Het wordt voor Gerben Vruggink zijn 
achtste Dakar, een aantal keren als 
monteur, in 2010 coureur (motor) 

met als resultaat een prachtige 44e 
plaats in het eindklassement. De af-
gelopen jaren fungeerde hij als team-
manager.
Het Maxxis Super B team neemt met 
twee quads aan de rally deel. De eer-
ste quad wordt bestuurd door Sebas-
tian Husseini uit Dubai. Die heeft 
vorig jaar twee etappes gewonnen 
en werd 5e in het eindklassement. 
Hij gaat in deze Dakar voor de eerste 
plaats”, zo legt Gerben uit. De tweede 
quad wordt bestuurd door Moham-
med Abus Issa uit Quatar. De buggy 
wordt bestuurd door Tim Coronel, 
terwijl Robert van Pelt solo op de 
motor rijdt. Verder neemt Vordenaar 
Kees Koolen in een truck deel, met als 
navigator Jurgen van de Goorbergh 
en monteur Gijs van Uden. 
Gerben Vruggink: “Dit is een verhaal 
op zich. Het wordt voor Kees Koolen 
zijn zesde Dakar Rally. In 2009 reed 
hij de rally solo op de motor uit. In 
2010/2011/2012 finishte hij driemaal 
in een buggy. Vorig jaar reed Kees ( 
12e plaats in het eindklassement) de 
Rally in een quad. Kees hoopt dus nu 
Dakar volgende maand in een truck 
uit te rijden. Lukt hem dat, dan is hij 
de eerste deelnemer in die 33 jaar dat 
de Rally gereden wordt, die Dakar in 
vier disciplines heeft uitgereden (mo-
tor, buggy,quad,truck) . Ik denk dat 
het Kees gaat lukken, hij heeft een 
gigantisch doorzettingsvermogen. 
Dit jaar heeft hij diverse rally’ s (o.a. 
Rusland, Marokko) uitgereden en dat 
zegt veel over de capaciteiten van 
Kees.”

“Soms moet je tijdens de Dakar Rally toveren “

Gerben Vruggink  
teammanager Maxxis  
Super B Team

Vorden - Er heerst een serene rust in de werkplaats van Vordenaar 
Gerben Vruggink in het buurtschap Delden. Voor hem tijd om rustig 
een kop koffie te drinken en te vertellen over het grote avontuur aan 
de overkant van ‘de plas’, de Dakar Rally. Gerben is teammanager van 
het Maxxis Super B Team dat op zondag 5 januari deelneemt aan de 
33e uitgave van de Dakar Rally.

Vordenaren Niels Beck, Kees Koolen en Gerben Vruggink. foto: Henk Teerink

Die truck eindigde in de standaard 
klasse op de eerste plaats ( een schit-
terende prestatie) en reed in eerste 
instantie mee om het eerste team 
van Finstral Rally ( met als chauffeur 
Johan Elferink) bij te staan. Teun 
Stam was toen de chauffeur van het 
tweede team. Eddie: “ De situatie is 
dit jaar compleet anders. Omdat de 
financiële middelen ontbreken moet 
Teun Stam de komende Dakar rally 
laten schieten. Dat betekent dat Fin-
stal nu met één truck in de hoogste 
klasse (vrachtwagens) mee doet.
Johan Elfrink bestuurt de truck en ik 
ben zijn navigator. Ik ken Johan Elfe-
rink natuurlijk heel goed, maar het 
is wel de eerste keer dat wij samen 
rijden. We moeten het dus met zijn 
tweeën doen, best spannend ”, zo zegt 

Eddie Beeftink. Vorig jaar geraakte 
Johan Elferink met zijn truck op een 
lang aflopend bergpad van de weg 
en gleed hij 20 meter naar beneden 
waarna hij tegen een boom belandde. 
Deze boom voorkwam dat de truck 
het ravijn instortte. Eddie : “We zijn 
vanaf september bezig geweest om de 

truck van Johan te repareren. Dat is
gelukt. Er is een nieuwe motor inge-
zet en ook de cabine is nieuw. En nu
maar hopen dat wij de komende Da-
kar Rally zullen uitrijden, want dat is
onze eerste doelstelling”, zo zegt Ed-
die Beeftink, die inmiddels aan zijn
achtste Dakar Rally begint.

Eddie Beeftink vijfde Vordenaar in 
Dakar Rally
Vorden - In de 33e editie van de 
Dakar Rally is nog een Vordenaar 
van de partij: Eddie Beeftink. 
Hij rijdt als navigator mee in de 
truck van het Finstral Rally Team 
van Johan Elferink. Voor Eddie 
een geheel nieuwe ervaring. Vo-
rig jaar reed hij namelijk in de 
‘tweede truck’ van Finstral Rally.

Met de samenwerking is het gebruik 
van het ijzersterke en vertrouwde 
consumentenmerk VVV binnen de 
kernactiviteiten van de stichting ge-
regeld. Achterhoek Toerisme kan 
daardoor het merk VVV gebruiken in 
haar communicatie met de vrijetijds-
consument. “Het is belangrijk dat wij 
het lokale gastheerschap koppelen 
aan regiomarketing. Een optimale 

wisselwerking tussen beide sterke 
merken, zorgt uiteindelijk voor maxi-
male en eensluidende aandacht voor 
de toerist, recreant en ondernemers”, 
aldus Manuel Hezeman, manager 
Achterhoek Toerisme.

Meerwaarde
Raymond Smits van Waesberghe, for-
mulemanager van VVV Nederland: 

“De Achterhoek heeft als belang-
rijke toeristische bestemming baat 
bij deze wisselwerking, die de positie
van de VVV’s in de Achterhoek ook 
versterkt. Uit recent onderzoek van
de Erasmus Universiteit Rotterdam
blijkt namelijk dat bezoekers van de
VVV (zowel fysiek als digitaal) per
dag tot maar liefst 16% extra beste-
den. En die extra bestedingen komen
ten goede aan de Achterhoekse be-
drijven en organisaties waar de VVV
zich voor inzet zoals horecagelegen-
heden, attracties en musea”.

Achterhoek Toerisme kiest voor VVV
Regio - Met ingang van 1 januari 2014 gaat Stichting Achterhoek Toe-
risme – de overkoepelende marketing- en promotieorganisatie van de 
Achterhoek - een geassocieerd deelnemerschap aan met VVV Neder-
land.

In de eerste uitzending van het nieu-
we jaar, maandag 6 januari, zal de 
presentator van het programma, dhr. 
Wim Zemmelink, een overdenking 
houden. Op maandag 13 januari zijn 
er gedichten te beluisteren die voor-
gedragen zullen worden door mw. 

Linda Leerink uit Halle. Mw. Wil-
lemien Eelderink uit Zelhem heeft 
haar medewerking toegezegd aan de 
uitzending van 20 januari. Het pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoeting’ 
wordt iedere maandagavond  tussen 
19.00 en 20.00 uur uitgezonden  via  

Radio Ideaal.  Na de  uitzending  kun-
nen er  van  20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe  muzikale  verzoekjes  aange-
vraagd worden  voor  de  daarop  vol-
gende  week,  via het  tel. nummer
van de studio : 0314-624002. 
De kabelfrequenties  van  Radio Ide-
aal  zijn voor  heel  Oost-Gelderland:
FM 91.1 of  94.00. De etherfrequen-
ties zijn  105.1 t/m 107.7 en via inter-
net: www.ideaal.org

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke programma ‘De Muzikale Ontmoeting’ 
bij Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.

Het motorweekend van de Hamove is 
altijd erg gezellig met mooie routes 
door elk jaar weer een ander gebied. 
Dit jaar is gekozen voor de Harz, met 
vele mooie wegen en een aantal bij-
zondere pauzeadressen. 
Het is niet verplicht Hamove-lid 
te zijn, maar leden hebben bij het 
behalen van het maximaal aantal 

deelnemers wel voorrang. Vrienden 
en bekenden zijn dus ook van harte 
welkom.
De inschrijving is geopend en sluit op 
zaterdag 18 januari. Er is plek voor 
maximaal 70 deelnemers. Inschrij-
ven voor dit mooie weekend kan op 
www.hamove.nl/touring, waar ook 
meer informatie te vinden is.

Hamove motorweekend 2014

Hengelo - De voorbereidingen van de Touring Commissie van de Hen-
gelose Auto- en Motorvereniging HAMOVE voor het motorweekend 
van 2014 zitten er weer op.Van 13 t/m 15 juni 2014 kunnen de deelne-
mers weer genieten van prachtige routes door de Duitse Harz. Het ver-
blijf ligt in het knusse plaatsje Wolfshagen in een prima familiehotel.

Doordat de bevolking krimpt en ver-
grijst staat de Achterhoek voor de op-
dracht een regio te blijven waar het 
goed wonen, werken, leren en ont-
spannen is. Daarvoor moet nog veel 
gebeuren.
Twee jaar hebben de Achterhoekse 
gemeenten en woningcorporaties 
hard gewerkt aan het terugbrengen 
van de nieuwbouwplannen tot het 
benodigde aantal van 5.900 wonin-
gen tot 2025 (Regionale Woonvisie, 
2011). Nu komt de aandacht vooral te 
liggen op de kwaliteit van bestaande 
woningen. Die vormen namelijk zo’n 
97% van de voorraad die in 2025 no-
dig is. Ook thema’s die met wonen 

te maken hebben, zoals woonomge-
ving, leefbaarheid, aanwezigheid en 
bereikbaarheid van voorzieningen en 
zorg, komen aan bod.  

Kansenkaart
Het project Kernenfoto’s bundelt al-
lerlei gegevens van verschillende or-
ganisaties en resulteert onder meer 
in een kansenkaart voor elke (hoofd)
kern. Daarnaast worden foto’s ge-
maakt van ‘parels en puinhopen’. 
Ook inwoners kunnen hieraan in het 
voorjaar van 2014 bijdragen. Per kern 
worden zij hiertoe via de lokale en so-
ciale media uitgenodigd. 

Regionale Woonvisie tot 2025
Het maken van de kernenfoto’s ge-
beurt in twee stappen. Voor de zomer
ligt de aandacht op de kernen en de
gemeenten zelf en na de zomer wor-
den de resultaten naast elkaar gezet
en in regionaal perspectief bekeken. 
Hiermee kan de Achterhoek eind 
2014 een Regionale Woonagenda op-
stellen, iets dat elke Gelderse regio
komend jaar doet.
Naar verwachting levert het project
veel kansen en actiepunten op en
zeker ook een aantal dilemma’s om 
gezamenlijk te bespreken en op te 
lossen. De zeven (nieuwe) gemeen-
teraden stellen het eindresultaat, de 
Regionale Woonvisie, vast. Een be-
langrijk instrument voor de Achter-
hoek om tot 2025 en daarna een goed
leefbare regio te blijven.
Benieuwd welke kernen op de foto
gaan? Kijk op achterhoek2020.nl/
nieuws/kernenfoto.

Problemen en kansen van 
Achterhoekse kernen in beeld
In 2014 gaan de 21 grootste kernen in de Achterhoek letterlijk en 
figuurlijk op de foto. Samen met maatschappelijke organisaties en on-
dernemers gaan zeven gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) de pro-
blemen en kansen van deze kernen in beeld brengen. Ook inwoners 
worden bij dit project Kernenfoto’s betrokken.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Fred de Graaf (tot 1 jan.)

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Bronckhorsters,
Oud en nieuw is een feest voor alle Bronckhorsters!

regelen:

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 € 6.000,- (!) schade veroor-

werden o.a. verkeersborden, afval-
bakken en straatnaamborden ver-

ten vervangen. Niet meegenomen in 
dit schadebedrag is de (vuurwerk)
schade die door particulieren is gele-

weer verschillende maatregelen voor 
in. We rekenen ook graag op u! Ziet u 

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

Vuurwerk

cember vanaf 10.00 uur ’s ochtends 
tot 02.00 uur ’s nachts (afsteken 

Illegaal vuurwerk

troleerde en goedgekeurde vuur-

kenbaar aan de poster op de deur

baar

Carbid schieten

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 

t evoren. 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

ons land ernstig oogletsel op door 
vuurwerk. U kunt uw ogen bescher-
men met een speciale vuurwerkbril. 

Houdt u een oogje in het 
zeil?

beeld brand sticht of iets vernielt? 

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

(0900) 88 44

hebben op de openbare ruimte 
kunt u op werkdagen bellen met 
de gemeente, via tel. (0575) 75 

den iets melden dat niet kan 
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 probe-
ren die opnieuw af te steken.

Oud en nieuw schadevrij

Het gemeentebestuur nodigt u van har-

Elderinkweg 2 in Hengelo. Alle inwo-
ners, instellingen, verenigingen en be-

ma gelegenheid om in ongedwongen 

Bronckhorster kampioenen. 

Wij begroeten u graag de 6e! 

Nieuwjaarsreceptie op 6 januari a.s.  

Komt u ook?

In de periode rond Kerst en Oud en 

anders dan u gewend bent. Het
gemeentehuis is gesloten op 25, 26 recht, maar vanaf 10 uur (dit geldt 

telefonische bereikbaarheid). 

Openingstijden gemeente 

rond Kerst en Oud en nieuw



In 2014 organiseren we weer een 
kerstboominzamelingsactie gecom-
bineerd met een vuurwerkafvalinza-
meling. Daarbij vragen wij weer de 
medewerking van de schoolkinderen 
in Bronckhorst! Je ontvangt € 0,50 
per ingeleverde kerstboom. Ook voor 
elke volle zak vuurwerkafval die je 
 inlevert, ontvang je € 0,50. De specia-
le vuurwerkafvalzakken zijn dit jaar 
weer af te halen bij de basisscholen 
en de vuurwerkverkooppunten.

Op woensdag 8 januari 2014 kunnen de schoolkinderen tussen 13.30 en 15.30 
uur de kerstbomen en de zakken vuurwerkafval brengen naar:
Baak:  parkeerplaats H. Martinuskerk Wichmondseweg 17 

 (gewijzigde locatie!)
Halle:  speelplaats Abbinkskamp
Hengelo: parkeerplaats oude gemeentehuis, Raadhuisstraat/ 

Schoolstraat
Hoog-Keppel: zwembad Hessenhal, Monumentenweg
Hummelo:  parkeerplaats, Dorpsstraat 1
Keijenborg:  parkeerplaats tegenover kerk, Pastoor Thuisstraat
Steenderen:  Burgemeester Buddinghplein
Toldijk:  nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk:  speelplaats De Boomgaard
Voor-Drempt:  parkeerplaats Dorpshuis, Kerkstraat 86
Vorden:  gemeentewerf, Het Hoge 65A
Wichmond:  evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem:  stationsplein en gemeentewerf Kampweg 2

Door de grootte van de gemeente kunnen wij niet voorkomen dat in sommige 
gevallen de afstand die de schoolkinderen moeten aflegggen groot is. Wellicht 
zijn in deze situatie ouders bereid hun kinderen te helpen. Als uw kerstboom of 
vuurwerkafval niet door schoolkinderen wordt opgehaald kunt u deze natuur-
lijk ook zelf op een van deze locaties inleveren

Kerstboom- en vuurwerkafval-
inzameling op 8 januari 2014
Jeugd van Bronckhorst kom helpen en 
verdien een extra zakcentje

Inwoners van Steenderen, Baak, 
 Toldijk en Bronkhorst brachten op 
16 en 17 oktober hun wensen in 
voor kwaliteitsverbetering van het 
landschap rond deze dorpen. Het 
doel van het project DORP EN RAND 
is verhoging van de kwaliteit van 
het  landschap en de woonomge-
ving, maar ook om de cultuurhisto-
rie beleefbaar(der) maken. 

Mooie ideeën
Na een boeiende presentatie over 
de historie van het landschap en 
uitleg over de uiterwaarden, de 
broekontginningen en de essen en 
kampen, gingen de bewoners en 
verenigingen aan de slag om hun 
wensen en ideeën op kaarten aan te 
geven. Een greep uit hun ideeën:

langs de sloot richting Baak en 
Wichmond

molen bij Rha en de korenmolen 
bij Baak

dorpsranden, industriegebied en 
agrarische bedrijven

Steenderen tot speelbos

gebied

Baak

 ecologische zone

bos Baak 

 akkerranden

 singels

De bewoners pakken samen de 
 uitvoering op en krijgen daarbij hulp 
van de dorpsbelangenorganisaties, 

meente.

Weet u nog meer?
U kunt nog steeds informatie over én 
wensen voor uw leefomgeving aan-

leveren. Bijvoorbeeld verhalen van 
vroeger, wat u waardeert in uw 
 omgeving of wat u jammer vindt wat 
is verdwenen en echt de moeite 
waard zou zijn om terug te brengen 
in het landschap. Informatie van een 
 familielid of vriend die inmiddels 
niet meer in het gebied woont, is ui-
teraard ook welkom. Neemt u daar-
voor contact op met de organisaties 
die hierboven genoemd zijn.

Meer informatie
Meer informatie, waaronder de 
 presentatie, kunt u terugvinden op 
www.bronckhorst.nl. Ook staan hier 
vergelijkbare projecten genoemd, 
waaruit u misschien inspiratie kunt 
halen.

Veel ideeën voor project DORP EN RAND
Steenderen, Baak, Toldijk en Bronkhorst

Inwoners in gesprek over het landschap rond hun dorp

Op 2 januari 2014 gaat het Afval 
Breng Punt in Zutphen verhuizen. Tot 
en met 31 december kunt u nog 
 terecht op het Afval Breng Punt aan 

De Mars) in Zutphen. Vanaf 2 januari 
verwelkomt Berkel Milieu u graag op 
het nieuwe Recycleplein aan de 
 Boggelderenk 3 in Zutphen. Hier kunt 
u nog meer afvalsoorten gescheiden 
inleveren die vervolgens worden 
 gerecycled. Voor meer info over de 
afvalsoorten en actuele tarieven zie 
www.berkelmilieu.nl of scan de 
QR-code. De openingstijden van het 

nieuwe brengpunt zijn ma. t/m vr. 
van 08.00 tot 16.00 uur en za. van 
09.00 tot 13.00 uur. Vertoon van uw 
afvalpas is verplicht. Betalen kan 
 alleen met PIN. 

N.B. Tijdens de jaarwisseling maakt 
Berkel Milieu alle ondergrondse 
 containers op de 
milieuparkjes dicht 
om vuurwerkscha-
de te voorkomen. 
Op 2 januari gaan 
ze weer open.

Nieuwe Recycleplein Zutphen 
voor afval opent op 2 januari

Op 17 december werd bekend dat 
Fred de Graaf, onze waarnemend 
burgemeester, per 1 januari 2014 
als waarnemend burgemeester 
begint in Amstelveen. Wij wensen 
hem veel succes en plezier met 
deze mooie uitdaging. Zoals 
 bekend hervat Henk Aalderink 
per 1 januari zijn taken weer als 
burgemeester van Bronckhorst!

Fred de Graaf 
per 1 januari naar 
Amstelveen

Rond Oud en nieuw is het Cruyff Court 
in Hummelo gesloten van 26 decem-
ber 19.00 uur tot 3 januari 09.00 uur. 
Hiervoor is gekozen om eventuele 
overlast te voorkomen. Door de inzet 
van vrijwilligers kan de jeugd 
 voetballen op het veld en is de 
 overlast die bewoners ondervonden, 

teruggedrongen. Heel belangrijk 
werk dus! Wij bedanken deze groep 
vrijwilligers dan ook hartelijk voor 
hun inzet! Wij vragen de gebruikers 
van het Court om de aangepaste 
 openingstijden rond de jaarwisseling 
te respecteren.

Cruyff Court Hummelo gesloten 
rond Oud en nieuw

Op 16 december 2013 vierden we in Bronckhorst 
 Naturalisatiedag. Tijdens deze viering ontvingen zes 
 inwoners de Nederlandse nationaliteit. In onze gemeente 
was op deze speciale dag de eer aan de familie Rajabi en 
de heer Ceylan. Nadat de verklaring van verbondenheid 
was afgelegd, ontvingen zij uit handen van burgemeester 
De Graaf het certificaat ‘Bekendmaking van Nederlander-

Daarmee zijn zij formeel Nederlander. Met de verklaring 
van verbondenheid beloven de nieuwe Nederlanders de 
vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen 
te respecteren en de hierbij behorende plichten te 
 vervullen. De familie Rajabi komt uit Afghanistan en woont 
in Zelhem. De drie kinderen van het gezin Asgar, Ali Akbar 
en Omid, zijn geboren in Nederland. Ook de uit Turkije 
 afkomstige heer Ceylan woont in Zelhem, samen met zijn 
vrouw en twee kinderen Turan en Arzu. Allen zijn erg blij 
dat zij nu officieel Nederlander zijn. Ieder jaar is 
 Naturalisatiedag op 15 december. Omdat deze dag dit jaar 

op een zondag viel, is de feestelijke bijeenkomst 
 verschoven naar maandag 16 december.

Naturalisatiedag gevierd

Het bestuur van de gemeente 
Bronckhorst wenst u fijne feestdagen 

en een heel voorspoedig 2014



U kunt als inwoner van de gemeente 
een milieuklacht hebben over een 
 bedrijf in uw buurt. Hierbij valt te 
denken aan geluid-, geur- of stof-
overlast. Vanaf 1 januari 2014 kunt u 
dit rechtstreeks melden bij het 
 provincieloket van de provincie 
 Gelderland en niet meer bij de 
 gemeente.

Milieuklachten 
Vanaf 1 januari 2014 kunt u milieu-
klachten over een bedrijf uitsluitend 
nog via het Provincieloket melden. 
Hier worden alle milieuklachten over 
bedrijven uit de Achterhoek geregi-
streerd en voor afhandeling door-
gegeven aan de Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA).

Melding indienen
Klachten kunt u nu al, maar in ieder 
geval vanaf 1 januari 2014, indienen 
via: 

 provincieloket 

Afhandeling van uw klacht volgen
Hoe staat het met de afhandeling van 
uw klacht? U kunt dit vanaf 1 januari 
online volgen. Als u een klacht hebt, 
ontvangt u een internetlink. Via deze 
link kunt u precies volgen wat er met 
uw klacht is gedaan en welke acties 
er ondernomen zijn. 

Omgevingsdienst Achterhoek

(meeste) milieutaken uit voor de 
 lokale en provinciale overheden in  
de Achterhoek. Het gaat hierbij met 
name om vergunningverlening, 
 advisering en handhaving bij bedrij-
ven. Ook voor milieuklachten over 

 bedrijven is de ODA in de meeste 
 gevallen, in opdracht van de gemeen-
te, de uitvoerende instantie. De 
 gemeente blijft wel eindverantwoor-
delijk. 

Doorzendplicht
Als blijkt dat uw klacht tóch niet bij de 
ODA hoort, dan zendt de ODA de 
klacht door naar de juiste instantie. 
Veelal zal dat alsnog de gemeente 
zijn. Voor meer informatie kunt u 
 kijken op de website van de gemeente 
of op die van de ODA: 
www.odachterhoek.nl.

Milieuklacht over een bedrijf? 
Vanaf 1 januari 2014 melden bij het  provincieloket!

sociaal terrein gaat de gemeente 
het welzijnswerk  professionali-
seren. Het belangrijkste doel van 
het nieuwe welzijnswerk, voor jong 
en oud, is het versterken van de 
zelfredzaamheid van inwoners. 
Hiervoor brengen wij de welzijns-
adviseurs onder bij een professio-
nele welzijnsorganisatie. Deze 
 welzijnsorganisatie kan de nieuwe 
taken op sociaal terrein die vanuit 
het rijk naar de gemeente komen 
(decentralisaties) passend invullen. 
De welzijns adviseurs blijven in de 
gebieden werken, zij krijgen een 
meer ondersteunende rol. Zij den-
ken mee met initiatieven van inwo-
ners, staan de vrijwilligersorganisa-
ties bij en zijn de ogen en oren in 
een gebied. 

Andere houding
De maatschappelijke en demogra-
fische ontwikkelingen (zoals bezui-
nigingen, terugtredende overheid, 
minder jongeren, meer ouderen) 
vraagt van gemeenten en wel-
zijnsorganisaties een andere 
 houding en aanpak. Sociale netwer-
ken, vrijwilligersinitiatieven en 
 andere verbanden in de omgeving 
van onze inwoners zijn van groot 
belang voor hun welzijn. Het nieuwe 
welzijnswerk richt zich op wat 
 inwoners vanuit hun eigen kracht 
met hun eigen sociale netwerk of 
binnen andere verbanden kunnen 
oplossen. Dit vraagt wel om strakke 
afspraken en professionele aan-
sturing binnen het welzijnswerk. 

Veranderingen
-

zijnsstichtingen net als de andere 
vrijwilligersorganisaties recht-
streeks subsidiëren, zodat zij hun 
vrijwilligerswerk kunnen blijven 
 uitvoeren 

adviseurs ligt op het verbinden 
van vrijwilligersorganisaties of 
initiatieven van inwoners met 
 professionele ondersteuning

dienst van een professionele 
 welzijnsorganisatie, die op basis 
van een aanbesteding door de 
 gemeente wordt geselecteerd. 

SSWB
De rol van Stichting Samenwerken 

overgenomen door de professionele 
welzijnsorganisatie. Gebleken is uit 
het verandertraject dat de gemeen-

(met vrijwilligers) niet kan werken 
volgens de nieuwe visie op sociaal 
terrein (nodig vanwege de decentra-
lisaties). De samenwerking met 

 afgebouwd. 

Vrijwilligers

lokale welzijnsorganisaties hebben 
een goede basis voor het welzijns-

aan de verplichtingen die gemeen-
ten landelijk opgelegd krijgen op 
 sociaal terrein, te voldoen is een 
professionaliseringsslag in aan-
sturing en uitvoering van welzijns-

deze andere organisatie van het 
welzijnswerk blijven wij lokale 
 welzijnsorganisaties wel betrekken.

Bronckhorst professionaliseert 
welzijnswerk 

Voor alle grotere activiteiten was het 
verplicht om voor het evenement een 
vergunning aan te vragen bij de 
 gemeente. Onlangs is besloten dat 
activiteiten waarbij het zeer onwaar-

-
aan vergunnings- en meldingsvrij 
zijn. Deze versoepeling van regelge-
ving komt voort uit onze visie op een 

verantwoordelijkheid voor een goed 
verloop van het evenement ligt altijd 
bij de organisator.

Nieuwe criteria 
Volgens de nieuwe criteria zijn ver-
gunnings- en meldingsvrije evene-
menten:

aantal bezoekers
 

100 personen, die plaatsvinden op 

verder geen overlast veroorzaken

Vragen?
Als organisator kunt u voor een vraag 
over (veiligheids)voorwaarden voor 
uw evenement contact met ons 

Meer info over de terinzagelegging 
van het nieuwe beleid vindt u onder 
Openbare bekendmakingen.

Evenementenbeleid versoepeld

De gemeente heeft een vierjarige 
overeenkomst gesloten met Achter-

-
raad opdracht om in te  zetten op één 
professionele regionale toeristische 
organisatie. Deze organisatie is Ach-

-
tor zorgt voor de  verbinding tussen de 
regionale  plannen en lokale initiatie-
ven. De  gemeentelijke bijdrage aan 

deze overeenkomst brengen we de lo-
kale toeristische promotie- en marke-
tingtaken onder bij Achterhoek

Taakverdeling

opbouwen en uitbouwen van relaties 
met lokale ondernemers in de toe-

 relevante organisaties. Daarnaast 
verzorgt, stimuleert en ondersteunt 

toeristisch-recreatieve productont-
wikkeling en promotie en coördi-
neert de organisatie het routebe-
heer. De ondernemers zijn verant-
woordelijk voor de informatievoor-
ziening en het gastheerschap.

VVV
Door toerisme en recreatie op regio-
naal niveau te coördineren, beëindi-
gen wij met ingang van 1 januari 
2014 de structurele subsidie voor de 

de  inzet van de coördinator soepel te 
 laten verlopen, zoeken we een 

 lokale platforms. De ondernemers 

beoordelen uiteindelijk welke activi-
teiten lokaal nog gedaan moeten 
worden en hoe dit wordt georgani-

 

om hierin mee te denken en bezint 
zich op haar rol in deze nieuwe 
 constructie.

Lokale coördinator voor promoten toerisme 
naar Bronckhorst

In 2014 gaan de 21 grootste kernen in de Achterhoek 
 letterlijk en figuurlijk op de foto. Samen met maatschap-
pelijke organisaties en ondernemers gaan zeven gemeen-

kansen van deze kernen in beeld brengen. Ook inwoners 

Doordat de bevolking krimpt en vergrijst staat de Achter-
hoek voor de uitdaging een regio te blijven waar het goed 
wonen, werken, leren en ontspannen is. Daarvoor moet 

gemeenten en woningcorporaties hard gewerkt aan het 
terugbrengen van de nieuwbouwplannen tot het benodig-

visie, 2011). Nu komt de aandacht vooral te liggen op de 

kwaliteit van bestaande woningen. Die vormen namelijk 

omgeving, leefbaarheid, aanwezigheid en bereikbaarheid 
van voorzieningen en zorg, komen aan bod.  

Kansenkaart

verschillende organisaties en resulteert onder meer in 
een kansenkaart voor elke (hoofd)kern. Daarnaast worden 

kunnen hieraan in het voorjaar van 2014 bijdragen. Per 
kern worden zij hiertoe via media uitgenodigd. 

Regionale Woonvisie tot 2025

Voor de zomer ligt de aandacht op de kernen en de 
 gemeenten zelf en na de zomer worden de resultaten 
naast elkaar gezet en in regionaal perspectief bekeken. 
Hiermee kan de Achterhoek eind 2014 een Regionale 

 komend jaar doet. Naar verwachting levert het project 
veel kansen en actiepunten op en zeker ook een aantal 

De zeven (nieuwe) gemeenteraden stellen het eindresul-

belangrijk instrument voor de Achter-

welke kernen op de  foto gaan? Kijk op 

of scan de QR-code.

Problemen en kansen van Achterhoekse 
kernen in beeld



De raad van de gemeente Bronckhorst 
heeft op 19 december 2013 de belas-
tingverordeningen 2014 vastgesteld.

De belangrijkste nieuwe tarieven zijn:
percentage of tarief

Onroerende-zaakbelastingen
OZB als percentage van de WOZ-waarde:
Eigenaar woning ..............................................................................................................0,1171%
Eigenaar niet-woning .................................................................................................0,1586%
Gebruiker niet-woning ..............................................................................................0,1032%

Afvalstoffenheffing
vast recht per perceel (ieder huishouden betaalt dit): ......................52,50
vermeerderd met de kosten per keer dat container / vuilniszak 
wordt aangeboden:
80 liter groene container .................................................................................................... 1,26
140 liter groene container ................................................................................................ 2,20
240 liter groene container ................................................................................................ 3,77
80 liter grijze container ........................................................................................................ 4,05
140 liter grijze container .................................................................................................... 7,09
240 liter grijze container .................................................................................................12,15
ondergrondse container groen (vuilniszak van 20 liter) ............... 0,31
ondergrondse container grijs   (vuilniszak van 40 liter) ................ 1,65

Rioolheffing gebruiker .................................................................................................252,00

Toeristenbelasting (alleen van toepassing voor niet-inwoners) ...
 per jaartarief per
 overnachting standplaats/
  slaapplaats

toeristische plaats ............................................... 0,69 .................................................102,52
seizoenplaats ............................................................. 0,69 .................................................107,92
vaste jaarstandplaats ...................................... 0,69 .................................................112,89

toeristische plaats ............................................... 0,69 .....................................................78,86
seizoenplaats ............................................................. 0,69 .....................................................83,00

............................................................................... 1,45 .................................................144,55
Bed & Breakfast / pensions ....................... 0,88 .....................................................61,43

met meer dan 8 slaapplaatsen.............. 0,53 .....................................................29,49
met maximaal 8 slaapplaatsen ............ 1,17

met meer dan 8 slaapplaatsen.............. 0,53
(woningen, zomerhuisjes, recre-

atiebungalows, kamerverhuur, trekkershutten, ruimten in kaste-
len, cottages, conferentie- en vakantieoord etc.) met maximaal 8 
slaapplaatsen) ..............................................................1,17

Watertoeristenbelasting

jaarligplaats ................................................................ 0,69 .....................................................83,00

Leges
Paspoort .............................................................................................................................................50,35
Rijbewijs .............................................................................................................................................38,00

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 ....................................................................................................................................234,00
100 - < 200 ...................................................................................................................................267,00
200 - < 250 ...................................................................................................................................300,00
250 - < 300 ...................................................................................................................................335,00
300 - < 350 ...................................................................................................................................367,00
350 - < 400 ...................................................................................................................................402,00
400 of meer ..................................................................................436,00

Tarieven gemeentelijke belastingen 2014

Voor een eigen woning betaalt u OZB

Raadsvergadering
19 december 2013
Op 19 december vergaderde de ge-
meenteraad. De vergadering startte 
met enkele vragen van de fracties 
aan b en w. GBB vroeg naar de voor-
genomen reis van de provincie naar 
China, waarbij Bronckhorst wil aan-
haken door de wethouder van eco-
nomische zaken mee te laten gaan. 
De burgemeester gaf aan dat als be-
drijven uit een gemeente mee gaan 
er ook een wethouder mee moet en 
het ziet ernaar uit dat bedrijven uit 
Bronckhorst meegaan. De PvdA 
vroeg hoe ons reclamebeleid waarin 
we streng toezien op zo min moge-
lijk reclame in de openbare ruimte 
rijmt met de nieuwe reclameuitin-
gen op de rotondes. De wethouder 
gaf aan dat hiervoor gekozen is van-
wege een bezuiniging en dat degene 
die het beheer heeft overgenomen 
de kosten ervoor betaalt via deze re-
clameuitingen. De uitingen voldoen 
aan strikte voorwaarden om de ver-
keerveiligheid te bewaken. CDA 
vroeg nog aandacht voor chronisch 
zieken en gehandicapten, de fractie 
gaf aan dat ondanks de veranderin-
gen op sociaal terrein er aandacht 
moet blijven voor hoe deze groepen 
mee kunnen blijven doen in de maat-
schappij.

Op de agenda van de vergadering 
stonden verder de volgende onder-
werpen:

domein ‘Bronckhorst voor
 Elkaar 3.0’
 Op 1 januari 2015 is de gemeente 

verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van diverse nieuwe taken op 

sociaal terrein. Al eerder ontwik-
kelden we een visie die het uit-
gangspunt vormt voor deze taken. 
In de nota ‘Bronckhorst voor El-
kaar 3.0’ is deze visie verder ver-
taald naar uitvoering. Punten als 
de werkwijze, de bekostigingswij-
ze en de overgang naar de nieuwe 
aanpak zijn verder uitgewerkt. De 
raad complimenteerde b en w met 
de nota en stelde deze unaniem 
vast. Met de vaststelling geven zij

 b en w opdracht het (verander)tra-
ject te starten en daarbij steeds de 
samenwerking te blijven zoeken 
met betrokken partijen en doel-
groepen in de gemeente

domein
 De raad stemde er unaniem mee 

in om in het grote verandertraject 
op sociaal terrein nauw samen te 
werken met de andere Achter-
hoekse gemeenten. Op deze ma-
nier kan kennis worden gedeeld 
en kunnen sommige taken

 efficiënter worden geregeld.
 De samenwerking is uitgewerkt
 in de notitie ‘D’ran in de Tran-
 sities’

Jeugdzorg
 Eén van de rijkstaken op sociaal 

terrein die naar de gemeente toe-

komt is Jeugdzorg. Alle raadsfrac-
ties stemden ook in met de regio-
nale afspraken die voor de aanpak 
van Jeugdzorg zijn gemaakt. Extra 
aandacht wordt gevraagd voor ge-
zinnen met een persoonsgebon-
den budget en communicatie naar 
de doelgroepen 

 De nieuwe belastingtarieven voor 
2014 lagen voor aan de raad. On-
der meer de OZB en het rioolrecht 
zijn verhoogd met 3,25% (landelij-
ke inflatie). Het voorstel van

 b en w om de rekenwijze voor de 
afvalstoffenheffing bij te stellen 
om de kosten voor afvalinzame-
ling te dekken, werd gewijzigd.

 B en w wilden het vastrecht verho-
gen van 41 naar 79 euro en daarin 
alle algemene kosten voor bijvoor-
beeld inzamelmiddelen, afval-
brengpunten en milieuparkjes

 berekenen. De raad ging hier niet 
mee akkoord. Met een amende-
ment van PvdA, CDA, VVD, GBB en 
GroenLinks werd besloten dat het 
vastrecht 52,50 euro wordt in 
2014. De kosten per lediging stij-
gen met het inflatiepercentage 
(3,25%). Het tekort dat hiermee in 
de afvalkosten ontstaat wordt ge-

dekt binnen de afvalstoffenreser-
ves en b en w kregen de opdracht 
om onder andere te onderzoeken 
of de inzamelfrequentie omlaag 
kan om kosten te besparen. Een 
amendement van D66 over de af-
valstoffenheffing haalde het niet

 Door de huidige woningmarkt 
moeten we maatregelen nemen 
om het nieuwbouwproject op het 
HAVO terrein in Vorden rond te 
krijgen. Besloten is de grondprijs 
te verlagen. Hierdoor ontstaat een 
tekort op de grondexploitatie. De 
gehele raad ging ermee akkoord 

het tekort van € 580.000 te dekken 
uit de algemene reserve

GroenLinks
 In deze motie vroegen de fracties 

van CDA en GroenLinks onder 
meer om geen medewerking te 
verlenen aan een studie met be-
trekking tot een Noordtak van de 
Betuwelijn door onze gemeente. 
De stemmen staakten op dit on-
derdeel en dat betekent de motie 
in een volgende vergadering te-
rugkomt

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u
naar www.bronckhorst.nl (onder
Bestuur en organisatie ➝ Open-
bare vergaderingen ➝ Gemeente-
raad).

De eerstvolgende 
gemeenteraads-
vergadering is op 
30 januari 2014.

Wist u dat?
De raad vorige week besloten 
heeft dat de vastrecht kosten 
voor uw afval in 2014 niet 79,00 
maar 52,50 euro gaan bedragen? 
Zie voor meer info het verslag 
van de raadvergadering!

Uit de raad

Vorige week stelde de gemeente par-
keernormen voor Bronckhorst vast, 
als toetsingskader voor het  opstellen 
van ruimtelijke plannen en als regels 
waar initiatiefnemers van ruimtelijke 
activiteiten aan moeten voldoen. Met 
dit parkeer beleid hebben we eendui-
dige en heldere regels om de 
parkeer behoefte bij nieuwe ontwik-
kelingen en functieveranderingen te 
bepalen en te toetsen. Als een onder-
nemer bijvoorbeeld een winkel wil 
beginnen dan moeten er voldoende 
 parkeerplaatsen zijn voor het eigen 
personeel en voor de klanten. 
 Afhankelijk van de aard en omvang 
van de winkel gelden er normen om 
hoeveel parkeerplaatsen het moet 
gaan. De parkeernormen komen 
voort uit de evaluatie van het 

 Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 
die de raad in maart 2013  vaststelde. 
De beleidsregels lagen zes weken ter 
inzage, er zijn geen inspraakreacties 

op gekomen. Meer info over het nieu-
we parkeerbeleid zie ook onder 
Openbare bekendmakingen.

Nieuw parkeerbeleid

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? 
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 



Openbare bekendmakingen

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 12 december 2013:.

Ontvangen op 13 december 2013:

Ontvangen op 15 december 2013:

Ontvangen op 16 december 2013:

Ontvangen op 17 december 2013:

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verlengen beslistermijn 

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 12 november 2013:

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Verleende vergunningen

Voorbereiding afwijkingsprocedure bestemmingsplan middels een 
 omgevingsvergunning ‘VAMC Deldensebroekweg’ (melding art. 1.3.1 Bro)

Kennisgeving over opstellen milieueffectrapport ‘Herstructurering Dorado 
Beach’, Olburgen (art. 7.27 Wet milieubeheer)
Herstructurering Dorado Beach

Toelichting en procedure Milieueffectrapport (Notitie Reikwijdte en Detailniveau)

Ter inzage Notitie Reikwijdte en Detailniveau

➝ ➝ 

Zienswijze indienen?

Bestemmingsplannen

Evenementenbeleid 

➝ ➝ 

Belastingverordeningen

 

Beleidsregels Parkeernormen Gemeente Bronckhorst

➝ ➝ 

Gemeentelijke regelgeving algemeen



Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

A F V A L V R I J . N L  I S  E E N  S A M E N W E R K I N G  T U S S E N  A F V A L B E H E E R B E D R I J V E N  C I R C U L U S  E N  B E R K E L  M I L I E U  E N  D E  G E M E E N T E N 
A P E L D O O R N ,  B R O N C K H O R S T ,  B R U M M E N ,  D E V E N T E R ,  D O E S B U R G ,  E P E ,  L O C H E M  E N  Z U T P H E N                  

Op het Recycleplein kunnen inwoners van 

de gemeenten Bronckhorst, Brummen, 

Lochem en Zutphen vanaf 2 januari 2014 

terecht met hun (grof) huishoudelijk afval. 

Berkel Milieu
Het Recycleplein is gebouwd door Berkel 

Milieu, uw inzamel- en recyclebedrijf. 

Berkel Milieu is een overheidsbedrijf en ei-

gendom van de gemeenten Bronckhorst, 

Brummen, Doesburg, Lochem en Zutphen. 

Berkel Milieu heeft geen winstdoelstelling. 

Berkel Milieu werkt nauw samen met 

Circulus, die hetzelfde doet voor de 

gemeenten Apeldoorn, Deventer en Epe.

Op het Recycleplein
Alles wat u komt brengen doet u zelf in de 

daarvoor bestemde containers. Heeft u 

vragen? Vraag dan een van onze mede-

werkers om advies. Zij staan u graag te 

woord.

Gratis wegbrengen
Sommige afvalstromen leveren na recy-

cling geld op omdat ze weer hergebruikt 

worden als grondstoffen. Hieruit kan de 

inzameling en het transport naar de ver-

werkende bedrijven gefi nancierd worden 

en daarom betaalt u hier niets voor.

Verschillende tarieven
Voor de verwerking van verschillende 

soorten afval betalen Berkel Milieu en de 

gemeenten verschillende tarieven. Zo is 

het verwerken van grof huishoudelijk afval 

duurder dan het recyclen van hout of 

schoon puin. Daarom gelden er op het 

Recycleplein verschillende tarieven. Het 

is voor u het voordeligst om per bezoek 

afvalsoorten van dezelfde tariefgroep te 

brengen. 

Het Afval Breng Punt in Zutphen gaat binnenkort verhuizen. Tot en met 
31 december 2013 kunt u nog terecht bij het Afval Breng Punt aan de Letlandse-
straat (industrieterrein De Mars). Vanaf 2 januari 2014 verwelkomt Berkel 
Milieu u graag op het nieuwe Recycleplein aan de Boggelderenk 3 
(Industrieterrein De Revelhorst) in Zutphen. Hier is het mogelijk om nog 
meer afvalsoorten gescheiden in te leveren, die vervolgens worden 
gerecycled.

Het Recycleplein bestaat uit een gratis en een 

betaald deel, die beide toegankelijk zijn met 

uw afvalpas. Op het gratis deel van het 

Recycleplein vindt u allereerst het innamepunt 

van 2Switch. Net als bij de Kringloopwinkel 

van 2Switch kunt u hier uw bruikbare 

goederen inleveren. De medewerkers van 

2Switch kijken of uw spullen nog herbruikbaar 

en verkoopbaar zijn in de winkel en bepalen 

op basis hiervan of ze aan genomen worden. 

Ook uw E-goed (alles met een batterij of 

stekker) kunt u bij dit innamepunt kwijt.

Van papier tot piepschuim

Verder vindt u op het gratis deel van het 

Recycleplein containers voor verschillende 

materialen. Zo kunt u er terecht met papier en 

karton, blik en metalen, frituurolie en -vet, 

kunststof, textiel, zuivel- en sappakken en 

piepschuim. 

Het betaalde deel

Wie na het bezoek aan het gratis deel nog 

spullen over heeft, slaat bij het verlaten van 

het gratis deel rechtsaf naar het betaalde 

deel. Hier vindt u onder meer containers voor 

groenafval, grof huishoudelijk afval, hout en 

puin. U hoeft met uw auto geen verhoging 

meer op te rijden, want de containers staan 

op een verlaagd gedeelte in het Recycleplein. 

Hierdoor kunt u uw spullen er eenvoudig 

inwerpen.

Wat kunt u op vertoon van uw afvalpas wegbrengen naar het Recycleplein?

500 kg gratis 
groenafval wegbrengen 
Voor inwoners van de gemeente 

Bronckhorst geldt een speciale regeling 

voor  het gratis wegbrengen van groen-

afval. Met uw afvalpas kunt u per jaar 

500 kilo snoeihout, bladafval en gras 

gratis wegbrengen. Hiervoor kunt u 

terecht op het ‘betaalde deel’ van het 

nieuwe Recycleplein, zonder dat u 

hiervoor iets hoeft af te rekenen. U kunt 

hiervoor ook terecht bij het Afval Breng 

Punt van Dusseldorp in Doetinchem.

GRATIS DEEL
 Asbest (dubbel verpakt in doorzichtig 

plastic)
 Autobanden zonder velg (max. 5)
 Blik en metalen
 Bruikbare goederen
 E-goed
 Frituurolie en -vet 
 Glazen fl essen en potjes
 Hard kunststof
 Klein chemisch afval
 Kunststof verpakkingen
 Papier
 Piepschuim

 Textiel
 Vlakglas, raamglas en thermopane
 Zuivel- en sappakken

BETAALD DEEL
Tarief: € 12,75 voor de eerste 100 kg. 
Iedere 20 kg meer kost € 2,55.
 Autobanden met velg
 Grof huishoudelijk afval
 Hout (geïmpregneerd)
 Spiegel- en draadglas
 Dakleer
 Grond/zand (alleen schoon)
 Niet-schoon puin

Gelderhorst
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Verlengde 
Ooyerhoekseweg

Het nieuwe 
Recycleplein

STEENDEREN

WARNSVELD

BRUMMEN

LOCHEM

VORDEN

Tankstation

Het nieuwe Recycleplein 
opent bijna de poorten

Het Recycleplein is er voor u!

Afrekenen

Wanneer u uw ronde over het be-

taalde deel heeft gemaakt, rijdt u het 

terrein af via de tweede weegbrug. 

Uw auto wordt dan opnieuw gewo-

gen. Het verschil in gewicht geeft aan 

hoeveel afval u heeft weg gebracht en 

hoeveel u moet betalen. Hierbij geldt 

een zogenaamd poorttarief: u betaalt altijd 

een minimumbedrag waar voor u tot 100 kilo 

kunt weg brengen. Boven de 100 kilogram 

betaalt u een bedrag voor iedere 20 kilogram 

die u meer heeft gebracht. 

Route
Het nieuwe Recycleplein ligt op 

industrieterrein De Revelhorst in 

Zutphen. Het adres van de 

nieuwe locatie, Boggelderenk 3, 

is waarschijnlijk nog niet bekend 

in het navigatiesysteem van uw 

auto. Toets in uw navigatie als 

bestemming ‘Loohorst 8’ en 

volg de nieuwe weg die is 

aangelegd tegenover dit pand. 

U komt dan vanzelf bij het 

nieuwe Recycleplein.

Recycleplein
Boggelderenk 3
7207 BW Zutphen
Tel. (0575) 545 646

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 8.00 - 16.00 uur 
zaterdag 9.00 - 13.00 uur

Maximaal toegestaan: auto (B-rijbewijs)
met een tandemasser aanhangwagen.

Vergeet niet uw afvalpas mee te nemen! 
Betalen kan alleen met PIN.

Nieuw Recycleplein opent 2-1-2014!

Tarief: € 10,00 voor de eerste 100 kg. 
Iedere 20 kg meer kost € 2,00.
 Matrassen 
 Tapijt

Tarief: € 4,10 voor de eerste 100 kg. 
Iedere 20 kg meer kost € 0,82.
 Groenafval*
 Hout (onbehandeld of geverfd)
 Schoon puin

*  Per jaar kunt u 500 kilo groenafval gratis 
wegbrengen. Is het saldo op uw afvalpas 
op? Dan betaalt u dit tarief.

Graag tot ziens op het Recycleplein 

Afvalpas als legitimatie
Met uw afvalpas krijgt u toegang tot het gratis en het 

betaalde deel van het Recycleplein. Bij de entree houdt 

u de afvalpas voor de paslezer bij de zuil. Op het display 

van deze zuil leest u de verdere instructies.

Andere brengpunten  
Het nieuwe Recycleplein vervangt 

het huidige Afval Breng Punt aan de 

Letlandsestraat (industrieterrein De Mars) 

in Zutphen. Met ingang van 1 januari 

sluiten ook de groendepots in Vorden en 

Steenderen. Het Afval Breng Punt van 

Dusseldorp in Doetinchem blijft gewoon 

geopend. 

Meer 
informatie

Kijk op www.berkelmilieu.nl  
en www.afvalvrij.nl. Of bel de 
Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu: 
(0575) 545 646.



...Weevers
   ontwerpt

www.weevers.nl

...Weevers
   compleet

www.weevers.nl

...Weevers
   print

www.weevers.nl

...Weevers
   publiceert

www.weevers.nl

...Weevers
   drukt

www.weevers.nl

...Weevers
   online

www.weevers.nl

...Weevers
fi lmt

www.weevers.nl

WINNENMETWEEVERS.NL

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Groenlo 
groenlo@weevers.nl
(0544) 46 18 28

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Voor Henk Kobussen kon de maand december niet 
beter beginnen: Eerst Opa worden en dan ook nog het 
streekproductenpakket winnen!
Henk Visser van Weevers Grafi media (r) reikte de volle manden 
op 7 december aan hem uit. De fam Kobussen is een trouwe 
deelnemer en lezer van Contact en vindt het bijzonder leuk dat de 
prijs voor het eerst in Steenderen terecht is gekomen. En…. ze 
blijven meedoen!

Weevers Grafi media is een fullservice grafi sch bedrijf met 
vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en 
Zutphen. 
Van concept tot ontwerp, van drukwerk tot de bouw van websites 
en van videoreportages tot het uitgeven van weekbladen. Weevers 
is de partner voor alle specialiteiten op het gebied van de grafi media.
Zo veelzijdig als het bedrijf is, zo divers is ook de prijs die maandelijks 
wordt weggegeven. Van lokale streekbiertjes tot heerlijke streekwijn, van 
boerenkaas en ijs tot typische Achterhoekse Nagelholt en zure zult. 
U kunt het zo gek niet bedenken. De producten worden ambachtelijk en/of 
traditioneel bereid en zijn uiteraard afkomstig van Achterhoekse bodem!

Weevers draagt graag een steentje bij aan de promotie van deze heerlijke 
Achterhoekse streekproducten. Om net als Henk Kobussen in aanmerking 
te komen voor deze mand met (h)eerlijke Achterhoekse producten hoeft 
u alleen naar de website van Winnen met Weevers te gaan, op de button 
‘e-mail en win’ te klikken en uw gegevens in te vullen.

Ga dus gauw naar www.winnenmetweevers.nl om kans te maken!

WAT EEN HEERLIJKE MA(A)NDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl



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

Broshuis, die tevens als correspon-
dent en columnist van de Groenlose 
Gids samenwerkt met Weevers Gra-
fimedia, is tevreden over het resul-
taat. In de drukkerij van het bedrijf 
complimenteert hij de drukkers en 
ook grafisch vormgever Jasmijn Min-
nema.
De schrijver heeft heel bewust voor 
deze Achterhoekse uitgever gekozen. 
“Het is een hele mooie samenwer-
king geweest. De lijntjes waren kort 
en Weevers Grafimedia koppelt zake-

lijkheid aan de typische Achterhoek-
se gemoedelijkheid.”
Broshuis is geboren en getogen in 
Groenlo, maar voelt zich behalve 
Grollenaar ook een echte Achterhoe-
ker. Dat de uitgever van zijn boek de 
passie voor deze regio met hem deelt, 
speelde ook zeker mee in zijn keuze. 
“Weevers Grafimedia zet zich enorm 
in om de Achterhoeks te promoten.” 
Als voorbeeld noemt Broshuis de 
mand met streekproducten die maan-
delijks wordt uitgereikt in het kader 

van de actie ‘Winnen met Weevers’. 
“Met dit boek kunnen we samen de 
Achterhoek verder etaleren.”

Het boek bevat een serie prachtige 
humoristische en soms ook gevoelige 
verhalen uit het leven van de auteur 
die hij allemaal heeft beleefd in de 
door hem zo bewonderde en geliefde 
Achterhoek. De verhalen zitten ook 
vol met milde zelfspot. Het boek gaat 
weliswaar over de Achterhoek, maar 
is geschreven in het Nederlands waar-
door het voor een breder publiek ge-
makkelijker toegankelijk is.

In de uitgave zijn tevens prachtige 
kleurenfoto’s opgenomen die de 
sprankelende verhalen nog extra ca-
chet en betekenis geven. Het is in de 
winkels te koop voor € 14,95

Goede samenwerking met Weevers Grafimedia mondt uit in prachtige verhalenbundel

Broshuis ontvangt eerste exem-
plaar van ‘Heimwee en andere 
vrolijke Achterhoekse verhalen’

Groenlo/Vorden - Goedkeurend en toch ook wel vol trots, kijkt Ferry 
Broshuis naar het eerste exemplaar van zijn boek ‘Heimwee en an-
dere vrolijke Achterhoekse verhalen’. Gerhard Weevers, directeur van 
Weevers Grafimedia, overhandigde hem de bundel met humoristische 
vertelsels over wat de auteur ‘het beste deel van Nederland’ noemt, op 
donderdagochtend 19 december. Sinds 20 december ligt het boek in 
de winkels.

Grafisch ontwerper Jasmijn Minnema, directeur Gerhard Weevers en de auteur Ferry Broshuis presenteren vol trots het boek ‘Heimwee 
en andere vrolijke Achterhoekse verhalen’.

Elfde editie van 11 tot en met 18 januari

The Arctic Challenge Tour 
2014 van start met twintig 
teams

Thomas Berge (links) en Edwin van Hoevelaak nemen deel aan The Arctic Challenge 2014.

The Arctic Challenge Tour heeft de 
afgelopen jaren bekendheid en popu-
lariteit verworven in het gehele land. 
Organisator van de elfde editie is an-
dermaal Jack Martin Schuurmans uit 
Groenlo, die een team bestaande uit 
een veertiental vrijwilligers tot zijn 
beschikking heeft om alles in goede 
banen te leiden.Jack Martin Schuur-
mans is desgevraagd erg enthousiast 
over de opzet van de editie 2014.
“Mijn naam wordt wel iedere keer 
geroepen, maar ik doe en kan het 
natuurlijk niet alleen. Voor allerlei 
bijkomende hand- en spandiensten 
heb je enthousiaste vrijwilligers no-
dig. Wat in dit verband alleen al te 
denken van de bemensing van de 
back-office, die gedurende de gehele 
week alle aspecten van The Arctic 
bewaakt. De back-office zal overigens 
niet meer in Groenlo gehuisvest zijn, 
maar krijgt een plek in de radiostudio 
van Gelre FM in Lichtenvoorde. Gedu-
rende de gehele week zijn belangstel-
lenden daar van harte welkom om er 
een kijkje te nemen.”
Omdat de start van The Arctic deze 
keer op een zaterdag is en niet op een 
zondag, betekent dat het evenement 
een dag langer duurt dan voorheen.
“Dit houdt in dat wij meer gelegen-
heid hebben om een aantrekkelijk 
programma voor onderweg in te vul-
len. Overigens is de start op zaterdag 

11 januari rond het middaguur en
kunnen de thuisblijvers en andere be-
langstellenden noteren dat de finish
in Eibergen op zaterdag 18 januari
tussen drie en vier uur zal plaatsvin-
den.”
Een tweetal prominenten maakt
deel uit van de twintig deelnemende
teams. Deze BN’ers zijn de 23-jarige 
bekende Nederlandse zanger Thomas
Berge, die in The Arctic 2014 een
team zal vormen met de 46-jarige
Edwin van Hoevelaak, eveneens zan-
ger maar daarnaast veel bekender als
muziekproducent. Voor het overige 
komen de deelnemende teams met 
name uit het westen en het zuiden
van dit land. Uit deze regio prijken
een tweetal teams uit Almelo op de
deelnemerslijst.
Volgens Jack Martin Schuurmans is
de sponsoring voor het spektakel ook
weer rond. “We hebben een tweetal
sub-hoofdsponsors, te weten Eurol
BV in Nijverdal en Johnny Bolk Trans-
port Begeleiding en Entertainment in
Almelo. Voor het overige kunnen we
een beroep doen op tal van materiële
sponsors. Daarnaast zal er door SBS6
wederom een 45 minuten durende 
tv-registratie worden gemaakt, die in
het eerste kwartaal van 2014 zal wor-
den uitgezonden. Al met al derhalve
ingrediënten voldoende voor een suc-
cesvolle Tour.”

Doordat de bevolking krimpt en ver-
grijst staat de Achterhoek voor de op-
dracht een regio te blijven waar het 
goed wonen, werken, leren en ont-
spannen is. Daarvoor moet nog veel 
gebeuren.
Twee jaar hebben de Achterhoekse 
gemeenten en woningcorporaties 
hard gewerkt aan het terugbrengen 
van de nieuwbouwplannen tot het 
benodigde aantal van 5.900 wonin-
gen tot 2025 (Regionale Woonvisie, 
2011). Nu komt de aandacht vooral te 
liggen op de kwaliteit van bestaande 
woningen. Die vormen namelijk zo’n 
97% van de voorraad die in 2025 no-
dig is. Ook thema’s die met wonen 
te maken hebben, zoals woonomge-
ving, leefbaarheid, aanwezigheid en 
bereikbaarheid van voorzieningen en 
zorg, komen aan bod.  

Kansenkaart
Het project Kernenfoto’s bundelt al-
lerlei gegevens van verschillende or-
ganisaties en resulteert onder meer 
in een kansenkaart voor elke (hoofd)

kern. Daarnaast worden foto’s ge-
maakt van ‘parels en puinhopen’. 
Ook inwoners kunnen hieraan in het 
voorjaar van 2014 bijdragen. Per kern 
worden zij hiertoe via de lokale en so-
ciale media uitgenodigd. 

Regionale Woonvisie tot 2025
Het maken van de kernenfoto’s ge-
beurt in twee stappen. Voor de zomer 
ligt de aandacht op de kernen en de 
gemeenten zelf en na de zomer wor-
den de resultaten naast elkaar gezet 
en in regionaal perspectief bekeken. 
Hiermee kan de Achterhoek eind 
2014 een Regionale Woonagenda op-

stellen, iets dat elke Gelderse regio 
komend jaar doet.
Naar verwachting levert het project 
veel kansen en actiepunten op en 
zeker ook een aantal dilemma’s om 
gezamenlijk te bespreken en op te 
lossen. De zeven (nieuwe) gemeen-
teraden stellen het eindresultaat, de 
Regionale Woonvisie, vast. Een be-
langrijk instrument voor de Achter-
hoek om tot 2025 en daarna een goed 
leefbare regio te blijven.

Benieuwd welke kernen op de foto 
gaan? Kijk op achterhoek2020.nl/
nieuws/kernenfoto.

Problemen en kansen van 
Achterhoekse kernen in beeld
Regio - In 2014 gaan de 21 groot-
ste kernen in de Achterhoek let-
terlijk en figuurlijk op de foto. 
Samen met maatschappelijke or-
ganisaties en ondernemers gaan 
zeven gemeenten (Aalten, Berkel-
land, Bronckhorst, Doetinchem, 
Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk) de problemen en 
kansen van deze kernen in beeld 
brengen. Ook inwoners worden 
bij dit project Kernenfoto’s be-
trokken.

Alle vrijwilligers, fractieleden, kan-
didaat fractieleden en bestuursleden 
hebben de eerste stappen gezet, zij 
“plukken de uitdaging 19 maart ‘14” 
en gaan voor een verkiezingsoverwin-
ning bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen. 

“Dit college heeft weinig goeds ge-
bracht voor de inwoners van Bronck-
horst, daarin wil de PvdA in de
nieuwe raadsperiode verandering
brengen.” Lijsttrekker Annelies Lich-
tenberg sprak de grote enthousiaste 
groep toe. “Met elkaar gaat het luk-
ken”, en ze was blij verrast met het
enthousiasme en de omvang van de 
groep actieve leden. “Dat zegt al ge-
noeg over de onvrede met het huidi-
ge beleid van het college. Wij kiezen
voor zorg, voor onderwijs en sociale
voorzieningen en minder voor we-
gen en lantaarnpalen. We hebben als
PvdA die zorg, werk en solidariteit in
onze genen, en nemen verantwoor-
delijkheid, zodat Bronckhorst sterker
en socialer wordt!”

Campagne PvdA 
Bronckhorst  gestart
Bronckhorst - Zaterdag 21 decem-
ber is tijdens een bijeenkomst in 
Steenderen de aftrap van de cam-
pagne voor de gemeenteraads-
verkiezingen gegeven. De PvdA 
Bronckhorst heeft dit jaar aan 
het campagneteam opdracht ge-
geven bijzondere activiteiten te 
organiseren om met haar kiezers 
in contact te komen en te blijven.

Oost Gelre - Ook in 2014 staat het jaarlijks terugkerende autosporteve-
nement The Arctic Challenge Tour weer op de kalender. De monsterrit
met een lengte van circa zevenduizend kilometer naar een onbekende
bestemming voorbij de Poolcirkel zal andermaal en dat voor het elfde
achtereenvolgende jaar gereden worden in de maand januari. De start
vindt plaats op zaterdag 11 januari en dat zoals gebruikelijk vanuit
de bedrijfshallen van Aloys Roemaat Transport in Lichtenvoorde. Na
er begin dit jaar voor de eerste maal te zijn gefinisht, vindt het slot-
spektakel ook deze keer weer plaats bij de eindbestemming oftewel de
locatie Hof van Eckberge in Eibergen. De deelnemende teams zullen
daar op zaterdag 18 januari de finishlijn passeren.



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!

Hekwerken en Omheiningen

facebook.com/garageteerinkbv

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

IJssel
computerservice

*

*

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Wij gaan leeg met 
het speelgoed 

25% korting
op alles!

Dorpsstraat 15, 7251 BA  Vorden. Tel. (0575) 553566

Maandaanbieding DECEMBER
Knallend het jaar uit met 

onze ballonnen-prikaktie!

Prik uw eigen korting 

tot wel 40%*
* Vraag naar de voorwaarden.
Aktie geldt t/m 4 januari 2014.

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

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

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

www.spannevogel.nlbezorgers(sters) gevraagd

PBB bezorgdienst

Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel / fax 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

Ook voor een leuke bijverdienste? 
Voor de dinsdag/woensdag zoeken wij nog 
bezorgers in het verspreidingsgebied van 
deze krant.

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

WINTERBANDEN
TEGEN 

SCHERPE PRIJZEN

GRATIS
wintercheck

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 14,95 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

In verband met Kerst en Oud en Nieuw zijn wij op de volgende dagen gesloten:
woensdag 25 december t/m woensdag 1 januari

 
Tevens wenst Team Slotboom Tweewielers iedereen:

Gezellige Kerstdagen en een Goed, Gezond en Gelukkig 2014 toe!

www.happydaysorkest.nl  www.vinocanka.nl

GLADHEIDBESTRIJDING
overal waar de overheid niet komt!

Bedrijfsterreinen, Parkeerplaatsen, Eigen wegen, enz.
Wij werken met professionele machines voor 

zoutstrooien en sneeuwschuiven.
Voor de veiligheid van U en Uw bezoekers

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2014.

Voor informatie en prijsopgave:
Bosman Groenspecialist, Kervelseweg 23, 

7255 BE Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19



Alle autobedrijven wensen u
en eenPrettige

Kerstdagen
Goed en

Veilig 2014

Peugeot 206 2.0
16V Blauw 4/2005 

98.000 km
€ 5950,-

AUTOMOTIVEREND

Peugeot 206 1,4 Pop-art Blauw 1/2004 116.000 km € 3950,-

Peugeot 207 5drs 1,4 16Vti Grijs 3/2012  35.000 km € 10.950,- 

Peugeot 307 SW 2,0 16V Grijs 3/2004  152.000 km € 4450,- 

Peugeot 307 XS Pack 1,6 16V Grijs 1/2004 145.000 km € 4450,- 

Peugeot 307 Break 1,6 16V Zwart 3/2006 198.000 km € 4450,-

Peugeot 307 1,6 16V Premium Zwart 1/2007 99.000 km € 6950,-

Peugeot 307 SW 1,6 16V Zilver/Navigatie 8/2007 109.000 km € 7950,-

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

PEUGEOT 206 1400-16V 
SPORT 2004  € 4.350,-

CITROEN C 1 5-DRS EDITION 2010 € 6850 
CITROEN C 3 5-DRS EXCLUSIVE 2006 € 6650 
CITROEN C 8 2.0-16V  2006 € 9950 
FORD MONDEO 1800-16V STATION 2004 € 5950 
OPEL ASTRA 1.6-16V EDITION 5-DRS 2007 € 8950 
OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 5-DRS 2004 € 6450 
OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE 2003 € 5450 
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 € 7950 
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 € 9950 
RENAULT CLIO 1600 5-DRS RIPCURL 2007 € 8950 
RENAULT KANGOO 1600 MPV 2004 € 4350 
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 € 8450 
BMW 525 TD EXECUTIVE AUTOMAAT 2005 € 12950 
BMW R1200GS TOUR MOTOR 2009 € 11900 
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 € 12950 
BURTON CABRIO  1984 € 8500 
SAAB 9-3 SPORT TURBO 2004 € 6950 
CHEVROLET  TRAILBLAZER 4200 LTZ AUTOMAAT 2004 € 9950 
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 € 9950 
MERCEDES  ML 270 CDI AUTOMAAT 2003 € 7950 
VOLVO V70 2400 T STATION 2000 € 4250 
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 € 8950 
VW TRANSPORTER 1.9 TDI     2007 € 7450 
CITROEN nemo 1.4 hdi 2008 € 5450 

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

TOYOTA YARIS

1.3-16V VVT-I LUNAL

156.851 KM,

2001

€ 3.950

BMW Z3 ROADSTER 1.8 228.367 KM 1997 € 5.950,-
HYUNDAI I20 1.2I I-DRIVE 38.209 KM 2011 € 9.250,-
HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERS. 92.250 KM 2009 € 19.250,-
HYUNDAI TUCSON 2.0I STYLE 96.877 KM 2009 € 12.750,-
KIA PICANTO 1.0 5DRS. FESTIVAL 26.310 KM 2007 € 6.350,-
MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 KOMPRESSOR AUT. ELEGANCE 48.801 KM 2008 € 21.950,-
MINI 1.6 COOPER CHILI 171.735 KM 2004 € 8.950,-
NISSAN QASHQAI 1.6 VISIA 88.831 KM 2007 € 12.750,-
FORD FOCUS WAGON 1.6 COMFORT 55.000 KM 2011 € 13.950,-
OPEL MERIVA 1.4 TURBO COSMO 70.780 KM 2011 € 13.500,-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 108.262 KM 2003 € 4.750,-
SEAT LEON 1.6-16V STELLA 155.080 KM 2003 € 4.250,-
SUZUKI ALTO 1.0 EXCLUSIVE 40.276 KM 2009 € 6.950,-

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line nov-05 91.947 Grijs met. € 10.250 
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 Grijs € 1.750 
Fiat  Grande Punto  1.4 16v Edizione Lusso mei-09 39.569 Blauw met. € 9.000 
Fiat  Panda  1.2 8V Emotion mei-09 80.241 Zwart met. € 6.250 
Ford  Fiesta  1.4 Ghia mrt-09 94.661 Blauw met. € 9.900 
Ford  Fusion  1.6-16V Luxury dec-02 64.475 Grijs met. € 3.500 
Hyundai  Atos  1.1i Prime jan-05 85.190 Grijs met. € 3.950 
Nissan  Note  1.4 First Note jun-06 125.558 Bruin met. € 6.950 
Opel  Corsa  1.2-16V ‘111’ Edition nov-10 46.696 Grijs met. € 9.900 
Peugeot  307  SW 1.6-16V Premium jan-07 129.586 Blauw met. € 7.750 
Peugeot  Partner  MPV 1.6-16V VTC sep-03 171.802 Grijs met. € 4.000 
Renault  Mégane  Estate 1.6 Dynamique 2010 24.694 Rood met. € 14.950 
Renault  Scénic  1.6 16v Expression Luxe LPG-G3 mei-04 198.087 Groen met. € 4.500 
Volkswagen  Golf  United 1.6 5drs. airco, cruise, stoelverw. mrt-08 93.922 Zwart met. € 13.000

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Suzuki SX4 1.6 Shogun 
mei-2008, 73.436, zwart 

 € 8.950

          
 

 
 VEILIG DE WINTER IN:

Denk aan uw

WINTERBANDEN
Ook voor APK en onderhoud

van uw auto.

Banden  Velgen  Onderhoud  A.P.K.  Verkoop

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 27 79 www.rietmanautobanden.nl



Zo wordt in een bijeenkomst 
volgende maand door de ex-
ploitanten van het Lunapark 
en het bestuur onder andere 
naar de indeling rondom de 
ker gekeken en er zullen door 
de partijen 3-jarige contracten 
worden afgesloten. De toilet-
voorziening die ook dit jaar 
weer in de handen van de ho-
reca rondom het kermister-
rein is, zal worden besproken. 
In principe zullen ongeveer 
dezelfde exploitanten van het 
afgelopen jaar weer aanwezig 
zijn.
Daar er in dit jaar geen Zwarte 
Cross is tijdens de kermisda-
gen, verwacht de schutterij 
veel deelname aan de onder-

delen die zij organiseert. Zo zal 
de woensdag groter van opzet 
zijn, mede door de inbreng van 
Marktvision uit Groenlo die ’s 
morgens de kermismarkt orga-
niseert. 

Een oproep om aan te melden 
gaat uit naar alle Hengelose 
bedrijven, verenigingen, goede 
doelen en andere instellingen 
die zich zelf willen profileren 
op de markt. Tegen een geredu-
ceerd tarief is het voor Henge-
lose organisaties mogelijk een 
plek op deze markt te verkrij-
gen. Goede doelen zullen gratis  
acte de presence mogen geven. 
Zoals het er nu naar uitziet zul-
len enkele standwerkers aan-
wezig zijn die op ludieke wijze 
hun waren aanprijzen. Ook is 
er een rommelmarkt/koffer-
bakmarkt. Dat promotie via 
de kermismarkt veel respons 
geeft, blijkt uit het feit dat op 
de afgelopen kermismarkt van 
2013 de Vrienden van zwem-
bad het Elderink maar liefst 
meer dan 400 donateurs wist 
te vergaren.

De motoren zullen op woens-
dag volop aanwezig zijn, aange-
zien de vakanties dan nog niet
zijn begonnen en rijders ook 
geen verplichtingen hebben
tijdens de Zwarte Cross. Dit
zal ook zijn positieve weerslag
hebben op de kinderspelen en
op zondag tijdens de optocht.
De scholen zullen vroegtijdig 
worden benaderd voor de kin-
derspelen.

De EMM doet alvast een oproep
aan buurtschappen, sport-
teams, vriendengroepen, etc.
om alvast te denken aan deel-
name aan de grote optocht op
zondag. Voor adressen voor op-
gave, informatie of suggesties
kun je contact opnemen met 
het bestuur of de commissie
via de website 
www.emmhengelo.nl
De website geeft veel informa-
tie en als je het hier iets niet
kunt vinden kan er contact 
worden gezocht via de site.
Links naar Facebook en Twit-
ter staan ook vermeld op de 
site.

EMM kijkt vooruit naar 2014
Hengelo - Het duurt nog 
even voordat het kermis is 
in Hengelo, maar de voor-
bereidingen zijn al in volle 
gang en de stichting evene-
menten EMM die dit organi-
seert heeft er alle vertrou-
wen in dat dit traditionele 
feest weer volop in de be-
langstelling zal staan.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!Kerkstraat 11

Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

Fashion with feeling

EINDEJAARS UITVERKOOP!

3 DOLLE DAGEN IN HET NIEUWE JAAR!

Haal de mooiste stuks er als eerste uit

1
STUK

50%

2
STUKS 
60%

3
STUKS 70%

2eartikel 
€10,-

27,28,30,31 
december 2013

Je betaald het duurste 
artikel volledig

Goedkoper kunnen we het niet maken...
alleen op 2, 3 en 4 Januari 2014

Maandagmiddag 30 dec. extra open van 13.30 uur tot 17.30 uur

Wij wensen u een mooi 2014

 

 

MEUBELS TEGEN
ABSOLUTE BODEMPRIJZEN!

 

Met uitzondering van afgeprijsde artikelen en verzorgingsproducten.

Actie loopt t/m 31 december 2013.

 

 

Voor onze extra openingstijden zie:
www.onstenkmeubelen.nl

 

HOV WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2014



HOV WENST IEDEREEN EEN GEZOND EN GELUKKIG 2014

Namens ons allen, 
voor iedereen een fijne kerst 

en een gelukkig 
en gezond 2014.  

Tot ziens in onze salon.

Met vriendelijke groeten,
team Martine Hair+ BeautySalon

i

Bakkerij Heijerman Hengelo 
Spalstraat 10
7255 AC HENGELO (GLD) 
Tel.: 0575-463763
E: bakkerij@heijermanhengelo.nl
www.heijermanhengelo.nl

Oliebollen 
€ 0,80 per stuk 
10 voor € 7,00

  beignets € 1,50 per stuk
De oliebollen zijn vanaf 28 december 
verkrijgbaar aan de kraam van Bakkerij 
Heijerman Hengelo.

Voor de kerst hebben wij heerlijke 
Kerstbroden met zuiver amandelspijs, 
noten, krenten en rozijnen (500-1000-
1500 gram), kransen en broden en 
broodjes, heerlijk kerstgebak, tulbanden 
en chocolade- en bavaroise puddingen.

Heerlijkeverse



Wij zijn Weevers, de communicatieschakel in woord en beeld. Onze medewerkers staan 

u bij van idee tot product. Daarbij stellen wij kwaliteit en wensen van de klant altijd 

centraal. Ook volgend jaar staan wij weer naast u met al onze specialiteiten. Daar kunt 

u op vertrouwen.

www.weevers.nl

Prettige feestdagen en 
een gezond en gelukkig 2014!

concept & ontwerp internet & av-producties krantenuitgaven sign & display digitaal drukken offsetdrukken afterpress



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Deze sponsorovereen-
komst onderstreept de 
rol van de Rabobank als 
‘Coöperatieve kennis-
bank voor ondernemers’. 
Ondernemers zijn steeds 
meer op zoek naar kennis 
die hen vooruit kan hel-
pen in de eigen bedrijfs-
voering. Rabobank en 
VNO-NCW Achterhoek 
delen het uitgangspunt 
dat je samen meer be-
reikt dan alleen. Daarom 
willen we onze marktken-
nis en expertise delen met 
ondernemers. Zo kunnen 
ondernemers nog beter 
inspelen op actuele ont-
wikkelingen in hun bran-
che.

De ondersteuning van de
Rabobanken maakt het 
voor VNO-NCW Achter-
hoek mogelijk projecten
op te pakken die voortko-
men uit de strategische
agenda Achterhoek 2020.
VNO-NCW Achterhoek 
vertegenwoordigt de on-
dernemers in de regio in
de agenda Achterhoek
2020. De belangenbehar-
tiging van  de onderne-
mersvereniging richt zich
naast Achterhoek 2020 
voornamelijk op infra-
structuur, arbeidsmarkt
& onderwijs, financiering,
innovatie en internationa-
lisering.

Rabobank 
ondersteunt 
VNO-NCW 
Achterhoek
Regio - De Achterhoekse Rabobanken en VNO-
NCW Achterhoek zijn voor drie jaar een sponso-
rovereenkomst aangegaan. Met de overeenkomst 
stellen de Rabobanken de werkgeversvereniging 
in staat om diverse projecten te initiëren of te 
ondersteunen die bijdragen aan de belangenbe-
hartiging van het Achterhoekse bedrijfsleven en 
daarmee aan een economisch vitale regio. Woens-
dag 18 december tekende in ’s-Heerenberg Frans 
Vervoordeldonk, directievoorzitter Rabobank 
Graafschap-Zuid, namens de Rabobanken in de 
Achterhoek de overeenkomst. Voor VNO-NCW 
Achterhoek ondertekenden Peter Rikken (be-
stuurslid), en Ron van Gent, directeur VNO-NCW 
Midden.

Zoals gebruikelijk op de 
laatste zondag van de 
maand is er de prijsvraag 
waarmee deze keer onder 
andere een bon voor een 
gezellig etentje te winnen 
is.
Verder de gebruikelijke 
onderdelen: Spreuken en 
gezegden, de Limmerick 
van de week en natuurlijk 
een dialectverhaal.
“De mooiste muziek in de 
verschillende streektalen 

is ook weer een plezier 
om naar te luisteren. Ko-
mende zondag gewoon 
weer luisteren naar Radio 
Ideaal Dialect van 11.00 
uur- 12.00 uur.”
FM 105.4-FM 105.8 of via 
de kabel FM 91.1

Radio Ideaal 
Dialect
Zelhem - Op deze laatste zondag van het jaar 2013, 
is er weer een gezellig en afwisselend programma 
bij Radio Ideaal Dialect..

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Boek nu voor uw leukste zomer!

www.reisburoavanti.nl

mw e e

Broshuis

Titel: Heimwee en andere vrolijke Achterhoekse verhalen

Auteur: Ferry Broshuis 

prijs: € 14,95

Te koop in vele boekhandels in de regio 

en bij alle vestigingen van Weevers Grafimedia

Vanaf 20 december verkrijgbaar:

Productie en coördinatie van het boek:

www.weevers.nl

H e i mw e een andere vrolijke Achterhoekse verhalen
H
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Uit het beste deel van Nederland

door :  Ferry Broshuis

Kadotip 
voor 
Kerst!

Theo Hoitink Transport B.V. is een internationaal transportbedrijf, 
gevestigd in Lichtenvoorde. 

In onze dienstverlening staat kwaliteit en betrokkenheid voorop. Om dit 
waar te kunnen maken zijn wij op zoek naar jouw, een betrokken mon-
teur die van zijn vak houdt en affiniteit heeft met zware bedrijfsauto’s. 

In de functie van bedrijfswagenmonteur ben jij verantwoordelijk voor het 
onderhoud en reparaties aan vrachtwagens en opleggers. 

Kortom, wij zijn op zoek naar een 

Bedrijfswagenmonteur

Tevens ben je in bezit van:
- in het bezit van groot rijbewijs ( B-C-E )
- de benodigde diploma’s
- kennis van en ervaring met zware bedrijfsauto’s
- zelfstandig kunnen werken 
- positieve en betrokken houding 
- bereidheid om op zaterdag te werken
- stand-by dienst 

Als je interesse hebt in deze functie, kun je bellen voor een afspraak
met Monique Hoitink, telefoonnummer 0544-371454.

Graag je CV mailen naar info@hoitink.com.

Logistiek medewerker M/V
Omgeving Vorden – Fulltime - Vacaturenummer VIO1228878    

Omschrijving
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen zoeken wij 
een ervaren logistiek medewerker.
Na gebleken geschiktheid betreft het een vaste baan bij een mooi 
en financieel stabiel familiebedrijf.
Je werkzaamheden bestaan uit: het laden en lossen, heftruck rijden, 
ingangscontrole & inslag van goederen, het coderen en boeken van 
goederen, het bevoorraden van diverse afdelingen het verzendklaar 
maken van uitgaande goederen, diverse baliewerkzaamheden t.b.v. 
interne en externe klanten.

Functie criteria
- MBO opleiding richting logistiek;
- Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als logistiek medewer-

ker;
- Technisch inzicht en aantoonbare technische affiniteit;
- Geldig heftruckcertificaat;
- Kennis van geautomatiseerde systemen.
 

Sales support medewerker M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – Vacaturenummer VMK1213259

Omschrijving
Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten, door actief te 
luisteren en goed te analyseren ben je in staat om de behoeften 
van de klant te vertalen naar concrete oplossingen. Je rapporteert 
de voortgang van lopende trajecten aan je collega’s. Je voert 
verkoopondersteunende activiteiten uit; waaronder opstellen van 
offertes in samenspraak met de buitendienst, je checkt offertes op 
de Engelse taal en pleegt regelmatig acquisitie. De functie kent veel 
verantwoordelijkheid en dynamiek en biedt jou de mogelijkheid om 
in een groeiende organisatie mee te groeien. 

Functie criteria
-  HBO opleiding in commerciële richting;
- Ervaring in een vergelijkbare functie bij een zakelijk dienstverle-

nende organisatie;
- Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

is een must, overige talen is een pre;
- Ervaring met CRM Microsoft Dynamics is een pre.

Junior Engineer M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime - Vacaturenummer VIO1227920

Omschrijving
Wij zoeken voor onze opdrachtgever in de regio Lichtenvoorde een 
detail engineer. Als detail engineer werk je onder begeleiding van 
een project engineer gedetailleerd tekeningen uit (hoofdzakelijk 
machines en systemen). Daarbij denk je actief mee over de ont-
werpfase en houd je bij het uitwerken van het ontwerp rekening met 
de geldende normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Mid-
dels een uitgebreid inwerktraject maak je kennis met de producten 
en de manier van werken van onze opdrachtgever.

Functie criteria
- HTS Werktuigbouwkunde of MTS Werktuigbouwkunde met 

enkele jaren ervaring;
- Kennis van 3D Solidworks’;
- Kennis van aandrijftechniek, pneumatiek en hydrauliek;
- Proactieve instelling.

Data analist M/V
Omgeving Doetinchem– Fulltime - Vacaturenummer VMK1213257 

Omschrijving
Voor onze opdrachtgever in de regio Doetinchem zoeken wij per 
direct een data analist met als expertise internationale milieu wet- 
en regelgeving. Als data analist werk je binnen de afdeling in een 
klein team van vakspecialisten / analisten en je bedient je eigen 
klanten als vraagbaak en je verzorgt alle internationale aangiften op 
het gebied van milieu wet- en regelgeving. Het betreft een functie 
met veel verantwoordelijkheid en dynamiek. Je werkt zelfstandig en 
doelgericht. Er zijn volop mogelijkheden jezelf te ontplooien en mee 
te groeien met deze groeiende organisatie.

Functie criteria
-  HBO werk- & denkniveau;
- Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in de juridische, 

economische en/of bedrijfskundige richting;
- Goede IT skills, bij voorkeur kennis van SQL;
- Zeer goede kennis van het Office pakket;
- Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
-  Beheersing van Engels in woord en geschrift.

Schoonmaak 
Huurneman

Glazenwasserij voor al 
uw schoonmaakwerk-

zaamheden.

Kerstdagen en
een stralend 2014.

Tel. 06-26798432



 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.bedshopdeduif.nl

GRATIS BEZORGING. OUDE MATRASSEN WORDEN EVT. RETOUR GENOMEN.


