
Leden Lionsclub Bronckhorst komen op 
5 maart in Vorden en Wichmond langs 
de deuren om tulpen te verkopen. B  9

Tineke van Dijk werd door burgemeester Marianne Besselink omschreven als een echt mensenmens. Foto: Jan Hendriksen.  

Koninklijke onderscheiding voor Tineke ten Dijk
VIERAKKER - Wichmond - Ze werd 
omschreven als een echt mensen-
mens die vooral op sociaal gebied 
haar sporen heeft verdiend, be-
trouwbaar, integer, maatschappe-
lijk en sociaal betrokken is, talloze 
initiatieven heeft getoond, vele 
activiteiten heeft georganiseerd 
en telkens nieuwe uitdagingen 
aanging. “U bent een dappere 
moedige vrouw met het hart op 
de juiste plaats. Een parel in onze 
samenleving”, aldus burgemeester 
Marianne Besselink. Tineke ten 

Dijk- de Haan (75) uit Wichmond 
werd vrijdagavond 26 februari tij-
dens een feestelijke bijeenkomst 
van de Buurtbus Vereniging Vier-
akker - Wichmond in het Ludge-
rusgebouw in Vierakker Koninklijk 
onderscheiden. Uit handen van de 
burgemeester van de gemeente 
Bronckhorst ontving Tineke ten 
Dijk de Koninklijke Onderschei-
ding Lid in de Orde van Oranje 
-Nassau.

Door Jan Hendriksen

Nietsvermoedend en tot haar gro-
te verrassing kreeg Tineke ten Dijk 
tijdens haar afscheid als secretaris 
en coördinator van de Buurtbus 
Vereniging Vierakker - Wichmond 
in het bijzijn van haar voltallige fa-
milie de Koninklijke onderschei-
ding uitgereikt. “Het is na 36 jaar 
mooi geweest”, zo verklaarde de 
Wichmondse na afloop van de uit-
reiking.

“Het is na 
36 jaar mooi 
geweest”

Vanaf de oprichting van de Buurt-
bus Vierakker - Wichmond in 1980 
was Tineke maar liefst 36 jaar se-
cretaris en coördinator van de 
Buurtbus Vereniging Vierakker - 
Wichmond “Het doet mij dan ook 
veel plezier u te kunnen melden 
dat het Zijne Majesteit de Koning 
heeft behaagd u te benoemen tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau”, 
zo verklaarde burgemeester Mari-
anne Besselink.

Samen met een aantal mensen uit 
Vierakker - Wichmond richtte Ti-
neke ten Dijk de buurtbusvereni-
ging op. Eind jaren zeventig van de 
vorige eeuw werd de buslijn Doe-
tinchem - Zutphen aangepast. Dit 
betekende dat er geen bus meer 
via Vierakker - Wichmond reed. 
En dat was volgens Tineke ten Dijk 
niet de bedoeling. Ook kleine ker-

nen als Vierakker en Wichmond 
moesten volgens haar bereikbaar 
blijven met de bus.

“Want als er openbaar vervoer be-
schikbaar is dan is dat van groot 
belang voor de leefbaarheid’, zo 
vond ze. Momenteel maken on-
geveer negenduizend passagiers 
jaarlijks gebruik van de buurtbus. 
Vooral voor ouderen en studenten 
is dit een uitkomst. En dan te be-
denken dat de vereniging uitslui-
tend werkt met vrijwilligers.

Secretaris zijn was al een hele 
klus, maar Tineke onderhield ook 
de contacten met de garage, de 
busmaatschappij en de provincie. 
En ze organiseerde samen met het 
bestuur de vergaderingen, uitjes, 
ziekenbezoeken, kerstcadeautjes 
en wat al niet meer. En altijd met 
veel inzet, enthousiasme, en be-
trokkenheid. “Maar dat heb ik al-
tijd met veel liefde gedaan”, aldus 
de Wichmondse.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Potgrondactie 
voor Scouting
VORDEN - In het afgelopen week-
end hebben de scouts de groene 
bestelformulieren van de Scou-
ting-Welkoop Potgrondactie ver-
spreid in de bebouwde kommen 
van Vorden en Wichmond.

Het resultaat van deze actie vormt 
een belangrijke financiële onder-
steuning voor de groepskas van 
Scouting. Voorheen heeft de groep 
de inkomsten van de actie onder 
meer gebruikt voor de bouw van 
de groepshuizen, maar voor de 
afwerking en het onderhoud is 
steeds geld nodig. Graag willen de 
scouts dat zelf bij elkaar verdie-
nen. Met uw bestelling helpt u de 
jeugd van Scouting Vorden bij de 
instandhouding van hun clubhuis 
en zij helpen u. Geen gesjouw met 
zware zakken; uw bestelling wordt 
immers thuis afgeleverd!
Zaterdag 5 maart bellen de scouts 
tussen 10.00 uur en 15.00 uur bij u 
aan om de ingevulde formulieren 
op te halen. Niet thuis? U kunt het 
formulier via buren of kennissen 
laten afgeven, het voor 10 maart 
afleveren in de brievenbus van één 
van de op het formulier vermelde 
adressen of de kassa van de Wel-
koop te Vorden. Zaterdag 12 maart 
wordt de bestelling thuisbezorgd. 
Hebt u geen formulier gevonden? 
Dan kunt u altijd een bestelformu-
lier ophalen bij de kassa van Wel-
koop.

Jeugdleden TTV 
vice-wereld- 
kampioen
Niels Kappert uit Vorden werd 
zondag 21 februari met de na-
tionale jeugdploeg tot en met 
achttien jaar vice-wereldkam-
pioen tijdens het WK Indoor 
touwtrekken in Volendam.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact
Nieuwstad 8-12, Lochem
www.vandekolkwonen.nl
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Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

Geldig van zondag 28 februari t/m zaterdag 5 maart 

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL
 
  

14.99

8.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Dinsdag

Jaargang 78



FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

ruiterkampuitvaart.nl • info@ruiterkampuitvaart.nl
telefoon 0575 - 45 20 20

UITVAARTVERZORGING

√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

De totale zorg voor een stralend kunstgebit
Een nieuw kunstgebit of een snelle reparatie, 
maak een afspraak met onze praktijk.

Bel direct: (0575) 46 26 40

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B • Hengelo Gld. • info@tppbrugman.nl • www.tppbrugman.nl

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

 

 Persoonlijk en betrokken

Voor meer informatie: 

www.marionpolman.nl 
T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone.”

Melden bij overlijden 
+31 (0)6 . 384 68 567

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Laat ik bedenken, dat
er onder die sterren één is,
die mijn leven geleidt door het 
duistere onbekende.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang 
mochten behouden, delen wij U mede dat is 
overleden onze sterke, dappere moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder

Frederika Spanhaak-Smit 
-Riek-

* Vorden,  † Zutphen, 
1 augustus 1922  19 februari 2016

sinds 24 januari 1992 weduwe van 
Wilhelm Spanhaak

 Veessen: Jody en Dieneke Spanhaak
  René
  Wenche en Geert

 Veessen:  Frans Spanhaak en Pien Lockhorst
  Margriet en Arjen, Sofie, Thomas, Noor
  Suzanne en Martin, Noah, Feline 
  Jeremy

 Vorden: Heleen Spanhaak (in dierbare herinnering)

Correspondentie adres:
Kerkstraat 20
8194 LV Veessen

Op verzoek van ma heeft de crematieplechtigheid 
in familiekring plaats gevonden. 

Wanneer de mond glimlacht, glimlacht het hart.

Hij hield van het leven en wij houden van hem. 

Verdrietig moeten wij veel te vroeg 
afscheid nemen van

Jan Leunk
Gerrit Jan

* Lochem,  † Vorden, 
25 maart 1951  24 februari 2016

Diny

Inke en Hans

Lianne en Danny

Sarinkdijk 1
7251 MV Vorden

De herinneringsdienst en crematie hebben 
maandag 29 februari plaatsgevonden.

Verdrietig, maar met veel goede herinneringen
hebben wij, veel te vroeg, afscheid moeten nemen 
van onze lieve broer, zwager en oom

Jan Leunk

Wij wensen Diny en de kinderen veel sterkte.

 Toos en Jan
Gees en Henk
Frieda en Frans
 
neven en nichten 

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

• kleinschalige onderneming voor
een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken
• waar u ook verzekerd bent
• uw wensen vooraf

kosteloos vastleggen

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Aanbiedingen:

Mini Paasstol  voor € 3,25
Roombotercake
diverse smaken van €4.75 voor € 3,75
Tegen inlevering van deze waardebon:
1 brood naar keuze
voor de prijs van een halve
max. 1 per klant

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 3 t/m zaterdag 5 maart 2016.




DIVERSE RASSEN POOTAARDAPPELEN
VOL OP VERSE RAAPSTELEN EN SPINAZIE 

Vitaminebommetjes kiwi’s ................................10 voor 1.50
Elstar appelen ................................................................vanaf 2 kilo 1.00
o.a. Nicola aardappelen............................................ 10 kilo 2.99
Malse sla+komkommer .............................................. samen 1.25
Bij besteding vanaf € 15.00...........gratis bos tulpen
GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361

WWW.DEKRUISBRINK.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten. Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen 
na 300 meter links. Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en actie’s!

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!!

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Jeugdleden Touwtrekvereniging
Vorden vice-wereldkampioen Indoor
VORDEN - Als jongen van vijftien 
jaar al op het erepodium staan tij-
dens een heus wereldkampioen-
schap. Het is voor weinigen weg-
gelegd. Maar Niels Kappert uit Vor-
den kan met enige bravoure bij zijn 
leeftijdsgenoten komen aanzetten 
met deze sportieve prestatie. Het 
kampioenschap vond een beetje 
in de anonimiteit plaats. Maar dat 
zijn de sporters inmiddels wel ge-
wend en doet aan de prestatie niets 
af. Niels Kappert werd zondag 21 
februari met de nationale jeugd-
ploeg tot en met achttien jaar vice-
wereldkampioen tijdens het WK 
Indoor touwtrekken in Volendam. 
En dat kunnen ze de touwtrekker 
van Touwtrekvereniging Vorden 
niet meer afnemen.

Door Jan Hendriksen

Niels Kappert was niet het enige 
TTV Vorden lid dat deel uit maakte 
van het zilveren team. Ook Richard 
Vliem uit Zelhem en Daniël Sasse 
uit Ruurlo maakten deel uit van de 
zilveren medaille winnaars. Op de 
slotdag van het driedaagse toernooi 
in sporthal Opperdam kwamen on-
der meer de nationale jeugdteams 
in de gewichtsklasse tot 560 kilo-
gram in actie. Voorafgaande aan 
het toernooi hadden de jongens 
centrale selectietrainingen in het 
Utrechtse Lageweide afgewerkt. Na 
de voorronde met tegenstanders 
als onder meer China en België trof 
'Oranje' in de halve finale het sterke 
Thailand. In twee zeer spannende 
wedstrijden waarbij het aanwe-
zige publiek helemaal uit hun bol 
gingen trokken ze aan het langste 
eind. Om het goud werd gestreden 
tegen het Chinese Taipei. Dit team 
was een maatje te groot. "Chinese 
Taipei was absoluut een maatje te 
groot voor ons. We verloren twee 
maal kansloos", zo blikt Niels terug 
op de verloren finale.

Voorzitter Gertjan Vliem van TTV 
Vorden is trots op de prestatie van 
de TTV Vorden jongens. "Ze zijn 

pas twee jaar actief binnen deze 
prachtige sport en nu al zo'n pres-
tatie neerzetten. Dat is fantastisch." 
Ook Niels Kappert zelf is trots op 
zijn prestatie. Hij werd twee jaar ge-
leden lid van TTV Vorden nadat de 
Vordense jeugdploeg, waar destijds 
zijn broer Tim deel van uitmaakte, 
tijdens een gewestwedstrijd een 
speler tekort kwam. "Toen heb ik 
de smaak te pakken gekregen. Jam-
mer genoeg is mijn broer inmid-
dels gestopt. Maar ik vind het een 
prachtige sport. Het is een echte 
teamsport. Je moet het met z'n al-
len doen. Is er geen teamverband 
dan kun je het wel vergeten. Je 
kunt absoluut niet verzaken", zo 
vertelt Niels. De touwtreksport zit 
overigens wel een klein beetje in 
zijn genen. "Mijn opa Gerard heeft 
vroeger ook aan het touw gestaan. 
Dus helemaal onbekend was de 
sport niet."

'Boerenjongens'
Niels Kappert maakte samen met 
Richard Vliem en Daniël Sasse af-
gelopen jaar deel uit van het jeugd-
team van TTV Vorden dat aan de 
competitie van het Gewest Oost 
van de Nederlandse Touwtrekkers 
Bond deelnam. Sinds 2014 jaar 

kent TTV Vorden weer een jeugd-
afdeling (460 kg). En dat was sinds 
de eeuwwisseling niet meer het 
geval. Hoe anders was dat in het 
verre verleden toen bijna alle 'boe-
renjongens' uit de buurtschappen 
Medler, Linde en de Wiersse via 
de voormalige Medlerschool aan 
het touw stonden. "We koesteren 
momenteel dan ook onze jeugdaf-
deling", zo laat voorzitter Gert-Jan 
Vliem weten.

Zelfstandig
Of TTV Vorden dit jaar met een 
zelfstandig jeugdteam uitkomt 
in de competitie van het Gewest 
Oost is nog een grote vraag. "Jam-
mer genoeg zijn een aantal jongens 
gestopt. We hebben nu nog maar 
vijf spelers over. Er zijn wel enkele 
nieuwe leden. Maar of we nu al di-
rect een volwaardig team kunnen 
vormen is nog onbekend. Een op-
tie is om een combinatieteam met 
TTV Heure uit Borculo te gaan 
vormen. Maar het mooiste is om 
een eigen team samen te stellen", 
zo hoopt Niels Kappert stilletjes. 
Voorlopig geniet Niels nog na van 
de prachtige zilveren medaille die 
hij won tijdens het WK Indoor. 
"Die pakken ze me nooit meer af!"

"Een parel in onze
samenleving"
Vervolg van voorpagina

WICHMOND - Maar ook op diver-
se andere vlakken en manieren 
maakt(e) Tineke ten Dijk naast de 
buurtbus zich verdienstelijk voor 
de plaatselijke samenleving.

Zo was ze van 1970 tot 1993 actief 
als vrijwilliger bij de basisschool 
in Wichmond, was ze van 1975 
tot 1985 begeleidster bij de jeugd-
afdeling van de Hengelose Ten-
nis Vereniging, penningmeester 
van Tennisvereniging Wichmond 
(1978-1982), vanaf 2006 tot op 
heden bestuurslid en vrijwilli-
ger bij de Stichting Vrienden van 
Zorgwooncentrum Den Bouw in 
Warnsveld en vanaf 2014 tot he-
den voorzitter van de cliëntenraad 
van Den Bouw.

Verbindingen
In het dagelijks leven was Tineke 
vele jaren een graag geziene wijk-
verpleegkundige in de regio. Ook 
was ze werkzaam als consultatie-
bureauassistente. Door haar werk 
heeft ze veel verbindingen kunnen 
leggen in de samenleving.

Burgemeester Besselink: "Ik heb 
begrepen dat u het ook geen pro-
bleem vond om in uw vrije tijd ie-
mand een injectie te geven of ging 
helpen bij een kraamvrouw die pas 
in het dorp woonde. Ook regelde 
u met een aantal vrijwilligers het 
vervoer en begeleiding voor een 
ernstig lichamelijk gehandicapte 
man naar zwemtherapie. Kortom 
u bent een mensenmens."

Negentien 
judoka's gingen 
de strijd aan 
voor een ticket
MARKELO - Afgelopen zaterdag 
27 februari vond er in sporthal De 
Haverkamp in Markelo de Dis-
trict kampioenschappen -15 jaar 
van Oost Nederland plaats. 19 Ju-
doka's hebben meegedaan aan de 
strijd om bij de beste vier van het 
district te eindigen en een ticket 
te verdienen voor de Nederlandse 
Kampioenschappen (NK). Nip-
pon Judo Achterhoek heeft hoge 
ogen gegooid door zich met maar 
liefst 10 judoka's te plaatsen voor 
het NK-15 jaar welke op 12 maart 
a.s. plaats zal vinden in Apel-
doorn.

De volgende judoka's hebben 
zich geplaatst voor het NK:

Goud: Fabienne Enklaar (Lo-
chem), Naomi Loffeld (Ruurlo) 
en Zara Groot Zevert (Groenlo). 

Zilver: Nick Wentink (Lichten-
voorde) en Jonna Groot Zevert 
(Groenlo). 

Brons: Nila Meulman (Barchem), 
Tycho Massop (Groenlo), Dave 

Massop (Groenlo), Gerben ten 
Have (Ruurlo) en Hieke Bielder-
man (Vorden).

De judoka's Sten Camfferman 
(Groenlo), Niek Geleijnse (Ruur-
lo) en Rick Bessels (Zelhem) ver-
loren om het brons en plaatsen 
zich daarmee net niet voor het 
NK.

Coach en trainer Antoinette Hen-
nink is super trots op deze sterke 
prestaties van haar judoka's.

Opstaptoernooi
In de ochtend voorafgaand aan 
de district kampioenschappen 
vond het opstaptoernooi plaats. 
Dit toernooi is bedoeld voor de 
judoka's van 5 t/m 11 jaar waarbij 
er rekening wordt gehouden met 
je leeftijd, gewicht en judo erva-
ring.

Ook hier heeft de jongste groep 
judoka's van Nippon Judo Ach-
terhoek goed gescoord. Er werd 
twee keer goud, twee keer zilver 
en vier keer brons verdiend.

Vordense judoka plaatst zich voor NK

Boven: Nila Meulman, Jonna Groot Zevert, Fabienne Enklaar, Naomi Loffeld, Zara Groot Ze-
vert en Dave Massop. Onder van links naar rechts: Isabelle Enklaar, Nick Wentink, Antoinette 
Hennink, Hieke Bielderman, Tycho Massop. Op de foto ontbreekt Gerben ten Have.

De nationale jeugdploeg tijdens het WK Indoor touwtrekken in Volendam. Foto: PR

Agenda
 8 – 15 maart  Koersbal  10.00 – 11.30 uur
 3 – 10 maart   Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
 8 – 15 maart  Rummicub 14.30 – 15.30 uur
 7 – 14 maart  Kaarten 14.30 – 16.30 uur
 12       maart  Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Elke dinsdag   Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 – 15.30 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 – 12.00 uur
Eerste maandag van de maand Bingo 14.00 – 16.30 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 – 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
Algemeen tel. 0575-553405 maandag en woensdag 9.00 – 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575-555282 maandag t/m donderdag 9.00 - 10.00 uur

Heeft u nog geen DigiD?
Veel ouderen ervaren een drempel in het gebruik van DigiD bij de over-
heidsdiensten. Als u hierover meer informatie wilt hebben bent u wel-
kom op de informatiebijeenkomst van Stichting Welzijn Vorden.  Daar 
kunt u meer te weten komen wat DigiD nu eigenlijk is. Deze informatie-
bijeenkomst zal worden gehouden op DINSDAG 8 MAART om 14.00u 
in het Dorpscentrum in Vorden. In verband met de ruimte dient u  zich 
hiervoor op te geven via w.gotink@welzijnvorden.nl   of  tel. 0575-
553405 (dinsdag-/woensdagmorgen 9.00u – 12.30u)

NB. Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen die al enige vaardigheid 
op de computer hebben door bijv.  e-mailen, bankzaken regelen, op het 
internet zoeken enz.

Ontmoeting & Dagbesteding voor senioren in Vorden en omgeving
Ontmoeting en Dagbesteding is een dagactiviteit voor zelfstandig wo-
nende senioren in Vorden e.o. Dit biedt hen de mogelijkheid om samen 
met andere senioren aan een gevarieerd programma deel te nemen. Er 
is begeleiding en aandacht van de vrijwilligers voor iedere deelnemer, 
zodat hij/zij zich thuis voelt. Door het bezoeken van de dagbesteding 
kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen. Voor deze dagacti-
viteit wordt een eigen bijdrage gevraagd. Voor vragen, informatie en 
aanmelding: Wilma Berns, tel. 06-20712125 of w.berns@bronckhorst.nl

HCI

  
Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (gld) 0575 - 46 81 81

www.hci.nlAmpèrestraat 3, 6902 PG Zevenaar

25% korting op alle 
badkamer kranen!*

Tegen inlevering van deze bon


* Vraag naar de voorwaarden, geldig t/m 30 april 2016

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 1 maart 2016
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VOORLICHTINGSMIDDAG TWEETALIG ONDERWIJS
Graag van tevoren schriftelijk of telefonisch opgeven. Lage Weide 1, 7231 NN Warnsveld.
Tel.: 0575 760760  Contactpersoon: mevrouw M. ter Horst, afdelingsleider tto
E-mailadres: hrs@isendoorn.nl
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JIJ KOMT TOCH
OOK?

ZONDAG 13 MAART 2016
AANVANG 15:00, EINDTIJD 17:00 UUR

LAGE WEIDE 1, WARNSVELD

Zoals u weet is Hunting Engelen Intermediair BV uniek in 
zijn kwaliteit en service. Steeds meer klanten weten ons te 
vinden en ons klantenbestand is in de afgelopen jaren dan 
ook flink gegroeid. Om u ondanks deze groei toch de per-
soonlijke service te kunnen bieden die u van ons gewend 
bent zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met 
Ton Lauckhart. Met ingang van heden zullen wij samen 
verder gaan onder de naam Firimass BV.

Firimass staat voor “Financieel Riskmanagement en As-
surantiën”. Firimass BV zal een full-service kantoor zijn 
voor verzekeringen, hypotheken, financieringen en pen-
sioenen. Tevens blijven wij zelfstandig adviseur van de 
RegioBank. Uiteraard zal de persoonlijke service blijven 
en proberen wij de kwaliteit van onze adviezen zo hoog 
mogelijk te houden door constante bijscholing. 

Verhuizing
Vanaf 1 maart 2016 zal Firimass BV en RegioBank Doe-
tinchem verhuizen naar onze nieuwe vestiging aan de 
Hofstraat 14 te Doetinchem. Vanaf ons nieuwe kantoor 
zullen wij u dan als vanouds te woord staan. Hierover la-
ter meer!

Zelfstandig adviseur RegioBank
Onze RegioBank vestiging zal uiteraard met ons meever-
huizen. Vanaf onze nieuwe locatie kunnen wij u nog beter 
en persoonlijker te woord staan dan dat u van ons gewend 
bent. Uiteraard is hierin ook onze service vanouds ver-
trouwd!

Firimass b.v. 
Adres per 01-03-2016:

Hofstraat 14 - 7001 CD Doetinchem  
(voormalig pand De Hof Apotheek)
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram rookvlees

GRATIS 100 GRAM 

SELLERIESALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gemarineerde 

biefstukpuntjes

1

49

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Karbonades 

diverse 

soorten

4E GRATIS

SPECIAL

Rambolletje

2

25

100 gram

MAALTIJD IDEE

Saucijzen

broodjes

5

00

4 stuks

Aanbiedingen zijn geldig van 29 feb t/m 5 maart

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 1 t/m maandag 7 maart 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG
KLEI LEKKER van onze vaste teeler

Bildtstar aardappelen
 keuze uit 3 kg of 10 kg

DONDERDAG VRĲ DAG ZATERDAG  
De lekkerst van dit moment....

Zoet sappige
navel sinaasappelen
         WEEK AANBIEDINGEN
De lekkerste, zonder pitjes

Tango mandarĳ nen  8 voor        
van onze vaste teeler Hollander

Raapstelen  250 gr.   
Erwtensoep   2 grote bekers
+ GRATIS slagersrookworst

NIEUW!!!!!  DAGTOPPERS
DAGELĲ KS WISSELENDE AANBIEDINGEN

Verse Maaltĳ den Service
GRATIS bezorgd aan huis of af te halen in de winkel. 

GRATIS PROEF MAALTĲ D PROBEREN
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

2e zak
halve prĳ s

2.69

2e kg
halve prĳ s

1.99

10.-

 

Uw Kruidenier - Ook voor écht lekkere maaltijden!
 Dagelijks genieten van verse, gezonde én smakelijke maaltijden zonder conserveringsmiddelen
 Onze maaltijden zijn gunstig geprijsd – 3-vaks hoofgerecht € 6,15  en een voor of na gerecht € 0,50
 Ook alle denkbare diëten zijn mogelijk  – de prijs van een dieet maaltijd is € 7,50
 Gratis bezorgt!  - voor het bezorggebied kijkt u even op onze website of neem even contact op

 Natuurlijk kunt u ook voor al uw dagelijkse boodschappen bij ons terecht
 De rijdende-winkel voor uw deur of zelf online uw bestellen, de keus is aan U!

of neem even contact op

F Y S I O T H E R A P I E

Jansen van den Berg
T: 0575 551507
E: info@jansenvdberg.nl

Bezoekadres:
Zutphenseweg 23C Vorden

Klachten tijdens het hardlopen?
Fysiotherapie Jansen van den Berg start in samen-
werking met Podotherapie praktijk Haitink Vorden de 
hardloop poli in Vorden voor al uw klachten en vragen 
met betrekking tot het hardlopen. 

Hardloop poli Vorden heeft een directe samenwerking met: 
• Stichting Runners Vorden - Hardloop vereniging met gediplomeer-

de hardlooptrainers voor het verbeteren van o.a. uw looptechniek.
• Running Center Zutphen - De schoenen speciaalzaak op het ge-

bied van hardlopen

Locatie: Zutphenseweg 23C, Gezondheidscentrum Vorden
Contact: 0575 551507 
E-mail: info@jansenvdberg.nl

F Y S I O T H E R A P I E

Jansen van den Berg
T: 0575 551507
E: info@jansenvdberg.nl

Bezoekadres:
Zutphenseweg 23C Vorden



Jasmijn Boerstoel (11) schrijft eigen boek
VORDEN - Jasmijn Boerstoel 
schrijft al een aantal jaren korte 
verhalen. Toen ze hoorde over 
Boekscout Yo!, een onderdeel 
van Uitgeverij Boekscout speci-
aal gericht op kinderen van 10 tot 
15 jaar, besloot Jasmijn de stap te 
wagen. Begin december stuurde 
ze haar verhaal op naar de uit-
gever en nu, een paar maanden 
later, is ze in het bezit van haar 
eigen boek én ISBN nummer. 
Vanaf heden is het boek te koop 
bij Bruna en woensdagmiddag 
2 maart zal Jasmijn van 14.00 
tot 15.00 uur aanwezig zijn voor 
een heuse signeersessie van haar 
boek 'Liefde is leven'.

Door Bernadet te Velthuis

Jasmijn vertelt: "Een vriendin ver-
telde over haar nichtje die, nadat 
ze haar verhaal opstuurde naar 
boekscout Yo!, nu haar eigen boek 
heeft. Toen besloot ik ook mijn 
verhaal op te sturen. Twee dagen 
later werd ik al gebeld en hoorde 
ik dat ze geïnteresseerd waren in 
mijn verhaal, maar dat het nog iets 
te kort was. Daarna ben ik bij gaan 
schrijven en werd het wel goedge-
keurd".

Het proces rondom het schrijven, 
insturen en het uitgeven is zo re-
alistisch mogelijk gemaakt, zodat 
je echt leert wat er allemaal bij 
een boek uitgeven komt kijken. 
"Zo moesten we zelf een corrector 
zoeken, om te zorgen dat het ver-
haal tekstueel foutloos werd aan-
geleverd. Joanne Lam, de moeder 
van mijn beste vriendin, heeft mij 
daarbij geholpen", zo vertelt Jas-

mijn. Maar ook een persbericht 
schrijven, nadenken over de in-
deling van het boek en een con-
tract tekenen behoorden tot de 
taken. De afbeelding op de omslag 
mocht Jasmijn zelf uitkiezen via 
fotolia.com, het overige ontwerp 
werd verzorgd door Boekscout.

Liefde is leven
Het boek van Jasmijn heet 'Liefde 

is leven'. Het gaat over een meis-
je dat tevergeefs op een jongen 
wacht. Als deze jongen, Mees, 
maar niet op komt dagen, beleeft 
hoofdpersoon Elise een verdrie-
tige tijd. Gelukkig zijn daar haar 
familie en vrienden die haar hel-
pen. Een tijdje later komt er een 
leuke jongen bij Elise in de klas 
en lijkt ze weer te kunnen lachen. 
'Liefde is leven' is te koop bij Bru-
na in Vorden en via de website van 
Boekscout Yo!

Boekscout Yo!
De enige boekenuitgever in Ne-
derland voor kinderen, dat is 
Boekscout Yo! Uitgevers die werk 
maken van de beoordeling, van 
de acceptatie, van het contract, 
van het boek én van de verkoop. 
Wil je ook weten hoe je een boek 
uit kunt geven of ben je op zoek 
naar tips voor het schrijven van je 
eigen boek? Neem dan een kijkje 
op de website van Boekscout Yo! 
Op de website is onder het kopje 
'Boekwinkel' ook het boek 'Liefde 
is Leven' van Jasmijn Boerstoel te 
vinden.
   

 ■ www.boekscout-yo.nl

Huis aan 
huis bij vaste 
klantenkring
VORDEN - Op 1 maart 2006 startte 
André Snellink met het venten van 
aardappelen, groenten en fruit in 
Vorden, waar vanaf het begin ie-
dere dinsdag en woensdag huis 
aan huis bij een vaste klantenkring 
wordt aangebeld. Een paar maan-
den later startte André Snellink 
met venten in de Kranenburg en 
sinds 2012 kunnen ook inwoners 
van Hengelo genieten van de verse 
producten die, op verzoek, zelfs tot 
aan de voordeur geleverd worden.

Hulp krijgt André hierbij van zijn 
parttime medewerker en tevens 
zijn ouders, die voor ondersteu-
ning zorgen binnen het bedrijf. 
Bijzonder om te noemen is dat het 
venten in deze tien jaar nooit is uit-
gevallen, zelfs niet vanwege vakantie.

Kwaliteitsproducten
Diverse koolsoorten, bieten en 
bonen komen meestal van eigen 
land, maar ook broccoli, andijvie, 

sla, peulen, kapucijners, spruiten, 
winterwortels en aardappelen 
worden verbouwd aan de Bek-
mansdijk 4 in Vorden waar het be-

drijf is gevestigd. André Snellink 
tracht een zo hoog mogelijke kwa-
liteit aan zijn klanten te leveren. 
Zo worden producten, die niet van 
eigen land komen, zo kort moge-
lijk voor verkoop aangeleverd door 
de groothandel om een optimale 
versheid te behouden. Bovendien 
besteedt Snellink aandacht aan 
teeltbegeleiding, voor een optima-
lisering van het teeltproces.
Liever zelf groente kweken? Ook 
voor groenteplanten kan men te-
recht bij Snellink aan de Bekmans-
dijk.

Levering
Snellink levert naast particulieren 
ook aan restaurants en landwin-
kels. Voor meer informatie of be-
stellingen, kan men contact opne-
men met André via onderstaand 
telefoonnummer.
   

 ■ 06-38408774

André Snellink aardappel-, groenten- en fruithandel 
bestaat tien jaar

André Snellink met een van de klanten van het eerste uur: Yvonne Nijland. Foto: Bernadet 
te Velthuis

Jasmijn Boerstoel op de plek waar haar boek tot stand kwam. Foto: Bernadet te Velthuis

Alle kranten met een klik beschikbaar in
de Achterhoek Kiosk
ACHTERHOEK - De kranten van 
Achterhoek Nieuws zijn vanaf nu 
ook gratis als PDF te downloaden 
in Achterhoek Kiosk. In deze digi-
tale kiosk worden iedere week alle 
veertien titels en eventuele bijlagen 
geplaatst. Ook speciale uitgaven 
zoals de Achterhoek Vakantiekrant 
zijn er te vinden.

De Achterhoek Kiosk is er voor 
iedereen die de krant graag digi-
taal leest, die ook op de hoogte wil 
blijven van het nieuws in andere 
regio's en natuurlijk voor Achter-
hoekers die nu elders in het land 
wonen, maar wel willen weten wat 
er gebeurt in hun geboortestreek. 
Momenteel is de Achterhoek Kiosk 
gevuld met de kranten die versche-
nen in 2015 en 2016. Later zullen 
daar nog oudere uitgaven aan toe 
worden gevoegd. In samenwerking 

met de oudheidkundige vereniging 
Oud Vorden wordt het archief van 
Contact Bronckhorst Noord zelfs 
vanaf de jaren vijftig gedigitaliseerd. 
Vrijwilligers van Oud Vorden zijn 
sinds begin dit jaar bezig met het 
scannen van de krantenpagina's 
. Deze edities zijn straks beschik-
baar in de Achterhoek Kiosk en op 
de website van Oud Vorden. Ach-
terhoek Kiosk werkt erg eenvoudig. 
Door op de titel van de gewenste 
krant of special te klikken, verschij-
nen daaronder alle beschikbare 
uitgaven, gesorteerd op jaartal en 
datum. Door op een krant te klik-
ken wordt deze gedownload en kan 
de krant op PC, mobiel en tablet 
worden gelezen.
   

 ■ www.achterhoekkiosk.nl
Met trots toont Gerhard Weevers, directeur van Achterhoek Nieuws, de nieuwste aanwinst 
van het bedrijf: de Achterhoek Kiosk. Daar kunnen alle uitgaven van Achterhoek Nieuws 
digitaal worden geraadpleegd. Foto: Achterhoek Nieuws

Passie en Pasen
VORDEN - Op woensdag 16 maart 
2016 wordt er in de Protestantse 
kerk in Wichmond een avond ge-
houden met als gast Theo Rougoor. 
Zijn thema is 'Passie en Pasen'. Hij 
zal door middel van beeld en ge-
luid vertellen over de veertig dagen. 
Deze avond wordt georganiseerd 
door de Oecumenische vrouwen-
groep, maar is zeker ook bedoeld 
voor alle andere belangstellenden 
(én mannen). Het begint om 19.45 
uur. In de pauze wordt er koffie/
thee gedronken in het Withmundi 
gebouw. U bent allen van harte 
welkom.

   

God in de 
psychiatrie?
VORDEN - Daarover zal ds. Leonard 
van Wijk spreken tijdens het ont-
moeten op zondag 6 maart, 19.00 
- 20.00 uur in het Achterhuus. Hij is 
geestelijk verzorger in de psychia-
trie en zegt: "Veel van mijn cliënten 
zijn niet gelovig of kerks; maar ik 
neem natuurlijk wel 'mezelf' mee 
als gelovig mens. Cliënten die wel 
gelovig zijn, geven nogal een wisse-
lend beeld wat dat in hun ziek-zijn 
betekent. De een raakt het kwijt, de 
ander heeft er houvast aan.".

wordt wekelijks uitgegeven door 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg 
■ Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker
■ Wichmond ■ Wildenborch.

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde  
www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur.

Neem contact op met onze media-
adviseur voor meer informatie:
Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 
Kopij aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur

Bezorgklachten
AVO Verspreidingen: (0314) 39 46 13
avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen 
daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
uitgever. De uitgever 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 data-
bankrecht. 

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.

 

Contact
Bronckhorst Noord
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KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

Vanaf woensdag 02 maart

0.69
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

Kiwi’s Witlof
500 G 500 G

2.69
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

4 STUKS

Ham-kaascroissants
Gevuld met ham en Goudse 
kaas. 360 g

Kalkoenbiefstuk* 
2 stuks. Met kruidenboter.

320 G

8 ROLLEN

80 STUKS

3-laags keukenpapier Vaatwas-
tabletten

2.99 4.99

Tablet
10.1” tablet met full HD display en Li-Ion 
batterij met accuduur van 10 uur.
- 1920x1200 pixels met IPS-technologie
- Intel® Atom processor Z3735F (tot 1.83 GHz)
- Android 5.0, Lollipop®
- 2 GB DDR3 RAM
-  32 GB intern geheugen
-  5 MP autofocus camera aan achterkant, 

2 MP camera aan voorkant
- Bluetooth 4.0-functie199.00

04 T/M 06 MAART04 T/M 06 MAART
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Tel. (0575) 551485 - www.bloemendaalwiegerinck.nl - email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Ook in 2016 staan wij weer voor u klaar, om uw 

belastingaangifte 2015 te verzorgen. 

Wilt u er zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, 
             dan kunt u bij ons terecht op de volgende data:

Woensdagavond: 2, 9, 16 en 23 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Zaterdagochtend: 19 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Graag bij uw bezoek de beschikkingen van de reeds ontvangen toeslagen en uw 
pensioenoverzicht meenemen. Tevens is van belang de OZB-aanslag van de gemeente 
opgelegd in 2015. Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Vorden: Zutphenseweg 18  -  T. 0575-551384 
Warnsveld: Runneboom 2A   -  T. 0575-571528

3 harde broodjes 
wit of tarwe  voor 1. 00

Fijn volkorenbrood   van 2. 30 voor 2.10

Christoffel v laai  groot 13. 25 

Christoffel v laai    klein 8.95

De Echte Bakker
Van Asselt De Echte Bakker

Van Asselt

Bernina demonstratice is aanwezig op:

Nieuwstad 31
Lochem

Tel. 0573-252748

vrijdag
11 maart

zaterdag
12 maart

Van dinsdag 8 

t/m zaterdag 12 maart

10% KORTING

op alle aankopen

NAAIMACHINES

45 jaar
in Lochem



Expositie 'trouw en eigenzinnig' 
bij A quadraat
VORDEN - Zondag 6 maart om 
15.00 uur opent Drs. Geert Pruiks-
ma, directeur van Museum Borg 
Nienoord in Leek, een bijzondere 
expositie bij A quadraat. Bijzon-
der omdat A quadraat een jubi-
laris in haar midden heeft. Jaap 
Ploos van Amstel viert zijn 90ste 
jaar en zijn rijke loopbaan als 
schilder, tekenaar en aquarelist. 
De expositie getiteld 'trouw en 
eigenzinnig' is dan ook een zeer 
passende. Zijn mede-exposanten 
zijn Ellen van Toor en Jan van 
Spronsen. En Eberhard Szejstec-
ki, beeldhouwer, laat daarnaast 
zijn humoristische figuren zien in 
keramiek en in brons.

Jaap Ploos van Amstel
Jaap Ploos van Amstel is schilder, 
aquarellist en tekenaar en bijt het 
spits af met zijn tekeningen. Te-
keningen die zijn meer dan vijf-
tig jaar ervaring als kunstenaar 
weerspiegelen. Eerder waren in 
het bijzonder zijn werk in olie-
verf en zijn prachtige aquarellen 
in Vorden te zien. Zijn krachtige 
hand van werken is zichtbaar in 
zijn hele oeuvre. Maar vooral ei-
genzinnig in de juiste zin van het 
woord. Niet gehinderd door een 
stijl, een techniek of een trend 
die in enig jaar opgang doet. Jaap 
blijft trouw aan zijn techniek, ter-
wijl zijn onderwerpen voortdu-
rend verandering laten zien.

Ellen van Toor
Ellen van Toor is schilder en beel-
dend vormgever. Het absurde, 
humor en het gebruik maken van 
gevonden voorwerpen, dat is wat 
het werk van de kunstenares ver-
bindt aan de dadaïsten en sur-
realisten van weleer. Ze gebruikt 
bijvoorbeeld geroest materiaal, 
wat ze nota bene zelf opvist met 
een magneet uit haventjes en ka-
nalen. Wie haar werk kent, weet 
dat dit helemaal niet zo vreemd 
is en dat eigenlijk alles door haar 
kan worden verwerkt in de opper-
vlaktestructuren van haar schil-
derijen, etsen en collages. Met de 
ingeblazen liefdevolle adem van 

de kunstenares vindt divers ma-
teriaal in combinatie met meer 
gebruikelijke teken- en schilders-
materialen een volkomen van-
zelfsprekend nieuw bestaan.

Jan van Spronsen
Jan van Spronsen is schilder, te-
kenaar en aquarellist. Hij laat zijn 
aquarellen zien die hij maakte 
naast zijn werken in olieverf en 
zijn tekeningen. Jan is een kun-
stenaar die houdt van het na-
tuurlijk tekenen en eindeloos 
vormonderzoek doen. De zicht-
bare wereld, mens, landschap, 
en stilleven, is onderwerp van 
zijn schilderijen. De vormgeving 
baseert hij op zijn grote liefde 
voor de uitdrukkingsmogelijk-
heden die de traditionele schil-
derkunst in zo grote mate bezit. 
Het zichtbare uitgangspunt hoeft 
overigens niet te beletten dat de 
uiteindelijke vorm de abstractie 
soms aardig nadert,

Eberhard Szejstecki (Dld)
Eberhard Szejstecki (Dld) is 
beeldhouwer. De kleine sculp-
turen van Eberhard trekken on-
danks hun afmetingen direct de 
aandacht van de kijker. In combi-
natie met de titel vertelt elk beeld 
zijn eigen verhaal. Daarnaast 

wordt het beeld in al zijn speels-
heid goed neergezet. Hij maakt 
zijn beelden in keramiek, brons, 
terracotta en gips en schildert ze 
met water en acrylverf. Dit geeft 
zijn sculpturen in combinatie met 
de verschillende texturen een 
vintage, maar ook een heldere, 
frisse look.

Expositieprogramma 2016
Het expositieprogramma voor ga-
lerie, permanente ruimte en beel-
dentuin staan op de website. In de 
permanente ruimte hangt werk 
van o.a Edwin Aafjes en Ben Rik-
ken. Keramiek van Gert Jan van 
der Stelt en keramieke en bron-
zen beelden van Jan Leeuwen-
burgh. Op zondag 17 april gaat de 
beeldentuin open. De laatste met 
werk van een fors aantal kunste-
naars uit Nederland en België. 
Uiteraard blijven bezoekers het 
gehele jaar door welkom in de 
permanente expositieruimte in 
de boerderij.

De galeriehouders heten u tijdens 
en na de opening van harte wel-
kom aan de Mosselseweg 12 te 
Vorden.
   

 ■ www.galerie-a-quadraat.nl

Al tien jaar professionele 
kunst en vormgeving
VORDEN - Zondag 13 maart is de 
38ste editie van KunstZondag-
Vorden, de kunstroute langs ate-
liers en galeries in Vorden-cen-
trum en haar buitengebied.

Op deze eerste KunstZondagVor-
den van dit jaar openen vier ate-
liers en vijf galeries van 11.00 tot 
17.00 uur hun deuren. De deel-
nemende ateliers en galeries zijn 
herkenbaar aan de KZV-vlag. Op 
vrijwel alle locaties zijn kunste-
naars/vormgevers/fotografen 
aanwezig om met u van gedachten 
te wisselen over hun inspiratie-
bronnen, het creatieve proces en 
de door hen toegepaste technie-
ken en beeldelementen.

Het full-color KZV-Infoblad met 
een korte beschrijving wat op de 
verschillende locaties te zien is en 
met een plattegrond waarop ook 
de routes naar de locaties in het 
buitengebied zijn aangegeven, is 
vanaf heden gratis af te halen bij 
VVV Vorden, Kerkstraat 1B. U kunt 
het Infoblad ook verkrijgen bij de 
deelnemende galeries en down-
loaden op de website. Zo kunt u 
zich vooraf oriënteren en desge-
wenst een eigen route samenstel-
len.

Wat is er te zien?
KunstZondagVorden staat voor 
een diversiteit aan hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving, 
zowel figuratief als abstract, met 
kwaliteit. In de ateliers en galeries 
hangen schilderijen en tekenin-
gen, zowel abstract als figuratief, 
gemaakt in diverse technieken en 
materialen.

Ook is er veel ruimtelijk werk te 
bezichtigen, zoals figuratieve beel-
den en abstracte sculpturen, uit-
eenlopend in materiaal bijv. textile 
art en formaat. Daarnaast treft u 
op de kunstroute ook interessante 
fotografie en 3d-design aan, zoals 
sieraden en tassen, keramische 
objecten en glaskunst.

In Beeld
KunstZondagVorden bestaat dit 
jaar tien jaar. Stichting KunstIn-
Vorden, waarvan KunstZondag-
Vorden een project is, zal ter ge-
legenheid hiervan in de loop van 
2016 een kunstevenement organi-
seren met kunstenaars waar Vor-
den trots op kan zijn.
   

 ■ www.kunstzondagvorden.nl

   

Wereldgebeurtenis in de 
Dorpskerk
VORDEN - Vrijdag 4 maart, de eer-
ste vrijdag in maart, gaat 24 uur 
lang een gebed de wereld rond. 
In Vorden begint dat om 19.30 
uur met het koor van de Dorps-
kerk. Alle kerken van Vorden zijn 
vertegenwoordigd en ook de We-
reldwinkel doet weer mee. Dit jaar 
staat Cuba centraal. De viering is 
voorbereid door vrouwen uit Cu-
ba en ze hebben gekozen voor het 
thema: 'Ontvang Mij als een kind!'.

In 1887 riepen Amerikaanse vrou-
wen op tot een gebedsdag en deze 
oproep is uitgegroeid tot een we-
reldwijde dag van gebed waar-
aan door 183 landen wordt deel-
genomen. De bijeenkomst in De 
Dorpskerk te Vorden zal muzikaal 
worden omlijst door het pianist 

Kees van Dusseldorp en saxofo-
nist/klarinettist Henny Blaak. De 
collecte die gehouden wordt komt 
ten goede aan: Stichting Cuba An-
delante (kinder- en weeshuizen), 
Stichting Humanitaire hulp in 
Cuba ( voor aanschaf van zieken-
huismeubilair en -apparatuur) en 
Iglesia Reformada de Cuba (voed-
selhulp voor ouderen en gehandi-
capten).

Op de website vindt u meer infor-
matie over de gekozen projecten 
en het werk van het Nederlands 
Comité Wereldgebedsdag. Vragen 
en informatie, bel Sabine Blaak 
0575 470848.
   

 ■ www.wereldgebedsdag.nl

   

Keramiek beeld 'Polonaese' van Eberhard Szejstecki. Foto: PR

- Advertorial -

Detox kuur  in klooster van 
Kranenburg
Van 4 tot 8 april wordt in het 
klooster van Kranenburg  (na-
bij Vorden) een detox retraite 
gegeven.
Detoxen, ofwel ontgiften, is sinds 
jaar en dag een beproefde me-
thode om je gezondheid een flin-
ke boost te geven. Het werkt pre-
ventief en curatief op veel symp-
tomen zoals gewrichtsklachten, 
hoofdpijn, vermoeidheid, gebrek 
aan concentratie, overgewicht 
etc.  Het is echter wel van groot 
belang om verstandig te detoxen; 
er komen namelijk aardig wat 
gifstoffen vrij en die moeten goed 
afgevoerd worden. 

Deze detox retraite wordt gege-
ven door Femke van Hof, natuur-
geneeskundig therapeut, klassiek 
homeopaat en bron-healer met 
ruim 20 jaar ervaring. De week is 
zodanig opgezet dat er naast een 
grondige en verstandige lichame-
lijke detox, ook ruime aandacht is 
om psychisch te ontgiften.
Een week die je op alle niveaus 
een frisse start geeft!

Lees alle benodigde info op www.
audesapere.jouwweb.nl.  Klik 
door naar “Agenda”.
Meld je nu aan, er zijn nog en-
kele plaatsen!

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.

Contact Bronckhorst Noord Kunst en Cultuur 7Dinsdag 1 maart 2016



met advies
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HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

E V E N T  C A T E R I N G

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 29 februari.De cursus voor auto start op 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 
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Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 
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EXAME
N!

EXAME
N!

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

AANHANGWAGEN
RIJBEWIJS (BE) IN ÉÉN DAG

Binnen één dag je rijbewijs voor het rijden met 
aanhangwagen of caravan? Volg de unieke een-
daagse cursus van Verkeersschool Voskamp: les en 
examen in één dag, voor een aantrekkelijke prijs! 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 
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Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 
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of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Logis Hotel De Tuinkamer
Hengeloseweg 1 | 7261 LV Ruurlo | Tel. 0573-452147 | www.restaurantdetuinkamer.nl

Het hele jaar door organiseren 
we diverse proeverijen, zoals een 
Italiaanse wijn/spijs proeverij op 
zondag 20 maart a.s. o.l.v. een 
vinoloog van Napolitaanse orig-
ine, Ciro Cuccurullo. Informatie 
vindt u op onze website.

Heeft u iets te vieren? We hebben 
ruimte voor culinaire feesten en 
partijen tot 80 personen.

I.v.m. onze toetreding tot en het 30-jarig 
bestaan van de koksvereniging Euro-
Toques Nederland serveren we in maart 
en april een speciaal

Viergangen Jubileum Menu 
à € 39,-

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

Tel. 0314 - 623584    

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen
	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:
	 -	Trouw-	en	relatieringen
	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

VOORGERECHT
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Heerlijke kop soep naar keuze

HOOFDGERECHT
geserveerd met gebakken aardappelen,

verse groente en rauwkost

Spare ribs
of

Slibtong

NAGERECHT

  Banaan royal of koffie/
expresso/cappuchino/thee

Harte welkom!

Maandmenu 
Maart €25,- p.p.



Jaarlijkse tulpenactie Lionsclub
Bronckhorst in Vorden en Wichmond

VORDEN/WICHMOND - Lionsclub 
Bronckhorst zamelt ook dit jaar 
weer geld in voor het goede doel. 
Dit jaar wordt geld ingezameld 
voor het Hospice in Zutphen, voor 
de weekendschool 'Petje af' voor 
kinderen met een leerachterstand 
en voor de stichting 'Samen Suc-
ces' die bijdraagt aan onderwijs 
en gezondheidszorg in Kenia. Het 
zijn allemaal hartverwarmende 
projecten - dichtbij en veraf. Als u 
in februari en maart tulpen aan de 
deur koopt, of op een andere ma-
nier bijdraagt aan de Lionsclub, 
weet u waar het geld heen gaat. 
Leden van de Lionsclub komen op 
5 maart huis aan huis in Vorden 
en Wichmond om tulpen te ver-
kopen.

Het Hospice in Zutphen is een 
klein en sfeervol hospice dat 
ruimte biedt aan vijf gasten. Het 
hospice biedt een 'bijna zoals-
thuis' situatie met liefdevolle on-
dersteuning. Hier kunnen mensen 
de laatste fase van hun leven door-
brengen. Het biedt deze mensen 
een veilige omgeving die voelt als 
thuis.

Weekendschool Petje af heeft be-
staat bijna tien jaar en heeft loca-
ties in heel Nederland, waar ze in 
het weekend nieuwsgierige kin-
deren (10 t/m 14 jaar) en inspire-
rende gastdocenten (18 tot 80+) 
ontvangen. De formule van Petje 
af (ver)kent talent, ontwikkelt ba-
sisvaardigheden, beperkt school-
uitval, opent deuren, creëert nieu-
we ontmoetingen en inspireert 
(jonge) mensen. Het is een grote 
steun voor kinderen met een ach-
terstand.

De stichting 'Samen Succes' is ont-
staan uit een vriendschap tussen 
twee hardlopers: de Keniaanse 
Sammy Rongo Olengura en Piet 
de Peuter. De stichting werkt op 
kleine schaal en biedt praktische 
hulp. Zo kunnen scholen die sa-
men met de inwoners ter plekke 
zijn gebouwd, zelfstandig draaien 
en verder groeien. Hardlooptalen-
ten kunnen school combineren 
met hun sport. Er is contact met 
gezondheidsposten en een aantal 

vrouwen. Samen Succes onder-
steunt hen bij voorlichtingsbijeen-
komsten tegen de meisjesbesnij-
denis en betere gezinsplanning.

Naast geld inzamelen is de Lions-
club ook actief op een immateriële 
manier, door het leveren van dien-
sten. Zo hebben de leden onlangs 
een dagje geholpen met het in-
pakken van verjaardagsdozen bij 
de stichting Jarige Job. Jarige Job 
maakt een einde aan verjaardags-

leed en trakteert kinderen uit de 
armste gezinnen in de samenle-
ving op een leuke verjaardag. Ook 
wordt jaarlijks de handen uit de 
mouwen gestoken op het Woon-
erf Luscinia (Hengelo Gld) door 
hulp bij tuinieren en oogsten. En 
samen met 'Wilde Ganzen' wordt 
oud en vreemd geld verzameld om 
oogoperaties te bekostigen. En er 
staan voor het komende jaar nog 
meer activiteiten op de rol.

   

Diverse ondernemers dragen bij aan 
werkzaamheden Muziekkoepel
VORDEN - De Stichting Muziek-
koepel Vorden, wil u als lezers 
graag op de hoogte houden van 
de voortgang van de werkzaam-
heden.

Op 2 maart is het precies een jaar 
geleden dat het plan om de koe-
pel op te knappen is ontstaan. Na 
een oproep via Facebook is het 
in een stroomversnelling geraakt. 
Enthousiaste vrijwilligers hiel-
pen spontaan met het opruimen 
van het terrein voor een uniek 
stukje burgerinitiatief. Allereerst 
werd geprobeerd het plan te laten 
adopteren door een bestaande 
vereniging of stichting. De alge-
mene reactie was dat we aan een 
dood paard stonden te trekken en 
dát was nu nét het definitieve zetje 
welke nodig bleek om verder te 
gaan.
Al snel werd er contact gelegd 
met de notaris en op 18 augustus 
2015 werd Stichting Muziekkoepel 
Vorden een feit. De fondswerving 
werd gestart en het resultaat is in-
middels bekend!

Werkzaamheden
Op 3 maart starten de werkzaam-
heden. Allereerst wordt er een 
sleuf over een afstand van 65 me-
ter gegraven. Deze werkzaamhe-
den werden al in een vroeg stadi-
um aangeboden door Frank Ses-
sink Stratenmaker en Grondver-
zetbedrijf. In deze sleuf wordt de 
stroomkabel gelegd die beschik-
baar is gesteld door Wentink Elek-
tro Vorden. De stroom hiervoor 
is ons aangeboden door Woning-
corporatie ProWonen. Uiteraard is 
hiervoor een schutbuis nodig en 
deze wordt ons aangeboden door 
Bulten Techniek Vorden die tevens 
de rioleringsbuis en waterleiding 
beschikbaar heeft gesteld.

De constructie dienst geheel te 
worden hersteld (zie tekening in 
online artikel). Leeflang Archi-
tectuur heeft hiervoor geheel be-
langeloos de tekening gemaakt, 
terwijl Wiggers Ingenieursbureau 
de berekening voor haar rekening 
heeft genomen. Uiteraard zijn er 
inmiddels veel ondernemers die 

Stichting Muziekkoepel Vorden 
op een of andere manier steunen. 
Zij zullen, wanneer de werkzaam-
heden aan te gang zijn, ook mid-
dels een bericht in deze krant aan 
u worden voorgesteld. Het is voor 
de stichting ondoenlijk om alle 
sympathisanten hierin bij naam te 
noemen, maar hun steun, in wel-
ke vorm dan ook, is onmisbaar en 
van groot belang. Het bestuur van 
de SMV hoopt u binnenkort bij de 
koepel te mogen ontmoeten. Al is 
het maar om de voortgang te vol-
gen.

Tweede Paasdag
Op 2e paasdag wordt er een paas-
gebeurtenis georganiseerd voor 
de kleintjes van 13:30 uur tot 16:00 
uur. Opgave is welkom. Ouders, 
grootouders en andere belangstel-
lenden zijn ook van harte welkom. 
Volg de ontwikkeling via Facebook 
of kijk op de website.
   

 ■ stichtingmuziekkoepelvorden.
nl

Leden van de Lionsclub komen op 5 maart langs de deur in Vorden en Wichmond om tul-
pen te verkopen. Foto: PR

Poëzie
Ik was van de week twee dagen in 
de bibliotheek. Omgeven door tal-
loze boeken die allemaal een an-
dere combinatie van 26 letters be-
zaten. Ingehuurd om kinderen les 
te geven over poëzie. Ik hou van 
kinderen en ik hou van poëzie, win 
win. Er stonden 100 stoelen voor 
ons klaar, er was een zoemende 
beamer, een draadloze microfoon 
(want ik had griep gehad) en een 
tafel met daarop een lessenaar.

Ik kwam aan met woorden on-
der de arm en een restje kou in 
de keel. Had plaatjes bij me van 
gedichten en foto's van moeilijke 
woorden. 'Ik ga jullie uitleggen 
wat interpreteren betekent' sprak 
ik betekenisvol. En vierhonder-
dennegentig kinderen luisterden 
naar mij. Dachten 'die mevrouw 
weet moeilijke dingen', openden 
zich langzaam en deelden ge-
dachtesprongen en ingevingen. Ze 
gaven me het gevoel nederig met 
mijn mond vol tanden te staan. 
Tot ik telkens terstond, mijn tong 
terugvond.

Poëzie. Niet iets dat direct aan-
spoort tot kinderlijk enthousias-
me. En toch kwamen ze richting 
het stiltecentrum gerend als was 
ik een achtbaan. Niet omdat ze 
dat besloten hadden, maar ge-
woon omdat hun benen dat de-
den. Omdat kinderen nog overal 
naartoe rennen, en grote mensen 
overal vandaan.

'Ben jij volwassen?' Vroeg een jon-
getje van 8 me. 'Officieel wel' ant-
woordde ik hem. Ik vertelde een 
geheim over onze dwerghamster 
en beschreef mijn lievelings-oma. 
Verklapte ze dat een dichter spel-
fouten mag maken en dan mag 
zeggen 'dat is mijn dichterlijke 
vrijheid, ik heb het zo bedoeld.' 
We werden even beste vrienden 
en spraken zwijgend af elkaar te 
vertrouwen.

'Weten jullie wel dat je moet pro-
beren nooit ergens aan gewend 
te raken? Als je ergens aan ge-
wend raakt, zie je niet meer hoe 
mooi het is.' We werden collectief 
filosofisch en zagen schoonheid 
steeds voor waarheid aan. De tijd 
drapeerde een immens dekbed 
over ons heen. Een warme, zachte 
deken met een lief motief, waar-
onder wij ons glimlachend nestel-
den.

Boven onze deken staken vingers 
uit. Vingers met slapende vragen, 
dromerige opmerkingen en nacht-
merrie-besef. 'Mijn opa weet niet 
meer wie ik ben', zei het jongetje 
dat aan de vinger vastzat. 'Er gaat 
iets mis in het hoofd van jouw opa. 
Zijn hoofd is het niet meer met zijn 
hart eens. Dat weet je wel hè?' Dat 
zou hij onthouden zei hij onbe-
doeld passend.

Voor het eerst in mijn leven heb ik 
handtekeningen uitgedeeld. Tij-
dens het krabbelen vroeg ik zo af 
en toe nieuwsgierig of ze nog wel 
wisten wie ik was. 'Nee, kun je dat 
er nog even onder schrijven?'

En zo hoort het ook. Wanneer je 
zo echt bent als zij. Als je schoon-
heid voor waarheid aanneemt. 
Dan doen aardse details er maar 
weinig toe. Dan noem je iemand 
'Mevrouw', 'Juf' of 'Hee' en sprok-
kel je overal iets mee. Tot je voe-
ten besluiten dat het tijd is om er-
gens anders naartoe te rennen. En 
met mijn rauwe keel huppelde ik 
naar de auto, vastbesloten nooit 
ergens aan gewend te raken. En 
zeker niet aan deze dagen.

'Alle blije kinderen,
kijk ze rennen gaan.
Nog overal naartoe.
En nergens vandaan.'

EvaSchuurman
Column

(Advertorial)

Atelier By the Way 
organiseert schilderinloop

Vanaf maart organiseert Atelier 
By the Way zowel op de dins-
dag-, als donderdagmiddag 
een schilderinloop. Atelier By 
the Way werkt laagdrempelig 
en is zowel geschikt voor begin-
ners als gevorderden en is een 
nieuw initiatief in het - door 
krimp en bezuinigingen - ver-
schralende activiteitenaanbod 
in de achterhoek. 

U kunt als u dat prettig vindt, 
gebruik maken van diverse voor-
beelden. 

U wordt begeleid door Bas Brou-
wer. Bas Brouwer studeerde af in 
een Bachelor “Mixed Media”, aan 
kunstacademie AKI-Artez in En-
schede. 
Ook heeft hij gewerkt met diverse 
doelgroepen in een atelier als ac-
tiviteitenbegeleider.
 
WAAR, WAT, HOE? 
Locatie: Nieuwstad 23 te Vorden 
Tijd: 13.30 - 16.00 uur 
Kosten: € 12,50 (eerste keer gratis)
Teken- en schildermateriaal plus 
koffie en/of thee inbegrepen.
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Doodziek van Q-koorts
Raadselachtige ziekte eist nog steeds slachtoff ers:

Annemieke de Groot maakt zich zorgen over Q-koortspatiënten die nog 
niet zijn ontdekt. “Dat is levensgevaarlijk.”

Deze verontrustende mededeling 
komt van Annemieke de Groot, di-
recteur van de Stichting Q-support. 
Deze stichting adviseert en begeleidt 
mensen die langdurig klachten van 
Q-koorts ondervinden. Bovendien 
stimuleert Q-support onderzoek 
naar deze raadselachtige ziekte.

Grootste uitbraak 
ter wereld
De Groot: “Tussen 2007 en 2012 is 
Nederland getroff en door de grootste 
Q-koortsuitbraak ter wereld. Naar 
schatting van bloedbank Sanquin 
zijn er tussen de 50.000 en 100.000 
Nederlanders besmet geraakt. Het 
overgrote deel daarvan is gewoon 

beter geworden. Maar een aanzien-
lijke groep Nederlanders heeft QVS 
of chronische Q-koorts ontwikkeld.”

Dodelijke ziekte
“Naar schatting zo’n 750 Nederlan-
ders hebben chronische Q-koorts, 
waarvan er zo’n 250 nog niet zijn 
ontdekt. Deze mensen dragen de 
levende Q-koortsbacterie bij zich. 
Die veroorzaakt levensgevaarlijke 
ontstekingen aan vaten en hartklep-
pen. Onbehandeld is dat een dodelij-
ke ziekte. Deze mensen leven op een 
tijdbom. Dat die ook afgaat, illustre-

ren recente sterfgevallen. Mensen 
met langdurige ontstekingen aan 
hartkleppen of vaten, doen er goed 
aan hun arts op de mogelijkheid van 
Q-koorts te wijzen.”

Veel eenzaamheid
“Nog eens zo’n 1800 Nederlanders 
kampen met het Q-koortsvermoeid-
heidssyndroom. Naast chronische 
vermoeidheid, hebben zij last van 
spier- en gewrichtsklachten en ge-
heugen en concentratiestoornissen. 
Met alle gevolgen voor hun werk en 
sociale functioneren van dien. Onder 
beide groepen patiënten zie ik veel 
verdriet en eenzaamheid. Mensen 
raken hun baan kwijt, moeten met 

hun bedrijf stoppen, worden niet 
gehoord door instanties, niet be-
grepen door hun omgeving en door 

artsen. Zij kunnen met hun vragen 
of voor advies en ondersteuning bij 
Q-support terecht.” 

Vraag bloedonderzoek
“Waar ik me grote zorgen over 
maak, is dat veel mensen niet weten 
wat de oorzaak van hun klachten is. 
Ik hoop dan ook oprecht dat mensen 
die zich herkennen in de klachten 
bij hun (huis)arts aandringen op 
een bloedtest naar Q-koorts of voor 
een advies contact opnemen met 
Q-support.”“Zet bij bloedonderzoek 

vaker een   bij Q-koorts”

“Stel gerust uw vraag 
of vertel uw verhaal 
aan Q-support”

“De epidemie mag dan voorbij zijn, de gevolgen van de Q-koorts helaas nog lang niet. Nog dage-
lijks hebben mensen in heel Nederland te maken met de ernstige gevolgen van deze besmetting. 
Vaak zonder dat zij het zelf weten. Vaak zelfs zonder dat hun arts het opmerkt. Daarom gaan er 
nog steeds mensen dood aan Q-koorts.” 

Voor meer infor-
matie, advies en 
ondersteuning:

Alsnog voor de klas?
Doe deeltijd pabo

1 dag stage
2 avonden les

optie verkorte route
persoonlijke begeleiding

Open avond 
8 maart 2016

 
www.iselinge.nl



Bart Sloot beste Achterhoeker op
eerste ONK Zijspancross

LOCHEM - Alles wees erop dat de 
nieuwe combinatie Willemsen/
Beunk direct de dagzege tijdens 
de eerste ONK Zijspancross in Lo-
chem zou opeisen. Met overmacht 
werd de eerste manche gewon-
nen en ook in de tweede manche 
lag het Achterhoekse duo op kop 
toen het door pech de strijd moest 
opgeven. Ook andere zijspan-
nen haalden in een van de twee 
manches de finish niet. Het team 
Van Duijnhoven/Sloot eindigde 
ondanks geringe trainingarbeid 
uiteindelijk als 7e in het dagklas-
sement en daarmee bleef Henge-
loër Bart Sloot de overige Achter-
hoekers verrassend voor.

Door Willy Hermans

De eerste wedstrijd voor het ONK 
aan de Gageldijk werd ouderwets 
druk bezocht door duizenden toe-
schouwers, ten teken dat de zij-
spancross in de Achterhoek weer 
helemaal leeft. Onder koude, maar 
goede weersomstandigheden was 
iedereen benieuwd naar de pres-
taties van de diverse nieuwe com-
binaties. Ook uit het buitenland 
pakten diverse zijspannen hun 
kans om hun machine eens goed 

te testen, ook met het oog op de 
eerste Grand Prix in Oss in april. 
Door het vroege tijdstip in het jaar 
hadden veel rijders nog maar wei-
nig trainingsuren in de benen.

De ogen waren vooral gericht op 
de resultaten van de duo's Willem-
sen/Beunk, Hermans/van Gaalen, 
Adriaensen/Stupelis, Bax/Bax, 
Browne/Chamberlain en Hen-
drickx/van den Boogaart.

In de eerste manche maakte Wil-
lemsen/Beunk de concurrentie 
direct duidelijk dat er rekening 
met hen moet worden gehouden. 
In de tijdtraining waren ze al de 
snelste en na de kopstart werd het 
gat achter de nr. 111 snel groter, 
zeker na het uitvallen van Adriae-
nsen/Stupelis. Onbedreigd reden 
ze voor eigen publiek als winnaar 
juichend over de finish en hadden 
daarmee hun eerste succes in 2016 
binnen. Tweede werd Hendrickx/
van den Boogaart, voor Van Dae-
le/Smeuninx. Het team Hermans/
van Gaalen had problemen met 
de schokdempers en zakte van 
een 7e plaats terug naar de 11e. 
Van Duinhoven/Sloot bleef hen 
net voor en eindigde als 10e. De 

gebroeders Bax reden al snel met 
hun smalle Yamaha terug naar het 
rennerskwartier.

Ook in de tweede manche lieten 
Willemsen en Beunk zien dat er 
een goede klik tussen hen is en 
wisten al snel de koppositie te 
pakken. Door problemen met de 
versnellingsbak moesten ze ech-
ter voortijdig de strijd staken. Ook 
Koen Hermans haalden het einde 
niet, na een botsing waarbij een 
spatbord werd verloren. De man-
che werd gewonnen door Adri-
aensen/Stupelis voor Hendrickx/
van den Boogaart en Browne/
Chamberlain. Van Werven/van 
der Putten werden keurig 5e, Van 
Duijnhoven/Sloot 12e.

In het dagklassement kwamen de 
Nederlanders er niet aan te pas. 
De zege ging naar Hendrickx/van 
den Boogaart voor Van Daele/
Smeuninx en Browne/Chamber-
lain. Overige klasseringen: 7. Van 
Duijnhoven/Sloot (59 punten) 16. 
Willemsen/Beunk (50) 25. Her-
mans/van Gaalen (30) 27. Garrit-
sen/Wiegerinck (17).

   

Dash neemt 4 punten mee uit Borne
VORDEN - Zaterdag 27 februari, 
voor velen een vrij weekend. In 
de tweede divisie B werd er maar 
1 wedstrijd gespeeld, en wel in 
Borne. Hier trad Dash dames 1 
aan tegen Ecare Apollo dames 2. 
De vorige ontmoeting op 31 okto-
ber liep uit op een 3-1 winst, het 
was een goede wedstrijd maar met 
een teleurstellend einde. Dit wil-
den de rood-zwarten graag recht-
zetten. Dash miste drie speelsters 
uit hun selectie, gelukkig konden 
twee meiden uit dames 2 tijd vrij-
maken om het eerste dames team 
te versterken. 

Bij aankomst bleek dat ze in een 
splinternieuwe hal mochten spe-
len. De wedstrijd ervoor liep ech-
ter wel uit waardoor er een half uur 
later gestart werd. De doelstelling 
was plezier te maken en druk te 
zetten op de Bornese dames. Het 
was nog wat inkomen maar mid-
dels een flinke servicedruk kon er 
halverwege de set een gat geslagen 
worden. Hierdoor werd het mak-

kelijk volleyballen en konden er 
mooie punten gescoord worden. 
De set werd gewonnen met 18-25. 
 
De tweede en derde set werden 
eveneens gewonnen met twee 
maal 12-25. Dash domineerde 
tot dan toe de wedstrijd volledig. 
Apollo had erg veel moeite met het 
verwerken van de sterke service 
van de dames uit het achtkaste-
lendorp. In set drie werden er zelfs 
vijf aces gemaakt waarvan vier 
in 1 serviceserie. Als de bal dan 
toch terugkwam naar Vordense 
kant was er sprake van sterk ver-
dedigend werk waardoor alle aan-
valsters goed in stelling gebracht 
konden worden en er naar harten-
lust gescoord kon worden. 
 
De vierde set waren ze er op ge-
brand ditmaal de wedstrijd an-
ders te eindigen, aangezien deze 
tijdens de vorige ontmoeting ver-
loren was gegaan en alle punten 
op dit moment hard nodig zijn. 
Helaas lukte dit niet, het leek wel 

of niets meer vanzelf ging. Apollo 
ging geloven in dat er toch nog een 
punt te halen viel, waar bij Dash 
het geloof langzaam weg vloeide. 
Er werden veel fouten gemaakt en 
de bal kwam niet meer bij de te-
genstander op de grond. Hierdoor 
ging de laatste set verloren met 
25-21. Opnieuw een teleurstel-
lend einde tegen de Bornese da-
mes maar toch mogen er weer vier 
punten bijgeschreven worden op 
de ranglijst. 
 
Een dankwoord gaat uit naar Kim-
ly Besselink en Maaike Draaijer, 
zij gaven hun vrije zaterdag op om 
het volleybalhart van Dash even 
wat sneller te laten kloppen. Vol-
gende week zaterdag 5 maart spe-
len de dames van Dash tegen hun 
directe concurrent. Er wordt dan 
afgerezen naar Barneveld waar om 
17.00 uur het eerste fluitsignaal zal 
klinken tegen De Babbel/SSS da-
mes 1. Support kunnen de dames 
goed gebruiken en ze rekenen 
daarom op jullie steun!

Vorden 1 wint voor derde 
keer van Grol
VORDEN - Afgelopen zondag heeft 
Vorden 1 voor de derde keer dit 
seizoen gewonnen van Grol. De 
uitwedstrijd in oktober vorig 
jaar leverde op het kunstgras van 
Grol een 1-3 overwinning en op 
een doordeweekse avond in ok-
tober werd er met 2-0 gewonnen 
voor de Achterhoek Cup. Zon-
dagmiddag werd er wederom 
thuis tegen Grol gespeeld op het 
hoofdveld van Sportpark 't Grote 
Veld en omzoomd met zo'n 350 
toeschouwers onder een heerlijk 
winters zonnetje maar met een 
koude ijzige wind, werd het voor 
de derde keer een overwinning 
voor Vorden.

Vorden 1 spotte met alle 'regels' 
en 'ongeschreven wetten' dat een 
ploeg die niet beschikt over een 
kunstgrasveld geen ritme zou hou-
den in de winterstop en een ach-
terstand zou hebben met de start 
van de 2e helft van de competitie 
ten opzichte van een club met 
kunstgras. Grol heeft namelijk 2,5 
kunstgrasveld en dus de mogelijk-
heid om als 1e elftal lekker door te 
trainen, maar daar was deze wed-
strijd helemaal niets van terug te 
zien. Vorden 1 heerste vanaf de 1e 
minuut en was in alle onderdelen 
van het spel de betere ploeg. In 
balbezit vond de ploeg van trainer 
Michel Feukkink elkaar gemakke-
lijker, ook al ging het in de passing 
ook nog wel eens mis. Maar vooral 
in wedstrijdinstelling, duelkracht 
en aanvalsdrift was Vorden 1 con-
stant de meerdere ten opzichte 
van Grol en het was dan ook dik 
verdiend toen in de 24e minuut 
Frank Hiddink na een prima voor-
zet van Sam Abbink de 1-0 aante-
kende.

Vorden zat lekker in de wedstrijd 
en ging onverdroten door met ini-
tiatief nemen, druk vooruit zetten 
en het inspelen van de voorwaart-
sen. Een hoofdrol was in deze 
fase weg gelegd voor spits Frank 
Hiddink, want terwijl hij in an-
dere wedstrijden nog wel eens wat 
commentaar over zich heen moet 
laten komen omdat hij vaak valt, 
uit evenwicht is na een duel en 
daardoor onnodig balverlies lijdt, 
was het deze zondagmiddag juist 
andersom. Frank was constant 
aanspeelbaar, draaide makkelijk 
weg, was telkens het volgende sta-
tion in een aanval van Vorden en 
vervolgde zijn eerste aanname ook 
nog vaak met een prima vervolg-
actie. Vorden kreeg in het laatste 
kwartier voor rust hierdoor dan 

ook nog eens een paar goede kan-
sen om de voorsprong uit te brei-
den.

Allereerst schoot Daan Horstman 
op de lat na een prima individuele 
actie en vlak daarna schoot Mike 
van Lingen uit de draai nog een 
keer heel slim de bal over keeper 
de Vries van Grol heen, maar deze 
kon met de vingertoppen er nog 
net een corner van maken. In de 
laatste minuut voor rust kwam er 
vanaf de linkerkant wederom een 
goede voorzet van Sam Abbink en 
Mike van Lingen kopte half met de 
rug naar de goal, de bal keurig met 
een boog over de keeper heen. 
Jammer genoeg viel de bal precies 
op het dak van het doel en bleef 
daarom de stand 'slechts' 1-0.

In de tweede helft was het de eer-
ste 20 minuten hetzelfde beeld 
als in het eerste bedrijf van deze 
onderhoudende wedstrijd, alleen 
resulteerde het spel van Vorden 
niet in opgelegde kansen en bleef 
het daarom vrij rustig in beide 
16-metergebieden. Toen Grol 
door had dat met nog zo'n 20 mi-
nuten te gaan er wellicht toch nog 
een puntje in zou zitten, gingen zij 
alsnog va-banque spelen en zette 
met veel 'sturm und drang' Vorden 
onder druk. Ineens was het een 
heel andere wedstrijd en kwam 
Vorden niet meer onder de druk 
vandaan en stond het met de rug 
tegen de muur.

Een gevaarlijk ingedraaide corner 
werd bijna over de lijn geduwd en 
ook twee gevaarlijke voorzetten 
vanaf links konden net niet afge-
rond worden. In de 82e minuut 
kreeg Grol de beste kans van de 
wedstrijd om de 1-1 aan te teke-
nen, toen een prachtige crossbal 
vanaf links precies over onze links-
back Sam Abbink heen viel. De 
speler van Grol nam de bal prima 
aan en kwam één op één met kee-
per Robin Verstege te staan, maar 
gelukkig voor Vorden won Robin 
dit duel op prima wijze.

Vorden wisselde nog twee maal 
door Rik Schröer en Bas Abbink 
in te brengen en met deze verse 
krachten werd de verdiende 1-0 
overwinning over de streep ge-
trokken. Vanavond speelt Vorden 
1 thuis tegen RKZVC voor de Ach-
terhoek Cup en komende zondag 
(6 maart) speelt het wederom 
thuis voor de competitie tegen 
Hatert.

   

Collecte voor Amnesty 
International
REGIO - In de week van 13 t/m 19 
maart is er weer de jaarlijkse col-
lecte voor Amnesty International. 
Ook in Vorden gaan er 15 collec-
tanten op pad. Gehoopt wordt op 
veel gulle gevers. Wanneer u ook 

wilt collecteren kunt u mailen naar 
onderstaand e-mailadres.
   

 ■ i.froling@planet.nl

Carlo van Duijnhoven en Bart Sloot in actie in Lochem. Foto: Albert Schreuder

belastinghulp aan huis 
Een zorg minder.
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REPARATIE EN 
VERKOOP VAN 
ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 
EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
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: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem
Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. Vanaf
maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Obelink Stabilo
300 x 180 cm. Polyester.
Met gratis grondzeil. 

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

6 MAART KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 U.
ZONDAG 6 MAART VOORTENTEN- & LUIFELSPECIAL • OUTDOOR BRAAI DEMO | Leuke dag voor het hele gezin met o.a: demo Fiamma, Brand en 
opblaasvoortenten. Tevens Demo ‘lekker koken op de Outdoor Braai’. Acties en aanbiedingen. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Paris
Set: 2 fauteuils, 1 bank en een
tafel. Incl. kussens. Advies 699.-

39.90

499.-

299.-
Vanaf 

Hengelosestraat 28, Hengelo Gld.
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

Belastingspreekuur

Ondernemer of particulier?

Wij helpen u graag op weg, met uw aangifte 

inkomstenbelasting en al uw administratieve

en fiscale vragen. 

Loop binnen op ons belastingspreekuur.

Woensdag 9, 16, 23 en 30 maart

van 18.00 - 20.00 uur

Het antwoord op uw vraag is dichterbij dan u 

denkt. Profiteer van onze uitgebreide kennis!

Hengelosestraat 28, Hengelo Gld.
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

Belastingspreekuur

Ondernemer of particulier?

Wij helpen u graag op weg, met uw aangifte 

inkomstenbelasting en al uw administratieve

en fiscale vragen. 

Loop binnen op ons belastingspreekuur.

Woensdag 9, 16, 23 en 30 maart

van 18.00 - 20.00 uur

Het antwoord op uw vraag is dichterbij dan u 

denkt. Profiteer van onze uitgebreide kennis!

Olderwets vertrouwd, verfrissend anders

www.hetwittepaard.nl            info@hetwittepaard.nl

zalencentrum - café - bistro
Ruurloseweg 1, 7021 HA Zelhem - tel: 0314 - 640174

Een Paasbuffet op zijn paas best
2.5 uur all you can eat! v.a. 17.00 uur

Volwassene: €21.50 - Kinderen gereduceerd tarief
Reserveren via:      /hetwittepaard20 of Tel.: 0314 - 640174.        Vol = Vol!

Tot ziens op eerste paasdag bij het Witte Paard 2.0 in Zelhem.

Een frisse wind waait 
door het Witte Paard. 
Kom zelf eens kijken 

naar onze vernieuwde 
sfeervolle zaal op eerste 

Paasdag.

Op vrijdag 4 maart nemen wij party café de 
Bierkaai over van Patrick en Annelies Leferink en 
gaan verder onder de naam Het Wapen van Baak.

Vanaf vrijdag 15.00 uur bent u van harte welkom om 
kennis met ons te maken aan de Wichmondseweg 
30 in Baak. Het eerste rondje is uiteraard van de 
zaak.

Vanaf zaterdag 5 maart zijn wij iedere dag (behalve de maandag) geopend vanaf 10.00 uur 
en kunt u bij ons terecht voor een lekkere koffie of een ander drankje op ons terras of in de 
gezellige pub. Voor de lichte of stevige trek serveren wij diverse gerechten.

Onze partyruimte is uitstekend geschikt voor uw feest, familiereunie, verjaardag en andere 
bijeenkomsten. Er zijn diverse arrangementen mogelijk.

Op zondag 6 maart is er van 16.00 tot 19.00 uur een live optreden van Fennie 
Koning, van huis uit countryzangeres die ook graag een uitstapje maakt naar hits 
uit de jaren 60 -70. Entree is gratis.

Humphrey en Petra

★ ★ ★ ★ ★

12 maart

Bielheimerbeek is verhuisd naar Varsseveld.
Hierbij nodigen wij u uit voor de open dag

van ons bedrijf op 12 maart  aanstaande.
U bent welkom van 11.00 tot 15.00 uur

aan de Guldenweg 21 te Varsseveld.

OPEN DAGOPEN DAG

Deze week maken wij extra veel 

truffel sloffen
met die heerlijke sloffen bodem en 

luchtige chocolade slagroom  afgewerkt 
met  truffels en  pure chocolade

Een echte specialiteit van 
Banketbakkerij Jolink

Een echte specialiteit van ...hmmmm...
Daarom: geen 

€ 9.95 
maar 

€ 7.95

www.jolinkbanket.nlwww.jolinkbanket.nl

Banketbakkerij Jolink
...hmmmm...

Daarom: geen Daarom: geen 

€ 7.95€ 7.95€ 7.95€ 7.95€ 7.95€ 7.95
Adelaarstraat 12 • Doetinchem 

T (0314) 64 58 99
Arnhemstraat 4 • Brummen • (0575) 56 12 77
Beukerstraat 97 • Zutphen • (0575) 64 58 99
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Vorige week heeft de gemeente 
besloten de hulp in het huishou-
den, die op dit moment wordt uit-
gevoerd door TSN (dat in sursean-
ce verkeert), tot eind 2017 onder 
te brengen bij twee van onze hui-
dige zorgaanbieders: Mar-
kenheem en Zorgkompas. Daarbij 
is afgesproken dat onze cliënten 
hun vertrouwde hulp in de huis-
houding behouden. De koppeltjes 
cliënt en hulp blijven in stand. 
Verder zegden Markenheem en 
Zorgkompas toe dat zij de thuishul-
pen van TSN in geval van faillisse-
ment in dienst nemen met behoud 
van hun arbeidsvoorwaarden.

Aanbestedingsregels
De gemeente heeft bij een drei-
gend faillissement van een zorg-
aanbieder te maken met lopende 
contracten met haar andere zorg-
aanbieders. Deze regelen dat we 
in zo’n geval eerst met zorgaan-
bieders waar we een contract 
mee hebben in gesprek moeten, 
om te kijken wat voor oplossing zij 
kunnen bieden. Dat hebben we 

gedaan. Van de drie zorgaanbie-
ders (Markenheem, Zorgkompas 
en Vitaal Thuiszorg) waar onze 
gemeente naast TSN mee werkt, 
bleken er twee te zijn die de door 
ons gewenste oplossing kunnen 
bieden. Hiermee hebben we een 
akkoord bereikt en continueren 
we de goede samenwerking die 
we al hebben met Markenheem 
en Zorgkompas. 

Wethouder Peppelman: “Ik ben 
blij met dit resultaat. De voortzet-
ting van hulp in het huishouden 
aan onze inwoners die dat nodig 
hebben, is gewaarborgd. De kop-
pels blijven in stand. En de werk-
gelegenheid van de thuishulpen is 
gegarandeerd.”
In Bronckhorst krijgen op dit mo-
ment ruim 300 cliënten hulp van 
63 medewerkers van TSN. 
De cliënten kregen een brief van 
ons, waarin we uitleggen wat ons 
besluit voor hen betekent. 

Protest in gemeentehuis 
Om aandacht te vragen voor hun 
baan, protesteerden vorige week 
een 30-tal thuishulpen en vak-
bondmedewerkers enkele dagen 
in ons gemeentehuis. Wethouder 
Peppelman ging met ze in gesprek 
en gaf aan dat de gemeente op 23 
februari een besluit zou nemen, 
waarbij alle meningen en oplos-
singen afgewogen worden. We le-
ven in een democratie, protesteren 
hoort daarbij en daar gaven we 
ruimte aan. Wij ontvingen hen 

gastvrij en maakten afspraken 
over verblijf en gedrag. Helaas 
werden de afspraken niet nageko-
men, wat leidde tot de ontruiming. 
Na de besluitvorming verliep een 
demonstratie van zo’n 150 mensen 
voor ons gemeentehuis in goede 
sfeer. De thuiszorgmedewerkers 
waren opgelucht over ons besluit. 

Wethouder Peppelman: “Cliënten houden hun hulp en 
thuishulpen van TSN hun baan”
Hulp in huishouden van TSN naar Markenheem en Zorgkompas

Zoals u weet, is de gemeente op 
zoek naar verschillende locaties 
in Bronckhorst om kleinschalige 
huisvesting te realiseren voor 
vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning (statushouders). 
Half februari meldden wij al dat 
voor de locaties op de Groene 
Kruisstraat en Berkenlaan in 
Hengelo inmiddels een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning 
voor de plaatsing van tijdelijke 
woningen is ingediend. Vorige 
week besloten we het volgende 
over de plannen voor de Brinkweg 
in Zelhem, Maria Postel in Keijen-
borg en Winkelskamp in Hengelo.  

Zelhem
Wij hebben het voornemen om op 
de locatie Pluimersdijk/Brinkweg, 
aansluitend op de parkeerplaats 
Zelos, 5 tijdelijke woningen te 
plaatsen. In eerste instantie ging 
het om 10 woningen. Maar na on-
der meer gesprekken met om-
wonenden en nader onderzoek 
naar een mogelijke spreiding van 
de woningen op de locatie, is be-
sloten dit aantal naar beneden bij 
te stellen. De tijdelijke woningen 
zijn voor 2 tot 4 mensen per wo-
ning voor een periode van 5 jaar 
(met mogelijke verlenging van 5 
jaar). We zijn in overleg met wo-
ningcorporatie ProWonen over de 
verdere voortgang. Zodra meer 
bekend is, informeren wij om- 
wonenden weer per brief. 

Hengelo
De locatie op bedrijventerrein 
Winkelskamp is nader onderzocht 

en om verschillende redenen is 
besloten om af te zien van het 
plan om hier tien tijdelijke wonin-
gen te plaatsen. Onder meer om-
dat de milieuwetgeving in ver-
band met het omliggende bedrij-
venterrein toch teveel beperkin-
gen blijkt op te leggen.  

Keijenborg 
Op dit moment is het niet mogelijk 
statushouders in het pand te huis-
vesten. Onlangs bleek dat Mar-
kenheem te maken heeft met be-
paalde regels voor verkoop van 
zorginstellingen. 
Voordat een nieuwe invulling voor 
het terrein ontwikkeld kan wor-
den, moeten zij het pand eerst 
openbaar te koop aanbieden. 
Mocht het traject niet tot verkoop 
leiden, dan kunnen de gemeente 
en Markenheem opnieuw met el-

kaar in gesprek gaan over de mo-
gelijkheid van opvang voor sta-
tushouders op de locatie.

Omwonenden van de locaties in 
Zelhem, Hengelo en Keijenborg 
zijn persoonlijk geïnformeerd 
over deze stand van zaken.

Vorden en Hummelo
Voor de locaties Villa Nuova in 
Vorden en in voormalig Zande-
wierde in Hummelo geldt dat 
de overleggen met de eigena-
ren van de panden nog gaande 
zijn. Zodra meer bekend is 
over een mogelijke vestiging 
van statushouders hier, infor-
meren wij omwonenden per-
soonlijk. Ook op deze gemeen-
tepagina’s en onze website 
vindt u dan nadere informatie.

Waarom zoeken wij deze 
huisvesting?
Vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning gaan deel uitmaken 
van de Nederlandse samenle-
ving. Zij hebben recht op een wo-
ning en worden toegewezen aan 
een gemeente, die hen passende 
woonruimte aanbiedt.

Omdat er te weinig sociale huur-
woningen in Bronckhorst vrijko-
men, kiezen de gemeente en 
ProWonen voor tijdelijke wonin-
gen. Hiermee voorkomen we dat 
de wachtlijst voor sociale wonin-
gen nog verder toeneemt. 

Vestiging statushouders in gemeente: stand van zaken

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Voor veel voorkomende producten 
zoals paspoort of rijbewijs en voor een 
intakegesprek als werkzoekende kunt 
u heel eenvoudig digitaal via de website 
een afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (bijvoorbeeld vergunningen) 
kunt u ons bellen (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdagmiddag 13.00-17.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 
Breedband, Wegen en groen 
Gebiedswethouder Bronckhorst-Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder Bronckhorst-West 
en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg (incl. jeugd) en welzijn, Personeel 
en organisatie, Facilitaire zaken, 
Informatisering en automatisering, 
Algemene juridische en bestuurszaken, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, Econo-
mische zaken, Recreatie en toerisme, 
Plattelandsontwikkeling, Kernenbeleid, 
Milieu (incl. duurzaamheid) en afval
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

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: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

Wethouder Peppelman

Bijeenkomst vrijwilligers
voor begeleiding nieuwe inwoners

 
Op 2 maart houden we samen met

Vluchtelingenwerk verschillende bijeen-
komsten in het gemeentehuis voor de ruim

100 inwoners die zich na een oproep bij ons aan-
meldden om de statushouders te begeleiden bij

hun nieuwe leven in Bronckhorst! Mooi om te zien 
dat zovelen zich willen inzetten om de nieuwe 

Bronckhorsters zich thuis te laten voelen.
Bijvoorbeeld door hen te helpen bij praktische
zaken als het aanvragen van voorzieningen,

administratie en het vinden van een huis-
arts of school. Maar ook het kennis

laten maken met leuke buurt-
activiteiten en sportclubs.



Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente maakt 
hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts infor-meren wij u over 
wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stellen. Dit 
gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook via deze 
gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en gesprekken. 
Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handige info voorbij 
komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u:

Inwoonster Marise den Bakker 
uit Baak doet mee aan The Voi-
ce Kids. Ze houdt u en ons 
onder andere op de hoogte via 
twitter. Erg leuk. Marise, wij kij-
ken, zijn fan en hopen dat je ver 
komt! Wist u dat Marise samen 
met Hidde optrad tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente?

De afgelopen week volgden 
veel inwoners de berichtge-
ving rond ons besluit over de 
voortgang van de huishoude-
lijke hulp aan cliënten door 
thuishulpen van TSN omdat 
hun werkgever in surseance 
verkeert. Zie het artikel 
elders op deze gemeentepa-
gina’s. Natuurlijk berichtten 
wij hier ook actueel over op 
sociale media.

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente maakt 

 Tweets van de maand

veel inwoners de berichtge-
ving rond ons besluit over de 
voortgang van de huishoude-

thuishulpen van TSN omdat 

verkeert. Zie het artikel 
elders op deze gemeentepa-
gina’s. Natuurlijk berichtten 
wij hier ook actueel over op 
sociale media.

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) 
of like ons op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst)!

Met ingang van 1 maart gebruikt 
de gemeente geen chemische on-
kruidbestrijdingsmiddelen meer 
op verharde en half verharde op-
pervlakten. We willen onkruidbe-
strijding voortaan alleen nog op 

een duurzame wijze doen. In 
plaats van Roundup Evolution 
gaan we onkruid bestrijden met 
borstelen, branden of stomen.
Bovendien verandert binnenkort 
het landelijk Besluit gewasbe-

schermingsmiddelen en biociden 
waardoor chemische bestrijding 
verboden wordt. We wachten dit 
moment echter niet af en starten 
aan het begin van het groeiseizoen 
met de ‘groene methode’.

De gemeente wil met de milieu-
vriendelijke bestrijding in ieder 
geval hetzelfde resultaat bereiken 
als met het chemische Roundup.  

Chemische onkruidbestrijding in de ban

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sire-
nes te horen in heel Nederland. 
Dus ook in Bronckhorst. De sire-
nes geven dan één luid alarm dat 
1 minuut en 26 seconden te ho-
ren is. Omdat het om een test 
gaat, hoeft u geen actie te onder-
nemen. Het maandelijkse alarm 
heeft tot doel het landelijke waar-
schuwings- en alarmeringsstel-
sel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend 
bent met het sirenegeluid en 

weet wat u moet doen als de sire-
ne gaat in geval van een ramp: 
‘Ga direct naar binnen, sluit ra-
men en deuren en zet de radio of 
TV op omroep Gelderland’. Via 
deze omroep wordt u op de hoog-
te gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. Op 
maandag 7 maart a.s. is de eerst-
volgende sirenetest. Als aanvul-
ling op de sirene is er NL-Alert, 
een alarmmiddel voor de mobiele 
telefoon om u up to date te infor-
meren. Stel het in! Lees meer op 
www.nl-alert.nl. 

Sirenetest 

Vorige besloten b en w om de ge-
meenteraad voor te stellen 
€ 265.000 uit de algemene reser-
ve beschikbaar te stellen voor het 
verbeteren van de verkeersveilig-
heid van de voetpaden in woon-
wijk ’t Joostink in Vorden.  

Bij het aanleggen van de wijk (in 
1998) is gekozen voor asfalt in de 
voetpaden (ca. 2 km/4.000 m2). 
Hierop is voor de beeldkwaliteit 
een gele coating aangebracht. De 
laatste jaren blijken twee proble-
men zich herhaaldelijk voor te 
doen. De coating is glad en zorgt 
voor valpartijen en door het asfalt 
heen komen wortels op waardoor 
voetpaden onbegaanbaar worden. 
De gladde coating is niet te verwij-
deren zonder het asfalt te bescha-
digen. Het vervangen van het as-
falt is moeilijk doordat de voetpa-
den zijn opgesloten tussen de per-
celen die zijn voorzien van hagen 
en hekken en een groenstrook 
met bomen. Om de problemen 
door het opkomen van wortels te-

gen te gaan, is de afgelopen jaren 
op diverse plekken het asfalt vlak 
gefreesd en pleksgewijs vervan-
gen door klinkers. Dit is echter 
geen permanente en duurzame 
oplossing. 
De gladheid van de coating en de 
worteldruk leveren steeds weer 
problemen op voor de gebruikers 
en voor hen is een snelle en struc-
turele oplossing belangrijk. 
Met de bewoners is inmiddels een 
aantal opties besproken waar ge-

zamenlijk nog een keuze uit moet 
worden gemaakt. Hier gaan we 
binnenkort samen met hen mee 
aan de slag. Vervolgens zal de uit-
voering plaatsvinden, de planning 
is dat dit eind dit jaar is. 

Er wordt bij de werkzaamheden 
vanzelfsprekend rekening gehou-
den met de bomen en het aange-
zicht van de wijk. ’t Joostink is de 
enige plek in Bronckhorst waar de 
voetpaden van asfalt zijn. 

Plan voor verbeteren verkeersveiligheid 
voetpaden woonwijk ‘t Joostink in Vorden

Op 4 en 11 maart 2016 zijn de 
voorrondes van het debattoernooi 
voor leerlingen van groep 7 en 8 
van de Bronckhorster basisscho-
len in de raadzaal van het ge-
meentehuis. 

Aan het toernooi doen in totaal 
twaalf teams van negen scholen 
mee. Twee groepen (drie scholen 
tegen drie scholen) debatteren te-
gen elkaar over drie stellingen. 
Vlak voor aanvang van het toer-
nooi krijgen de groepen te horen 
of ze voor of tegen een stelling 
moeten debatteren. Om de beurt 
krijgen de strijdende groepen dan 
de gelegenheid om met hun pre-
sentatie en argumenten de jury te 
overtuigen. 

Het toernooi
Het Bronckhorster basisschool 
debattoernooi wordt eens per 
twee jaar georganiseerd door de 
gemeenteraad, met ondersteu-
ning van het Nederlands Debatin-
stituut. Het oefenen met debatte-
ren levert een belangrijke bijdra-

ge aan de ontwikkeling van kinde-
ren. Ze ontwikkelen belangrijke 
taalvaardigheden, een kritische 
en analytische geest en betrokken 
burgerschap. Omdat zij van tevo-
ren niet weten of zij voor- of tegen 
een stelling moeten debatteren, 
leren zij een casus van meerdere 
kanten te bekijken. 

Op 4 en 11 maart zijn de voorron-
des in het gemeentehuis. Van elke 

voorronde mag één groep leerlin-
gen van de groepen 7 en 8 van de 
basisscholen (met drie scholen) 
naar de finale op 18 maart 2016. 
Er zijn drie stellingen waarover 
wordt gedebatteerd, één van de 
groepen met drie scholen wint. De 
drie winnende scholen van 18 
maart mogen naar het landelijke 
basisschooldebattoernooi op 16 
april 2016 in Rotterdam. De ge-
meente stelt hiervoor een bus ter 

beschikking waar de deelnemers 
met enkele begeleiders naar toe 
mogen. 

De jury
De jury bestaat op 4 maart uit wet-
houder Antoon Peppelman, raads-
lid Jannie Rexwinkel, op 11 maart 
uit wethouder Paul Seesing en 
raadslid Annelies Lichtenberg en 
op 18 maart uit wethouder Jan 
Engels en kinderboekenschrijf-
ster Martine Letterie. 
Alle drie de keren wordt de jury 
aangevuld met een medewerker 
van het Nederlands Debat Insti-
tuut.

Professionele training
De afgelopen maanden volgden 
leerlingen en leerkrachten een 
debat-trainingstraject, om zich 
goed voor te kunnen bereiden. De 
eerste training werd gegeven 
door een professionele trainer 
van het Nederlands Debat Insti-
tuut, ondersteund door raads- en 
commissieleden. De tweede trai-
ning werd gegeven door de raads- 

en commissieleden, die de trai-
ning samen met de leerkracht 
hebben voorbereid. Deze trainin-
gen waren een mooie samenwer-
king van het Nederlands Debat In-
stituut, raads- en commissieleden 
en leerkrachten van de basisscho-
len. Burgemeester Besselink: “De 
raadsleden vinden het van groot 
belang om de jeugd bekend te ma-
ken met debatteren. Ze leren ar-
gumenten formuleren en anderen 
te overtuigen. De raadsleden ma-
ken intensief contact met de jeugd 
en wie weet is hiermee voor een 
enkele leerling ook de basis ge-
legd voor een politieke carrière.“

Uniek project 
Bronckhorst is de enige gemeente 
in Nederland waar een dergelijk 
project met basisscholen door het 
Nederlands Debat Instituut geor-
ganiseerd wordt. Het debat vormt 
een prima aanvulling op het taal-
onderwijs en is een mooie manier 
om het (verplichte) thema burger-
schap in te vullen binnen het 
schoolwerkplan. 

Welke school heeft de beste debaters van Bronckhorst?

Debattoernooi 2014



Na het succes van de markt in 
2013 komt er in 2016 weer een 
nieuwe Woongemak-markt en 
wel op 28 mei van 10.30 tot 15.00 
uur. De gemeente neemt hiervoor 
het initiatief en nodigt geïnteres-
seerde Bronckhorster onderne-
mers uit om hun (gemak)diensten 
en producten op de woonmarkt te 
presenteren. De markt is bedoeld 
om aanpassingen in en om het 
huis te promoten en te onder-
steunen, zodat mensen langer 
prettig en zelfstandig kunnen blij-
ven wonen. Mensen in het alge-
meen, maar ook ouderen, gehan-
dicapten of chronisch zieken. 

Beleefpleinen
Het wordt een markt waarop de 
bezoekers straks kunnen zien 
wat lokale bedrijven, organisaties 

en initiatieven aanbieden op dit 
gebied. We delen de markt op in 
beleefpleinen: ontspanning, wo-
nen, zorg, gemak en gezondheid. 
Voor alle pleinen zoeken we en-
thousiaste en creatieve stand-
houders die onze bezoekers kun-
nen voorlichten en inspireren.

Sluit uw aanbod aan bij het thema 
van de markt? Dan bent u de 
standhouder die we zoeken! 
Deelname is gratis. Er is per plein 
beperkt plaats. We sturen wel op 
een gevarieerd aanbod, om de 
bezoekers een zo breed mogelijk 
scala aan producten en diensten 
te laten zien. 

Als u geïnteresseerd bent, neemt 
u dan voor 15 maart contact met 
ons op via info@bronckhorst.nl. 

Standhouders gezocht voor de 
Woongemak-markt

Op 4 maart a.s. organiseren we 
een informatiemarkt over de 
mogelijkheden om monumenten 
duurzaam te maken. Duurzaam 
en energiezuinig omgaan met een 
monument kan op verschillende 
manieren. En dat hoeft niet altijd 
ingewikkeld of duur te zijn. 

Bent u eigenaar/bewoner van een 
monument in Bronckhorst? Kom 
naar de informatiemarkt en maak 
kennis met duurzaamheidsmaat-
regelen speciaal voor uw pand. 
Ook als u eigenaar bent van een 
karakteristiek pand of woning 

met een monumentaal karakter 
bent u van harte welkom!  

Informatie en presentaties
Bij de diverse stands kunt u zich 
laten informeren over bijvoor-
beeld de mogelijkheden om ener-
gie te besparen in een monumen-
taal pand. Diverse organisaties, 
zoals de provincie Gelderland, 
Monumentenwacht Gelderland, 
Nationaal Restauratiefonds en een 
aantal architecten en bouwbedrij-
ven, zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Ook vinden er drie 
presentaties plaats over monu-

mentale gebouwen in Bronckhorst 
die op een duurzame manier 
verbouwd zijn. Iedere bezoeker 
krijgt gratis een waaier vol 
praktische tips over het verduur-
zamen van een monument. 

Tijd en locatie
De middag is van 14.00 tot 
17.00 uur en vindt plaats in het 
gemeentehuis, Elderinkweg 2 
in Hengelo. Bewoners/eigenaren 
van een rijks- of gemeentelijk 
monument in onze gemeente, 
zijn ook via een brief uitgenodigd 
voor de informatiemarkt. 

Jeanne Wissink en Erik de Greef 
zijn gebiedsambtenaren voor 
Bronckhorst Midden (Hengelo, Ke-
ijenborg e.o.). Zij zijn regelmatig in 
het gebied te vinden om u wegwijs 
te maken, handige tips aan de 
hand te doen en goed te weten wat 
er in de dorpen speelt.

Kom met ze in contact op 3 maart!
Om nog gemakkelijker met u in 
contact te komen, zijn ze bij wijze 
van proef iedere eerste donderdag 
van de maand van 14.00 tot 16.00 
uur aanwezig in Ons Huis in Hen-
gelo. 3 maart is de eerste keer!

Misschien...
•  ...heeft u ideeën voor uw woon-

omgeving, maar weet u niet bij 
wie u terecht kunt voor hulp om 
uw idee verder uit te werken?

•  ...heeft u iemand nodig om mee 

te denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

•  ...wilt u weten wat er in omlig-
gende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatieven 
en hoe u daarvan kunt leren of 
er wellicht bij aan kunt haken?

Meer info
Aarzel niet en loop eens bij ze bin-
nen op 3 maart. Ze gaan graag 
met u in gesprek en de koffie staat 
klaar! 

Spreekuur gebiedsambtenaren in 
Halle 
Samen met Arie Vries is Jeanne 
Wissink ook gebiedsambtenaar 
voor Bronckhorst Oost (Zelhem, 
Halle, Halle-Heide, Halle-Nijman, 
Varssel en Veldhoek). Dit duo 
houdt maandelijks (bij toerbeurt) 
iedere eerste vrijdag van de 
maand tussen 10.00 tot 11.30 uur 
spreekuur in dorpshuis ‘de Koren-
aar’ in Halle. Op 4 maart 2016 kunt 
u hier weer bij hen terecht. 

Heeft u kerststukken of kerstver-
sierselen geplaatst op het graf 
van een dierbare, dan vragen wij 
u vriendelijk deze vóór 14 maart 
2016 te verwijderen. Hiermee 
willen we voorkomen dat ver-
welkte, verwaarloosde of sei-
zoensgebonden grafversierselen 
de begraafplaatsen ontsieren. 

Na 14 maart verwijdert de be-
graafplaatsbeheerder de stuk-
ken, zonder dat u aanspraak kunt 
maken op vergoeding.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact 
op met onze begraafplaatsbe-
heerder via (0575) 75 02 50.

Woont u in een monument of karakteristiek pand? 
Kom naar de informatiemarkt over duurzaamheid op 4 maart!

Kerststukken op graven

Loop binnen bij gebiedsambtenaren
Jeanne en Erik

Uit de raad

Commissievergadering 
10 maart 2016

De raadscommissie vergadert op 
10 maart om 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis.
Hieronder vindt u de vergader-
agenda van deze openbare verga-
dering. U bent van harte welkom 
om de bijeenkomst bij te wonen! 
De commissie spreekt o.a. over:

• Bestemmingsplan Stedelijk 
gebied Bronckhorst 
De meeste oude bestemmings-

plannen in Bronckhorst zijn 
geactualiseerd en gedigitali-
seerd. Er zijn nu zes hoofd-
plannen voor stedelijk gebied 
(de kernen) en drie voor lande-
lijk gebied (het buitengebied). 
Deze worden vervolgens weer 
samengevoegd tot één be-
stemmingsplan voor het ste-
delijk gebied en één voor het 
landelijk gebied.  
De inspraaktermijn voor het 
nieuwe bestemmingsplan 
Stedelijk gebied Bronckhorst 
is achter de rug. Aan de raad 

ligt nu een voorstel voor hoe te 
reageren op de zienswijzen

• Onderzoek Rekenkamer-
commissie ‘Een goed raads-
voorstel is het halve werk’ 
De Rekenkamercommissie 
Berkelland, Bronckhorst, 
Lochem en Montferland heeft 
de kwaliteit van de raadsvoor-
stellen onderzocht. Het rap-
port met de uitkomsten ligt 
voor aan de raad

• Concept onderzoeksplan  
subsidiebeleid 
De Rekenkamercommissie van 
Berkelland, Bronckhorst, 
Lochem en Montferland stelt 
voor een onderzoek te doen 
naar de effectiviteit van het 
subsidiebeleid van de gemeen-
ten Berkelland, Bronckhorst, 
Lochem en Montferland. Voor 

het onderzoek ligt een plan 
voor, waar reactie van de raad 
op wordt gevraagd

• Uitvoeringsagenda 2.0 regio 
Achterhoek 
De Uitvoeringsagenda 2.0 geeft 
de ambitie weer van de 
Achterhoek voor de komende 
vijf tot tien jaar. De Uitvoerings- 
agenda2.0 bevat een totaal-
pakket aan programma’s en 
projecten die er samen voor 
moeten zorgen dat de 
Achterhoek vitaal en leefbaar 
blijft. Het concept is tot stand 
gekomen door nauwe samen-
werking tussen de onder- 
nemers, overheid en maat-
schappelijke organisaties. De 
raad wordt gevraagd de con-
cept-uitvoeringsagenda 2.0 
Achterhoek vast te stellen.

 
De volgende raadsvergadering is 
op 31 maart 2016.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 

staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissiever-
gadering.

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

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl/Ge-
meenteraad 
of scan de 
QR code.



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

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Koningsweg 26a   7255 KR Hengelo (G)

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties
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• brede ervaring • kwaliteit • topprodukten • persoonlijke benadering •

info@luciennesknipatelier.nl

Bekendmakingen
In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op een-
voudige wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen 
rechten ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het 
besluit. Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de 
bekendmaking zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan 
kunt u tijdens onze openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox 
ontvangen, abonneer u dan via http://overuwbuurt.
overheid.nl op de e-mailservice voor bekendmakingen. 
U kunt daarbij aangeven van welke bekendmakingen 
(bijvoorbeeld ‘binnen een straal van’, maar ook welk 
soort bekendmaking) u een attendering wilt ontvangen. 

Baak:
• Bonte Koeweg, organiseren paasvuur Baak, vergunning verleend
• Wichmondseweg 30, verkrijgen van drank- en horecavergunning, vergunning verleend

Bronckhorst:
• Bronckhorst, aangepaste excessenregeling welstandsnota, inspraak

Drempt:
• Kerkstraat 1, kappen 7 kastanjebomen, vergunning verleend
• Zomerweg 19, organiseren vliegerfestijn, vergunning verleend

Halle:
• Halsedijk 7, bouwen kapschuur, aanvraag ontvangen
• Halseweg 50A, kappen amerikaanse eik, vergunning verleend 

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 35, organiseren van paasvuur, vergunning verleend
• Elderinkweg 1, kappen 2 eiken, vergunning verleend
• De Hietmaat, organiseren Concours Hippique, vergunning verleend
•  Gompertsdijk 7, 9 en ong., o.a. verplaatsen/vervallen woonbestemmingen, voortontwerp 

bestemmingsplan
• Oude Varsselseweg 10, kappen eik en kastanjeboom, vergunning verleend
• Ruurloseweg 80, organiseren buurtfeest De Noabers, vergunning verleend
• Rijnweg 24, plaatsen zonnepanelen, aanvraag ingetrokken 

Hummelo:
• Dorpsstraat 22, organiseren avondvierdaagse, vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Monumentenweg 30, organiseren vlooienmarkt, vergunning verleend

Keijenborg:
• Sint Janstraat 3, organiseren Koningsdag, vergunning verleend

Steenderen:
• Molenkolkweg 45, kappen notenboom, vergunning verleend
•  uiterwaarden nabij de IJssel tussen Rha en Steenderen, ontwikkelen natuur dmv kleiwin-

ning en bouwen vogelplateau, ontwerp besluit  

•  Toldijkseweg tussen de Wehmestraat en de Dorpsstraat, afsluiten tijdens Dodenherden-
king, besluit genomen

Vorden:
• Dorpsstraat  9, verkrijgen van drank- en horeavergunning, vergunning verleend
• Eikenlaan/Bergkappeweg, organiseren paasvuur Kranenburg, vergunning verleend
• Julianalaan 38, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Mosselseweg 2A, veranderen woning, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 8, intern verbouwen showroom, aanvraag ontvangen
• P. van Vollenhovenlaan 1, plaatsen tuinafscheiding, aanvraag ontvangen

Zelhem:
•  Bielemansdijk ong., vervallen bestemming landgoed en bouwen woning, onherroepelijk 

bestemmingsplan
• Brinkweg 38, verbouwen bedrijfsgebouw, aanvraag ontvangen
• Everhardinkweg 3A, activiteit milieu, aanvraag ontvangen
• Garvelinkweg  8A, organiseren van paasvuur, vergunning verleend
• Hogeveldweg 2 organiseren paasvuur buurtvereniging Oosterwijk, vergunning verleend
• Huusakker 5, bouwen woning, vergunning verleend
• Magnoliaweg 9 t/m 43 (oneven), renoveren 18 seniorenwoningen
• Terborgseweg 6, kappen eik, vergunning verleend
• Terborgseweg 6A, 6B en 6C, bouwen 3 woningen, vergunning ingetrokken
• Vincent van Goghstraat 72, aanbouwen kantoor, aanvraag ontvangen

 
Mededelingen
Inspraak aangepaste excessenregeling Welstandsnota  
B en w van Bronckhorst willen de bestaande excessenregeling in de Welstandsnota aan-
passen. Daarmee wordt beter zichtbaar dat de excessenregeling van toepassing is op zo-
wel vergunningsplichtige als vergunningsvrije bouwwerken. Door een uitgebreidere om-
schrijving van situaties waarin sprake is van een exces is optreden beter mogelijk. Bijvoor-
beeld in situaties waarin een gebouw in ernstig verval is geraakt. 

De Welstandsnota is in 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. In hoofdstuk 2.6 van de  
Welstandsnota is de zogenaamde ‘excessenregeling’ opgenomen. Daarin is vastgelegd in 
welke gevallen de gemeente vindt dat sprake is van een welstandexces en heeft de ge-
meente op grond van de Woningwet de mogelijkheid om in te grijpen in het geval  bouwwer-
ken in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Buiten de excessenre-
geling blijft de Welstandsnota ongewijzigd. De nu geldende welstandnota vindt u op www.
welstandsnotas.nl/bronckhorst. Het concept van de aangepaste excessenregeling ligt van 
3 t/m 30 maart 2016 ter inzage.

Verlaging en verharding van bermen
Van een aantal wegen in Vorden en Hengelo verlagen of verharden wij de bermen voor een
betere waterafvoer. Het gaat om de volgende wegen:
- Vordensebosweg   (Vorden)
- Hoekendaalseweg  (Vorden)
- Gedeelte Kruisdijk  (Vorden)
- Eldersmaat             (Vorden)
- Kieftendorp   (Hengelo)
- Hazenhutweg   (Hengelo)

De wegen zijn van 7 tot 20 maart 2016 tijdens de werkzaamheden wisselend afgesloten 
tussen 7.30 en 16.30 uur. De hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van genoemde we-
gen. Ook blijven de aanwonenden bereikbaar. Helaas kunnen wij niet exact de periode van 
afsluiting aangeven, omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamhe-
den kunnen vertragen of versnellen. Denk bijvoorbeeld aan de weersomstandigheden.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.

Amino: ‘Ik ben gevlucht uit Somalië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Willem zit vier uur lang vast aan een dialyseapparaat. Vier keer per week. In die tijd  
kan Willem niet naar school, niet naar buiten, niet met vrienden afspreken.

Een draagbare kunstnier geeft Willem zijn vrijheid en energie terug. Dat is hard  
nodig want dialyse is geen leven, maar overleven.

Draag bij aan de draagbare kunstnier. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier klein maken.
En de wereld van Willem weer groot.

Eenmalig

2,00 €/SMS



Gemeente Bronckhorst heeft 
met zorg gekozen
HENGELO - De gemeente Bronck-
horst heeft laten weten de hulp 
in het huishouden door TSN 
Thuiszorg, tot eind 2017 onder te 
brengen bij twee van haar huidige 
zorgaanbieders: Markenheem en 
Zorgkompas. Bronckhorst was al 
enige tijd in gesprek met beide 
partijen en hakte dinsdag 23 fe-
bruari de knoop door. Wethouder 
Antoon Peppelman liet weten dat 
de acties die medewerkers van 
TSN en vakbond FNV (die pleitten 
voor een overeenkomst tussen ge-
meenten en Buurtzorg) hielden in 
en rond het gemeentehuis hem en 
het college niet op andere gedach-
ten hebben gebracht. Ondanks 
dat de keuze niet op Buurtzorg is 
gevallen, toonde de FNV zich toch 
tevreden.

Peppelman legt uit waarom de 
medewerkers van TSN Thuis-
zorg niet door Buurtzorg worden 
overgenomen, maar door Mar-
kenheem en Zorgkompas. "Dit 
zijn partijen waar de gemeente 
contracten mee heeft en naar alle 
tevredenheid. Het zijn bekende en 
betrouwbare partijen. Daarnaast 
staan in deze huidige contracten 
clausules, waarin wordt beschre-
ven wat er moet gebeuren bij bij-
voorbeeld een faillissement."
Sinds de berichtgeving van het 
mogelijke faillissement van TSN 
was de gemeente al in gesprek 
met Markenheem en Zorgkom-
pas. Wethouder Peppelman koos 
ervoor daar op vrijdag 19 februari 
nog niets over te melden. "Ik wilde 
geen verwachtingen wekken die ik 
niet kon waarmaken, alles moest 
netjes geregeld worden. Het gaat 
om veel mensen die worden over-
genomen." Hij ontkent dat hij die 
vrijdag een andere denkrichting 
had. Op de vraag of de acties en 
de bezetting van de FNV en Thuis-
zorgmedewerkers op het gemeen-
tehuis invloed gehad hebben op 

zijn besluit, is hij duidelijk. "We 
wegen alle argumenten af, ook 
die van de actievoerders. Het blijft 
een totale afweging. Vrijdag heb 
ik al gezegd: 'Prima dat jullie hier 
blijven, maar het hoeft niet'." Hij 
vindt het jammer dat in het week-
end de grenzen werden overschre-
den en dat het pand moest worden 
teruggevorderd.

De wethouder wil wel een uitleg 
geven over Emile Thuiszorg. "Emi-
le Thuiszorg is een studentenorga-
nisatie en die werkt met studen-
ten. Het is een organisatie voor 
advies en opleiding voor huis-
houdelijke zaken en zij ontwikkelt 
opleidingsmodules. Het concept 
spreekt me aan: bredere onder-
steuning thuis." Hij weet niet hoe 
de toekomst van de zorg eruit ziet 
met een vergrijzende regio. "Hoe-
veel vraag er zal zijn over drie, vier 
of vijf jaar? Dan is er straks een 
tekort aan thuiszorgmedewerkers. 
Om voldoende mensen te hebben 
dan, moet je nu handelen en meer 
mensen laten opleiden."
Peppelman koos ervoor niet op 

de uitnodiging om het debat bij 
te wonen in te gaan. "Nee. Ik heb 
vrijdag gezegd dat ik niks nieuws 
had te melden. Vergelijk het met 
iemand die een vacature ziet en 
nog in onderhandeling is met een 
nieuwe werkgever. Die gaat dit 
ook nog niet vertellen op het werk. 
Eerst moet alles rond zijn."
In Bronckhorst krijgen op dit mo-
ment ruim drienhonderd cliën-
ten hulp van 63 medewerkers van 
TSN. De cliënten hebben een brief 
van de gemeente gekregen, waar-
in wordt uitgelegd wat het besluit 
voor hen betekent.

De FNV-woordvoerders Sarah 
Dobbe, Desiree Egberts en Erica 
Stinissen waren blij met de door 
de wethouder genomen beslis-
sing. Voor het gemeentehuis be-
dankten zij wethouder Antoon 
Peppelman persoonlijk met de 
beslissing. Op een enorme poster, 
waar gemeenten van Gelderland 
met hun verantwoordelijke wet-
houder vermeld staan, zette Erica 
Stinissen bij de gemeente Bronck-
horst een grote rode krul.

Opgave 12-uurs Spartametrace 
Wichmond

WICHMOND - Na het grote succes 
van de eerste editie van de Spar-
tametrace wordt ook dit jaar door 
MVEAT voor de tweede maal deze 
knotsgekke 12-uurs Spartamet-
race in Wichmond georganiseerd. 
Op Eerste Pinksterdag, zondag 15 
mei, zullen de één cilinder, twee-
takt Sachs motoren rond 9.00 uur 
weer gestart worden om warm te 
draaien voor twaalf uur lang ron-
des door de mooie omgeving van 
Wichmond en dwars door het café 
DOK. De teams van minimaal een 
persoon en maximaal vier perso-

nen kunnen meedoen op een ori-
ginele standaard Spartamet. Het 
team dat na twaalf uur de meeste 
ronden heeft afgelegd is winnaar. 
Inschrijfkosten: tien euro per 
teamlid, voorinschrijving start op 
6 maart voor de deelnemers die 
vorig jaar ook meededen en van-
af 8 maart kunnen nieuwe teams 
zich inschrijven. Inschrijving geldt 
op volgorde van binnenkomst, 
en vol is vol. Inschrijven kan via 
spartametrace@gmail.com of 06 
11475086.

BRONCKHORST - De actievoer-
ders waren blij met het besluit dat 
wethouder Antoon Peppelman 
dinsdagochtend 23 februari naar 
buiten bracht over de thuiszorg in 
de gemeente Bronckhorst, maar 
dat weerhield hen niet te stoppen 
met actievoeren voor wat zij zien 
als 'eerlijk werk en goede arbeids-
voorwaarden in de thuiszorg in 
heel Nederland'. Dinsdagmiddag 
kwamen vanuit heel Nederland 
FNV-leden, politici en cliënten uit 
de buurt naar de tent die voor het 
gemeentehuis was ingericht.

Er heerste een feeststemming 
vanwege het genomen besluit in 
Bronckhorst om de zorg van TSN 
tot 2017 onder te brengen bij Mar-
kenheem en Zorgkompas. Een be-
sluit dat overigens volgens de ge-
meente niet vanwege de acties is 
genomen, maar het gevolg is van 
onderhandelingen met beide par-
tijen die al langer gaande waren. 
FNV-woordvoerder Sarah Dobbe 
vroeg desondanks voor de actie-
voerende dames en heren een 
groot applaus.
Een andere FNV-woordvoerder, 
Wim van der Hoorn, vergeet nooit 
het moment dat hij uit de poli-
tieauto stapte bij het bureau in 
Doetinchem en de actievoerders 
zag staan. "Warmte, solidariteit 
en saamhorigheid, de kracht en 

sterkte, dat was er gewoon. Daar 
gaat het om, dat is de vakbond 
en daar doen we het voor, daar 
gaan we mee verder." Dankwoor-
den waren er ook voor de inwo-
ners van Bronckhorst die de actie 
steunden.
"Nog niet alle gemeentes hebben 
een beslissing genomen, dus wij 
zijn nog steeds alert", vertelde Eri-
ca Stinissen. "De bus kan zo naar 
een andere plek gereden worden." 
TSN telt landelijk 12.000 mede-
werkers en 40.000 cliënten. Die or-
ganisatie gaat failliet en het is nog 

niet in alle gemeenten duidelijk 
hoe de toekomst voor de mede-
werkers en cliënten eruit ziet.
Op het podium kwamen daarop 
verschillende sprekers die de ac-
ties ondersteunen. In aanwezig-
heid van verschillende Bronckhor-
ster raadsleden en Jan en Lilian 
Marijnissen spraken Marian Beld-
snijder van FNV Zorg & Welzijn, 
vice-voorzitter FNV Ruud Kuin, 
Henk Krol van 50+, SP-woordvoer-
der zorg en welzijn Renske Leijten 
en Jos de Blok van Buurtzorg zich 
uit over de zorg in Nederland.

Actie voor goede zorg in het hele 
land bij gemeentehuis Bronckhorst

FNV-woordvoerder Sarah Dobbe bedankt alle actievoerders. Foto: Liesbeth Spaansen

Wethouder Peppelman in geprek met FNV woordvoerders over zijn zorgbesluit. Foto: Lies-
beth Spaansen

zelfstandig wonen 
Een zorg minder.

(Advertorial)

De Mindfulness Zaak bestaat 
5 jaar! Gratis inleiding Mindfulness in Vorden

Professioneel trainster Ilse van 
Dijk richtte in 2011 De Mindful-
ness Zaak op. Sinds die tijd geeft 
ze met veel plezier 3 à 4 Mind-
fulness cursussen per jaar. En 
voorlopig denkt zij nog niet aan 
stoppen. 

‘Begin 2011 gaf ik voor het eerst de 
cursus aan een groepje bestaande 
uit familie en vrienden. Naast de 
cursussen in het Kulturhus ben ik 
daarna ook stiltedagen gaan orga-
niseren in De Lindesche Molen.’
‘’De reacties van de deelnemers 
zijn altijd heel erg positief. Ik vraag 
de mensen na afloop om de cursus 
een cijfer te geven en die variëren 
van een acht tot negens en soms 
zelfs een tien! Maar het fijnst vind ik 
het als mensen na afloop zelf door-
gaan met het oefenen thuis, want 
alleen dan heb je er het meeste 
baat bij.’ 

Maandag 14 maart is er weer een 
inleiding Mindfulness in het Kul-
turhus. Ilse zal uitleggen wat er 
precies onder Mindfulness wordt 
verstaan, waar het vandaan komt 
en vooral wat het voor je kan be-
tekenen. De Inleiding Mindfulness 

is gratis. Wel graag aanmelden via  
ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl
Het is mogelijk om daarna te star-
ten met een 8-weekse Mindfulness 
cursus op dinsdagavond 22 maart 
in het Kulturhus in Vorden. 
Voor wie al bekend is met Mindful-
ness of mediteren is er op zaterdag 
19 maart een Minduflness Stiltedag 
in de Lindesche Molen inclusief 
lunch. Voor meer informatie en 
aanmelden voor alle activiteiten 
ga naar www.demindfulnesszaak.
nl, mail naar ilsevandijk@demind-
fulnesszaak.nl of bel 06 44 53 88 02.

(Advertorial)

Suikerbewust slank’ training
Lekker eten, geen honger heb-
ben, meer energie krijgen, voe-
len dat je fitter bent,  beter in je 
vel zitten, voelen dat je lichaam 
in balans komt en gemakkelijk 5 
tot 10 kg afvallen, dat is ‘suiker-
bewust’ eten in een notendop. 

Zonder dieet, repen of shakes maar 
met eerlijk, gezond en betaalbaar 
voedsel uit de supermarkt ‘Suiker-
bewust slank’ is een training waar-
in je alle geheimen van een ge-
zonde leefstijl ontdekt, waarin je 
ook handvatten krijgt aangereikt 
om succesvol de overtollige kilo’s 
kwijt te raken. Om vrijblijvend ken-
nis te maken met mijn manier van 
werken ben je van harte welkom 

bij een  voorlichtingsbijeenkomst. 
Kijk op mijn site: www.coachings- 
praktijkbronckhorst.nl voor de ge-
plande data. 

Aanmelden kan via de mail: info@
coachingspraktijkbronckhorst.nl 
of per telefoon: 06-27216508
 
Maria Onstenk
Verpleegkundige en voedingscoach

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.

Contact Bronckhorst Noord 17Dinsdag 1 maart 2016
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Bij Roelofs viert puur vakmanschap 
nog hoogtij
Autoschadeherstelbedrijf Roelofs uit 
Zelhem is het nieuwste lid van de 
Bedrijven Kring Bronckhorst. 
Beschadigde auto’s komen hier weer 
als nieuw naar buiten.

Door Luuk Stam

Naast de werkplaats van autoschadeher-
stelbedrijf Roelofs staan ze te wachten. 
Auto’s die betrokken zijn geweest bij een 
aanrijding. Of waarvan de eigenaar een 
paaltje over het hoofd heeft gezien. Ze zijn 
kapot. De één erger dan de ander. Maar niet 
zo kapot dat er niets meer aan te redden 
valt. Deze auto’s staan op het punt om in 
handen te komen van schademanager Wim 
Holtkamp en zijn achttien collega’s.

Het bedrijf bestaat al meer dan vijfentwin-
tig jaar. Sinds 2007 werkt Roelofs vanuit 
een nieuw bedrijfspand aan de Stikkenweg 
in Zelhem. Hier komen per week zo’n vijftig 
beschadigde auto’s binnen. Die maken let-
terlijk een rondje door het ruime en lichte 
pand. De auto doet alle gedeeltes van het 
bedrijf aan en komt er uiteindelijk na te zijn 
gewassen, gedemonteerd, gespoten en ge-
repareerd weer uit alsof er nooit een aanrij-
ding is geweest.

Dat proces begint op de computer. “Hier 
wordt de auto in gedachten gerepareerd”, 
legt schademanager Wim Holtkamp uit. 
Een animatie laat exact zien welke onderde-
len van de auto beschadigd zijn. Een calcu-
latieprogramma maakt vervolgens duidelijk 
wat de beste en goedkoopste optie is: on-

derdelen vernieuwen of herstellen. Daarna 
kan het proces in de werkplaats beginnen.
Dat proces vereist steeds meer vakman-
schap. Een gedeelte van een auto uitdeuken 
is op zichzelf al een heel secuur klusje. Maar 
door de technische snufjes die de auto’s 
van tegenwoordig hebben, kan een simpele 
deuk in de bumper al een lastige reparatie 
betekenen. Bijvoorbeeld als er door die 
deuk een afstandssensor is beschadigd. 
“Bij veel auto’s heb je bij een afgebroken 
buitenspiegel al kans dat de auto niet meer 
start”, vertelt Holtkamp.

De kracht van Roelofs is volgens schadema-
nager Wim Holtkamp het verbinden van de 
verschillende ambachten. Zo is het uitdeu-
ken van een achterportier een kunst op zich. 
Maar ook het spuiten van dat achterportier 
in exact de kleur van de auto, is vakwerk. 
Het vakmanschap ontstaat doordat de jon-
gens hier dit werk dag in dag uit doen. Die 
verschillende ambachten vormen samen 
één bedrijf. “Wij zitten allemaal samen in 
één kantine”, vertelt Holtkamp.

Het vakmanschap ontgaat ook de verzeke-
raars niet. Driekwart van de auto’s komt via 
hen bij Roelofs. Het komt voort uit een ver-
trouwen dat volgens Holtkamp door de ja-
ren heen is opgebouwd. De beoordeling 
van de klanten is daarbij heel belangrijk. 
“De auto moet goed zijn hersteld”, bena-
drukt Holtkamp. “Als dat niet gebeurt, heb 
je er meer werk mee. Maar er ontstaat ook 
ergernis bij de klant. Dat willen we niet. Het 
moet in één keer goed zijn.”

Gert Jan Mugge is nieuwe schakel tussen 
gemeente en bedrijven
De nieuwe bedrijfscontactfunctionaris 
van de gemeente Bronckhorst heet Gert 
Jan Mugge. Als aanspreekpunt voor be-
drijven wil Mugge de drempel vooral 
heel laag houden.

Door Luuk Stam

Hij is in het gemeentehuis in Hengelo geen 
onbekend gezicht. Gert Jan Mugge (48) uit 
Vorden werkt al sinds de herindeling van de 
gemeenten voor de gemeente Bronckhorst. 
Daarvoor werkte hij al voor de gemeente in 
Steenderen. In het nieuwe gemeentehuis van 
Hengelo was Mugge eerst lange tijd actief als 
griffier. Toen als lid van de gemeentelijke or-
ganisatie. En op 1 februari nam hij de taken 
van Peter van der Meulen over als bedrijfs-
contactfunctionaris.

Dat is een moeilijke naam voor een functie 
waarbij Mugge ervoor wil zorgen dat het con-
tact tussen de bedrijven en de gemeente zo 
gemakkelijk mogelijk verloopt. Hij is het aan-
spreekpunt en zal de contacten onderhouden 
met onder andere de detailhandel, de indus-
trie en de horeca. Daarbij zal Mugge ook zelf 
initiatief nemen en zijn gezicht regelmatig bij 
de bedrijven in de gemeente laten zien. “Op 
het bedrijfsniveau gebeurt al veel in de voor-
bereiding”, weet Mugge. “Belangrijk is dat je 
van elkaar weet waar je mee bezig bent.”
De nieuwe bedrijfscontactfunctionaris zou 
daarbij graag zien dat er tussen de onderne-
mers in de gemeente Bronckhorst nog meer 

samenwerking komt. Dat is iets waar ook de 
onlangs gestopte BKB-voorzitter Paul 
Stortelder zich sterk voor maakte. “Voor de 
gemeente is het gemakkelijker als er vanuit 
de ondernemers één spreekbuis is”, geeft 
Mugge aan. “Maar voor de bedrijven zelf is 
het ook heel goed. Met een grote groep ben 
je krachtiger.” 

Mugge is pas net begonnen, maar heeft nu al 
zin om in zijn nieuwe functie verder aan de 
slag te gaan. “Ik krijg energie van de nieuwe 
contacten”, vertelt hij. “Elk bedrijf waar je 
komt, heeft weer een eigen verhaal. Dat is 
mooi om te zien.” Daarbij wil Mugge net als 
de ondernemers graag vooruitstrevend en 
vernieuwend zijn. “Als ambtenaar kun je ook 
ondernemend zijn”, stelt hij. “Niet afwach-
ten, maar erop af gaan. En zorgen dat zaken 
op de agenda komen te staan.”

Nog altijd is Mugge bijvoorbeeld bezig met 
het online inwonerspanel van de gemeente 
Bronckhorst. En ook het project breedband in 
het buitengebied loopt nog. Dat buitenge-
bied speelt ook in zijn nieuwe functie een 
belangrijke rol. “Het grootste bedrijventer-
rein van de gemeente Bronckhorst is het 
buitengebied”, geeft Mugge aan. Het breed-
band-project hoopt hij binnenkort af te ron-
den. “We zitten nu nog in een overgangssitu-
atie. Dat is van tijdelijke aard. Straks kan ik 
me volledig op mijn nieuwe functie gaan 
richten.”

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

‘VIER’ om te voldoen aan verplichtingen
Een VerzekeringsInspectie Elektro-
technische Risico’s (VIER) is vooral ge-
richt op (brand)risico’s en maakt het 
mogelijk om tegen relatief geringe kos-
ten te voldoen aan uw verplichtingen. 
BKB-lid Achterkamp uit Baak kan dit 
voor u als ondernemer uitvoeren.

Het kan zijn dat verzekeraars ondernemers 
vragen een elektra-inspectie uit te voeren. 
Soms staat het ook expliciet in de polis als 
verplichting.

Elektrische veiligheid is ook vanuit uw zorg-
plicht verplicht: het is mogelijk dat wanneer 
hier niet aan wordt voldaan, de verzekering 
niet uitbetaalt bij brandschade. 

Achterkamp laat weten dat meer dan de helft 
van de brandoorzaken in het MKB elektra-
gerelateerd is. “Hoe is uw continuïteit gere-
geld? Overleeft u een brand?” De Baakse 
specialist op het gebied van veiligheid advi-
seert daar graag over.

www.achterkamp.nl

Wim Holtkamp van Autoschadeherstelbedrijf Roelofs uit Zelhem. Foto: Luuk Stam

Gert Jan Mugge is de nieuwe bedrijfscontactfunctionaris.



Vordense Mees speelt in Ciske de Rat
VORDEN - Op 11, 12 en 13 maart 
speelt 's Gravenstad operette, met 
leden uit de regio Zutphen-Apel-
doorn, de musical Ciske de Rat. 
Deze musical van Joop van den 
Ende, wordt op twee avonden en 
een zondagmiddag matinee, ten 
tonele gebracht in de Hanzehof.

Eens in de 5 jaar brengt de vereni-
ging een grote musical productie. 
Voor Ciske de Rat moesten er au-
ditierondes plaatsvinden voor het 
kinderensemble en de kinderen-
rollen, daar de vereniging alleen 
over volwassen leden beschikt. 

De amateurs, zeg maar gerust 
semi-professionals, zijn ruim 1,5 
jaar geleden begonnen met deze 
audities. Mees Addink uit Vorden 
heeft naast een plek in het ensem-
ble ook de rol van Jantje Verkerk 
gekregen.

Iedereen is hard aan het werk om 
van deze productie een prachtige 
voorstelling te maken. Een heus 

orkest zal deze musical muzikaal 
ondersteunen. Voor meer infor-
matie en kaartverkoop kunt u zich 
wenden tot de heer Arie Kwak van 

de musical en operette vereniging. 
055-3552505 of a.kwak5@upcmail.
nl

   

Sociï neemt punt mee uit Wolfersveen
WICHMOND - Na bijna 3 maanden 
zonder competitievoetbal mocht 
Sociï eindelijk weer voor de pun-
ten de wei in. Plaats van hande-
ling was Stadion De Stikke Bocht 
in Wolfersveen.

Zoals te doen gebruikelijk stond 
er een stevig windje in het stadion 
en die had zeker invloed op de 
wedstrijd aangezien het over de 
lengte van het veld waaide. Sociï 
kreeg de eer om in de eerste helft 
tegen de wind in te voetballen. Het 
was Wolfersveen dat als eerste een 
kansje wist te creëren, maar Hen-
ry Vreeman stond op zijn post. Na 
vijf minuten mocht ook Sociï een 
kans noteren, helaas was de in-
zet van Marco Vreeman net niet 
hard genoeg. Na een kwartier spe-
len kwam er bij Wolfersveen een 
voorzet vanaf links die ter hoogte 
van de tweede paal werd terug-
gekopt. Vanaf de vijf meter werd 
de bal onberispelijk ingeschoten; 
1-0. Sociï liet zich niet van de wijs 
brengen en bleef met goed voetbal 
gevaarlijk worden. Marco Vree-
man en Bouke van Dijk stichtten 
regelmatig gevaar en ook Gert-Jan 
Loman liet zich niet onbetuigd. 
Wolfersveen profiteerde van de 

wind met het spelen van opportu-
nistische lange ballen die moeilijk 
in te schatten waren voor de Sociï-
verdediging. Na 25 minuten was 
het Van Dijk die op links de bal 
onderschepte en zich vrije door-
gang creëerde. Juist toen hij wilde 
afdrukken werd hij met een over-
treding gestuit, de scheidsrechter 
wees resoluut naar de stip maar 
liet de kaarten opvallend genoeg 
op zak. Gert-Jan Loman posteerde 
zich achter de bal en liet de keeper 
kansloos; 1-1. Vervolgens ging het 
gelijk op en werden beide ploe-
gen af en toe gevaarlijk. De rust 
werd evenwel bereikt bij de gelijke 
stand.

Na de rust mocht Sociï het pro-
beren met de wind mee. Trainer 
Tim Kollen anticipeerde hierop 
door prominent met drie spitsen 
te gaan voetballen en zijn ploeg 
wat hogerop te laten staan. In het 
eerste kwartier na rust was So-
ciï dan ook de best voetballende 
ploeg met her en der een kans. 
Een overtreding op Marco Vree-
man had wellicht een penalty 
verdiend, maar de scheidsrechter 
liet het gaan. Na een uur spelen 
gingen beide ploegen weer wat 

meer gelijk op om vervolgens na 
75 in de richting van Wolfersveen 
te schuiven. Die ploeg werd kreeg 
een aantal aardige mogelijkheden 
op de voorsprong maar het vizier 
stond niet op scherp. Gert-Jan Lo-
man had nog een goede vrije trap 
in huis vanaf een meter of twintig 
van de goal, de keeper had echter 
een dito redding in huis en haalde 
de bal uit de kruising. Alhoewel 
het wat paniekerig oogde bij So-
ciï in het laatste kwartier hield de 
ploeg stand. Bij een verre uittrap 
van Henry Vreeman op broertje 
Marco besloot de scheidsrechter 
te fluiten voor het eindsignaal, een 
dubieus moment aangezien daar-
mee een aanval werd afgefloten.

Op basis van de gehele wedstrijd 
zullen beide ploegen goed kun-
nen leven met de puntendeling. 
Volgende week speelt Sociï uit bij 
SHE een zogenaamde zespunten-
wedstrijd, aanvang 14.00 uur.

Kijk voor alle uitslagen en het pro-
gramma van Sociï op de website.
   

 ■ www.svsocii.nl

   

Gewijzigd parkoers Achtkastelenloop
VORDEN - Op zondag 6 maart staat 
de Achtkastelenloop weer op het 
programma. De organiserende 
vereniging Hanzesport heeft het 
parkoers gewijzigd. Dat betreft 
met name de 30 kilometer. De lus 
rond Huize De Wiersse is komen 
te vervallen.

Dat was nodig omdat in dat stuk 
een stuk slechte klinkerweg en 
een zandpad zaten. Dat zand-
pad was bij regen voor de lopers 
moeilijk begaanbaar. Dat gold ook 
voor de auto's van begeleiders en 

hulpdiensten. In de plaats van 
het vervallen stuk is een nieuwe 
ronde nabij kasteel Hackfort inge-
last. Door deze wijziging heeft het 
parkoers aan snelheid gewonnen. 
De afstanden zijn 10, 21,1 en 30 
kilometer. De start is voor alle af-
standen om 12.15 uur bij Sporthal 
't Jebbink, Het Jebbink 13, Vorden. 
Voorinschrijving is mogelijk tot 28 
februari via www.inschrijven.nl of 
www.hanzesport.nl .Na-inschrij-
ving vanaf 10.00 uur in de sport-
hal.

   

Voorjaarsbloeiers bij kasteel Hackfort
VORDEN - Het prachtige tapijt kro-
kussen en sneeuwklokjes bij kas-
teel Hackfort staat bijna in bloei. 
Voor velen vormt het de symboli-
sche start van het voorjaar. Om dit 
te vieren stelt Natuurmonumen-
ten op zondag 6 maart de poorten 
van het voorplein van het kasteel 
open.

Van 12:00 tot 16:00 uur zijn bos-
wachters aanwezig om uitleg te 
geven over de voorjaarsbloeiers; 
de zogenaamde stinzenplanten. 
Het voorplein is op deze middag 
vrij toegankelijk. De boswachters 
vertellen waar de verschillende 
stinzenplanten bloeien en wat 

nodig is voor het onderhoud. De 
leverancier van de geplante bolle-
tjes, de Warande, is ook aanwezig. 
Bovendien zal de auteur van hét 
boek over stinzenplanten, Trudi 
Woerdeman, uitleg geven over het 
landschappelijke ontwerp voor 
de stinzenbeplanting op Hackfort 
welke zij heeft gemaakt.

Jaarvergadering PCOB
VORDEN - De PCOB afdeling Vor-
den en omstreken hield donderdag 
25 februari haar Jaarvergadering. 
Waarnemend voorzitter Egbert 
Markerink heet de aanwezigen 
hartelijk welkom. In het bijzonder 
de inleider voor deze bijeenkomst 
Gerben Sterringa. De bijeenkomst 
wordt geopend met het zingen van 
'Groot is Uw trouw o Heer'. Hij las 
een gedeelte uit Spreuken over 
Wijsheid en ging voor in gebed. Hij 
deelde mede dat het bestuur is uit-
gebreid met de heer Wim de Lange 
uit Toldijk en de Programmacom-
missie met mevrouw Annie Meijer-
van Schepen. Dit werd met applaus 
begroet.

Hierna volgde het jaarverslag van 
de secretaris Egbert Markerink, 
waaruit bleek dat het aantal leden, 
ondanks de ledenwerving, met het 
aantal van acht is gedaald. Het le-
denaantal bedraagt nu 172. De 
moeilijke opgave is vooral jongere 
leden voor dit werk te interesseren. 
De plaatselijke ANBO gaat nu ver-
der als Seniorenbond Vorden. Ver-
der zal worden samengewerkt met 
de naburige KBO-afdelingen; dit 
in verband met samengaan van de 
landelijke bonden PCOB en KBO. 
Hierna geeft penningmeester Henk 
Reerink een toelichting over het fi-
nancieel jaarverslag. De begroting 
geeft een bijna sluitend saldo te 
zien. Daarom wordt voorgesteld de 
contributie voor 2016 ongewijzigd 

te laten, namelijk € 49,- voor echt-
paren en € 31,50 voor individuele 
leden. De kascommissie bij monde 
van Johan Luiten heeft de admi-
nistratie in goede orde bevonden; 
in zijn plaats stelt Jan Olthaar zich 
hiervoor beschikbaar.
Daarna gaf Gerard Wesselink een 
overzicht van zijn activiteiten als 
Vrijwillig Ouderenadviseur, belas-
ting invuller en webmaster. Belang-
rijk gegeven voor de afdeling is dat 
hij in het afgelopen jaar ruim 40 ge-
sprekken met leden heeft gevoerd 
over belastingzaken, Toeslagen en 
keukentafelgesprekken over WMO-
zaken. 

Hierna was het woord met beeld 
aan voormalig huisarts Gerben 
Sterringa over het onderwerp van 
'de bak naar het gemak'. Met ver-
makelijke beelden wordt in de loop 
van de geschiedenis getoond hoe 
klysma's in hun werk gingen. Op 
geestige wijze weet de heer Ster-
ringa de ontwikkeling van de beer-
wagen, het tonnetjessysteem tot 
de huidige kleine kamer weer te 
geven. Dit ontlokt hilariteit bij de 
aanwezigen.

Hij wordt door de voorzitter be-
dankt met een attentie. Met het 
zingen van 'Laat ons de Heer lof-
zingen' wordt deze Jaarvergadering 
gesloten. Tot slot volgt de Koffieta-
fel, verzorgd door de beheerder van 
het Dorpscentrum. 

acute zorg 
Een zorg minder.

De lekkere Brabander
U kent mij nu ruim 7 jaar als kaas-
specialist. Samen met onze kaas-
leveranciers is het mijn streven om 
steeds een verrassend kaasassorti-
ment in huis te hebben. Een bijzon-
der smakelijk en populair kaasje 
– het één gaat vaak samen met het 
ander – is de Brabantse fenegriek-
kaas, een plat kaasje van 3,5 kilo dat 
jong gegeten dient te worden. Fene-
griek is een zaadje dat wordt verkre-
gen uit de vlinderbloemstruik. Met 
z’n nootachtige smaak staat fene-
griek bekend om zijn ontstekings-
werende eigenschap. 

Brabander met bijzondere smaak
Deze smaakvolle Brabander wordt 
gemaakt van gepasteuriseerde koe-
melk door kaasmaker Bastiaansen 
in het Brabantse Molenschot en is 
vrij van E-nummers. Recentelijk zei 
trouwe klant mevrouw P. tegen mij: 
“Ik heb deze kaas met fenegriek 
laatst thuis op tafel gezet. Over de 
smaak was iedereen enthousiast, 
maar waar komt die penetrante 
geur vandaan?” 

Smaakmaker
Bastiaansen behandelt dit kaasje 
tijdens het rijpen met een zoge-
naamde ‘roodsmeerflora’. Deze be-
staat uit een zoutoplossing en de 

corynebacterie. Dat laatste klinkt 
enger dan het is. Deze bacterie zorgt 
in veel kaassoorten voor een bijzon-
dere smaak en sterke geur. Münster- 
en Limburgerkaas zijn er bekende 
voorbeelden van. Tijdens het rijpen 
wordt de kaas dagelijks ingesmeerd 
met dit mengsel waardoor de ty-
pisch pittige smaak ontstaat. Na 6 
weken rijpen is de kaas dusdanig 
op smaak dat hij een paraffine-be-
handeling krijgt en is dan klaar om 
uitgeleverd te worden.

Een mooie combinatie
Deze lekkere Brabander laat zich 
uitstekend begeleiden door een 
krachtige rode wijn of een stoer 
Bronckhorster biertje van Brou-
werij Rodenburg (Rha) zoals het 
Populus of IJsselbock. Zo ontstaat 
er een heerlijke combinatie van de-
ze bijzondere Brabander met een 
krachtige Achterhoeker. De kaas 
kunt u altijd bij ons proeven. De 
meeste proevers zijn dan meteen 
verkocht... en de kaas vervolgens 
ook! Het bier moet u er zelf bij ha-
len, bijvoorbeeld bij Stadsslijterij 
Groenmarkt waar Remko u graag 
adviseert, of bij de Brouwerij zelf (’s 
zaterdags geopend).

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Iedereen is hard aan het werk om van deze productie een prachtige voorstelling te ma-
ken. Foto: PR
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Ineens was het daar: Hootchie Koe. Een nieuw festival bij museumboer-
derij Het Hofshuus in Varsseveld in het weekend van 7 en 8 mei. Een 
feest voor liefhebbers van muziek, theater, poëzie, kunst en eetlust en 
een viering van verscheidenheid. Met onder meer muziek van DeWolff, 
Tony Spinner, Old Ni-js, Leif de Leeuw en Black Bottle Riot, maar ook 
culinaire bijdragen van lokale horecaondernemers, de Turkse gemeen-
schap, Varssevelds Belang en Het instituut Praktische Poëzie (HiPP) 
met dichters Hans Mellendijk, Louis Radstaak en Bert Scheuter. Hans 
Wisselink is presentator en hoofdsponsor van het podium ‘De Schoen-
maker’.

Door Meindert Bussink

Kindertheater en cabaretiers
Ik sprak met organisator Marco 
van der Aar en vroeg hem waarom 
Hootchie Koe er moest komen 
en waarom is gekozen voor deze 
opzet? “We willen een heel goed, 
jaarlijks terugkerend cultuurfestival 
neerzetten met alle ingrediënten 
die een festival tegenwoordig be-
hoort te bevatten. Dus naast goede 
live muziek is er voor jong en oud op 
verschillend gebied wat te beleven 
bij Hootchie Koe. Zo zijn er verschil-
lende theateracts te zien en zullen 
er verschillende cabaretiers stuk-
ken opvoeren. Er is een dichtersge-
zelschap en voor kinderen hebben 
we een speciaal kindertheater waar 
verschillende activiteiten zullen 
plaats vinden” glundert Van der Aar. 
De kinderen van de twee basisscho-
len uit Varsseveld gaan namelijk 
aan de slag met kunstwerkjes voor 
het festival. De oudste twee groe-
pen van de scholen krijgen de op-
dracht om een schilderij te maken 
van een’ Hootchie Koe’: “Het leuke 
hiervan is natuurlijk dat niemand 
precies weet hoe zo’n koe eruit ziet 
en dat we waarschijnlijk de meest 
fantastische creaties te zien krijgen. 
Alle kunstwerken van de kinderen 
krijgen een prominente plek op het 
festival. Tijdens de opening van het 
festival is er een geweldige kunstex-
positie op het festivalterrein en dit 
zal tevens het startschot zijn voor 
het eerste ‘Hootchie Koe’festival.”  
Op deze dag spelen er veel plaat-
selijke en regionale bands en mag 
de bezoeker gaan genieten van ‘Al-
mendeband’, de schoolband van de 
Bluemers Mavo uit Silvolde. 
Joost de Gier en Marco van der Aar
De organisatie is in handen van 
Joost de Gier en Marco van der Aar. 
Joost, beter bekend als de char-
mante gastheer van café Schiller, 
heeft een jarenlange ervaring in de 
Horeca en stond altijd garant voor 
goede live muziek in zijn kroeg. 
“Joost heeft er onder andere voor 
gezorgd dat Schiller een bekende 
muziekkroeg werd in de ‘Achter-

hoek’ en dat is het tot op de dag 
van vandaag nog steeds. Vele bands 
hebben er door de jaren heen al ge-
speeld en er is heel veel nationaal 
en internationaal talent de revue 
gepasseerd. Er hebben veel bands 
gespeeld die later heel groot wer-
den in Nederland, zoals bijvoor-
beeld De Staat. Deze band heeft 
een gitarist uit Aalten, nee niet die 
kleine met dat rugzakje, maar die 
andere met die mooie scheiding in 
zijn haar en zijn lakschoentjes.  Alle 
bands worden in café Schiller altijd 
ontvangen alsof ze thuis komen 
en die ongedwongen gezelligheid 
heeft ertoe geleid dat bands altijd 
heel graag bij Schiller terug komen.” 
Marco zelf zit al jaren in de muziek 
en kent zo langzamerhand heel veel 
muzikanten in de muziekscene. Hij 
speelde vroeger in de blues-rock-
band Bull-It en heeft jaren gespeeld 
in de band ‘Soylent Green’ die in 
het alternatieve muziek circuit een 
behoorlijke naam heeft neergezet: 
“In deze band zaten ook drummer 
Jos Zoomer van de band ‘VanDen-
Berg’ en gitarist Jack Pisters die ook 
op Pinkpop speelde in de band van 
Anouk.”

Poggenpop en Varssevelds Belang
Joost en Marco lopen al langer met 
het idee rond om een keer iets te 
organiseren op het gebied van cul-
tuur en muziek. Het is min of meer 
toeval dat er een mail rondging van 
Varssevelds Belang waarin wordt 
gevraagd waar in Varsseveld be-
hoefte aan is. Allebei hebben ze het 
idee dat er de laatste tijd niet heel 
veel gebeurt in Varsseveld op cultu-
reel gebied: “Althans niet in een op-
vallende formule die je jaarlijks ziet 
terugkeren zoals andere festivalna-
men in dorpen rondom Varsseveld” 
ligt Van der Aar toe. “Vroeger had-
den ze in Varsseveld drie jaar ach-
ter elkaar Poggenpop in toen nog 
‘zaal De Ploeg’. Dit festival had na 
twee keer al een redelijke naams-
bekendheid gekregen, doordat er 
ook veel mensen buiten Varsseveld 
afkwamen op het programma dat 
er destijds stond. Nadat de zaal 

waar dit festival plaats vond is af-
gebroken omdat er een nieuw cen-
trumplan voor in de plaats kwam, 
is dit festival helaas doodgebloed.” 
Na een inloopavond bij Varssevelds 
Belang over het thema waar men 
in Varsseveld behoefte aan heeft, 
heeft Marco besloten om spijkers 
met koppen te slaan: “Je kunt jaren 
nadenken over hoe alles beter kan , 
maar je kunt het ook gewoon gaan 
doen door je ideeën om te zetten in 
daden.” Na de inloopavond bij Vars-
sevelds Belang heeft Marco meteen 
Joost benaderd en is het ‘Hootchie 
Koe’ idee ontstaan.

Museumboerderij het Hofshuus
Er moest en zal net als in de omlig-
gende dorpen een festival komen. 
Een festival maar dan wel ééntje 
met een eigen smoeltje. Hoe moet 
zo’n festival eruit gaan zien en wel-
ke elementen komen er in voor? Het 
idee was, omdat het vóór Varsse-
veld is dat het dan ook mét Varsse-
veld is. Van der Aar: “Alle horeca, zo-
wel drank als food wordt verzorgd 
in samenwerking met plaatselijke 
horecaondernemers. Alles wordt op 
alternatieve wijze gebouwd met de 
hulp van plaatselijke aannemers en 
kleine zelfstandige ondernemers. 
Door verschillende sponsoren uit 
Varsseveld wordt het mogelijk ge-
maakt om in Varsseveld iets neer te 
zetten waar nog lang over zal wor-
den nagepraat.” Na verschillende 
obstakels die je tegen komt tijdens 
de voorbereidingen van zo’n twee-
daags festijn, zijn Marco en Joost 
er in geslaagd om een heel mooi 
programma neer te zetten op een 
prachtige en historische locatie in 
Varsseveld. “Het terrein rondom de 
museumboerderij het Hofshuus en 
de Geesinkschure wordt voor twee 
dagen omgetoverd in ‘The best pla-
ce to be’.”

Dichterskoets
Goethe reisde ook per koets door 
Europa. Het is in deze traditie die 
HiPP (Het instituut Praktische Po-
ezie) deed besluiten een reiswa-
gen te plaatsen op het Hoochie 
Koe-festival. Op de 8ste mei tus-
sen 11:30 u. tot 16:00u. wordt de 
zogenaamde Dichterskoets gereali-
seerd. “Ze stonden er ook mee op 
de Zwarte Cross” weet Van der Aar. 
In de Pipo-wagen kan telkens een 
kwartier lang (afhankelijk van vraag 
en aanbod) geluisterd worden naar 
gedichten die men uit een menu 
kan kiezen. De dichters van HiPP, te 
weten: Hans Mellendijk, Louis Rad-

staak en Bert Scheuter, nodigden 
ook collegadichters uit. Te denken 
valt aan Dichter des Achterhoek 
Jack Weijkamp, Maarten Buser, 
P.B. Kempe en/of André van Ges-
sel om mee te reizen. “De dichters 
zullen een spetterende voordracht 
verzorgen. De dichterskoets voor 
uw broodnodige rust en bezinning 
tijdens de drukte van Hoochie Koe. 
Er wordt poëzie in het ABN en in het 
Achterhoekse en Liemerse dialect 
gedeclameerd.”

Oude ambachten en streekmarkt 
onder de boomgaard
“Ik zie het al helemaal voor me”, 
zegt Van der Aar. “De houtgestookte 
oven met traditionele bolussen en 
flamkuchen en kinderen mogen 
hun eigen worstje draaien, afbak-
ken en opeten bij de slager. Er is 
varken aan het spit, echte lamsdö-
ner en hamburgers van het Sinde-
rens Weidekalf en heerlijke salades, 
wraps en oerfriet vanuit mooi aan-
geklede eethuisjes. Verder hebben 
we rollende keukens met vis, oos-
terse tapas, huisgemaakt schepijs 
en pannenkoeken. Dan is er ook 
nog de voormalige Achterhoekse 
brouwer die het festival aangrijpt 
om een aantal nieuwe speciaal-
bieren te presenteren.” Onder de 
boomgaard van de monumentale 
boerderij wordt de streekmarkt op-
gesteld. Oude ambachten, kunst en 
streekproducten zijn hier te zien, te 
koop en te proeven. De organisatie 
van de markt is in handen van het 
Varssevelds Belang en belangstel-
lenden kunnen zich via de website 
aanmelden.

Hoofdact DeWolff en veel lokale 
bands
Hoofdact van Hoochie Koe is het 
psychedelische bluesrock trio De-
Wolff dat in 2010 voor het eerst op 
Pinkpop speelde. Ook spelen er veel 
lokale bands zoals The Bree, Cap-
tain Albatros en The Relffoxes en 
regionale acts als The Chaingang, 
Exxbent en Lou Patty. Met bands als 
Black Bottle Riot, The Grand East en 
The Trailer Trash Tremblers wordt 
het hoofdpodium verder gevuld. 
Gezien de grote lijst met lokale en 
regionale bands, vraag ik Van der 
Aar hoe het zit met de kwaliteit en 
de ontwikkeling van de Achterhoek-
se en met name de Varsseveldse 
popscene? “Het lijkt wel of alle goe-
de bands die ik bij De Wereld Draait 
Door zie uit de Achterhoek komen. 
Veel bekende muzikanten uit de 
Achterhoek hebben op dit moment 

echt hele goede bands. Die gitarist 
uit Aalten ‘met die mooie scheiding’ 
hadden we al eerder genoemd, 
maar ook bands als Donnerwetter, 
Shaking Godspeed, Birth of joy en 
Backcorner Boogie Band, daar zit-
ten heel wat goeie muzikanten in uit 
de Achterhoek. In zijn totaliteit zijn 
er volgens mij weliswaar veel min-
der nieuwe jonge bands in aanwas 
in vergelijking met vroeger, maar de 
kwaliteit wordt wel steeds hoger. De 
lat om muziek te maken wordt vol-
gens mij ook een stuk hoger gelegd 
en daardoor gaat kwaliteit het win-
nen van de hoeveelheid in deze tijd. 
Dat is maar goed ook trouwens. Je 
vraagt hoe ik kijk naar de ontwikke-
ling van de Varsseveldse popscene? 
Voor zover ik weet heeft Varsseveld 
nooit een échte popscene gehad. 
Varsseveld kent  tot nu toe bepaal-
de periodes dat er een handje vol 
bands actief zijn door de genera-
ties heen. Plaatsen zoals Aalten en 
Doetinchem hadden dat veel meer, 
alhoewel dat in deze plaatsen ook 
een stuk minder is geworden.”

“Muziek begrijpen ze overal”
Hoe Van Der Aar de toekomst van de 
Achterhoekse en met name Varsse-
veldse popscene ziet, weet hij niet: 
“Het enige dat ik weet is dat we de 
muziek en de bijbehorende cultuur 
elk jaar twee dagen naar Varsseveld 
halen op het Hootchie Koe Festival 
zodat we er in ieder geval met heel 
veel mensen van kunnen genieten.” 
Ook heeft hij een belangrijk tip voor 
jonge muzikanten: “Je moet mu-
ziek maken omdat het je grootste 
hobby is en niet denken dat je het 
moet gaan doen om beroemd te 
worden. Er zijn er echt maar heel 
weinig die de ‘top’ bereiken in de 
muziek , maar er zijn wel heel veel 
goede muzikanten. Het mooie van 
muziek maken vind ik persoonlijk 
dat je het altijd kunt doen, of je 
nu in een majeure of een mineure 
stemming bent. Je kunt te allen tij-
de je geest verruimen en elke keer 
weer iets verrassends creëren voor 
jezelf of met andere muzikanten. In 
de wereld zul je elkaar niet overal 
verstaan, maar muziek begrijpen ze 
overal!”

HOOTCHIE KOE: NIEUW FESTIVAL BIJ
OUDE MUSEUMBOERDERIJ IN VARSSEVELD

Praat mee over Achter-
hoeks muziekonderwijs 
en talentontwikkeling
Vorig maand verscheen een uitgebreid interview met Arend 
Nijhuis, adviseur bij het provinciale kenniscentrum Cultuurmij 
Oost, over het ontstaan, de ontwikkelingen in de afgelopen de-
cennia en de huidige stand van de muziekscholen.

Door Meindert Bussink

Het artikel riep met name veel 
reacties op bij docenten en be-
stuurders van muziekscholen 
en er kwam een expliciete vraag 
om ook aandacht te vragen aan 
‘de andere kant van het verhaal’. 
Dit doe ik graag en dit is ook 
precies wat ik bijna een jaar ge-
leden hoopte te kunnen realise-
ren met de lancering van Behind 
the Corner Popmagazine: ik be-
oogde het bieden van een infor-
matief en interactief platform 
over Achterhoekse popcultuur 
dat ruimte geeft aan een leven-
dig debat dat niet alleen bands, 
ondernemers, bestuurders en 
politici in kaart brengt, maar 
hen ook ter verantwoording kan 
roepen over de gemaakte keu-
zes uit het verleden en voor de 
plannen die op dit moment wor-
den besproken en zijn gemaakt.

Om ‘die andere kant van het 
verhaal’ te belichten en de le-
zers die wellicht eerdere edities 
van Behind the Corner popma-
gazine hebben gemist te infor-
meren, wijs ik graag nog even 
op mijn eerdere interviews met 
aandacht voor muziekonderwijs 
en talentontwikkeling in de Ach-
terhoek. Onder meer met Henk 
Lubberdink (muziekschool Oost 
Gelderland), John Haverdil 
(voormalig wethouder Oude IJs-
selstreek) en Maurice Schmitz 
(directeur/bestuurder van het 
landelijke coachingprogramma 
Popsport). Deze interviews zijn 
allemaal nog te vinden op www.
popmag.nl, net als de bijdragen 
van redacteur Johan Godschalk 

die al schreef over CLOCK, de 
Cultural Learning Open Curri-
culum Kit om als niet gediplo-
meerd docent toch een portfolio 
op te bouwen, en over Proud of 
the South, een talentontwik-
kelingsprogramma van zes sa-
menwerkende Brabantse podia 
en het Brabants Kenniscentrum 
voor Kunst en Cultuur. Praat u 
mee?

In de toekomst zal Behind the 
Corner Popmagazine ook aan-
dacht blijven schenken aan an-
dere thema’s zoals regulering 
rondom alcohol en geluidsnor-
men waar bijvoorbeeld veel 
podia en café mee te maken 
krijgen, maar er zullen ook nog 
meer artikelen verschijnen over 
muziekonderwijs en talentont-
wikkeling. Binnenkort al met 
Mark Jansen - voorzitter van 
harmonie- en fanfareorkest 
Jubal uit Varsseveld - over de 
manier waarop zij hun jeugdop-
leiding hebben georganiseerd 
en gefinancierd, met gitaardo-
cent André Winkelhorst over 
zijn privé gitaarschool en met 
Achterhoeks popicoon en voor-
malig Vandenberg bassist Dick 
Kemper over de mogelijkheden 
en de obstakels voor het over-
brengen van zijn kennis en erva-
ringen.

Deze maand besteedt Behind 
the Corner Popmagazine aan-
dacht aan een nieuwe DJ-school 
die de huidige generatie jonge-
ren probeert te stimuleren en in-
spireren hun muzikale dromen 
te verwezenlijken.

De Eerste Winterswijkse Muziekfabriek 
van Willem Sprick
De Eerste Winterswijkse Muziekfabriek is gevestigd in een oude, 
voormalige bakkerij aan het Weurden in Winterswijk, een winkel-
straat die zich net buiten het centrum bevindt. De ooit witte voor-
gevel schreeuwt duidelijk al lange tijd om een opknapbeurtje maar 
de huidige bewoner heeft daar klaarblijkelijk geen tijd voor. 

Door Ronald Falke

Het ontbreken van een deurbel 
of een deurklopper doet mij be-
sluiten om gewoon achterom 
te lopen. Op een briefje op het 
raam wordt dat trouwens ook 
geadviseerd aan post- en pakket-
bezorgers, dus wat let mij? Ook 
de achterzijde van het huis en de 
achterliggende schuur doen een 
langdurige geschiedenis vermoe-
den. Ik loop door de achterdeur 
naar binnen en kom terecht in 
een smaakvol ingerichte keuken . 

Ik roep luid: “Hallo!” en loop aar-
zelend door naar de woonkamer 
om ook daar mijn aanwezigheid 
luid duidelijk te maken. Ik heb 
geen zin om het hele huis door te 
lopen, dus bel ik het 06-nummer 
van eigenaar Willem Sprick om 

me aan te melden en hoor: “Hé, 
hallo, ik kom er meteen aan.”
De deur naar de schuur gaat 
open en Willem laat me binnen 
in zijn fabriek. De Eerste Win-
terswijkse Muziekfabriek. Nou is 
‘fabriek’ een groot woord voor 
de plek waar Willem zijn werk-
ruimten heeft ingericht. We ko-
men binnen in de regiekamer 
van de studio, die tevens dienst 
doet als opslagplaats/showroom 
van een groot aantal keyboards, 
vooral Hammond toonwielor-
gels, en synthesizers. De meeste 
keyboards zijn analoog en de 
allergrootste synthesizer is een 
zelfbouw-synthesizer. Later zal 
hij vertellen dat dit zelfbouw-
instrument zo ongeveer zijn le-
venswerk is.
Een andere bijzondere synthe-
sizer is een Russisch exemplaar. 
“Die is van een Russische produ-
cer die werkte voor Twilight Cir-
cus. Dat is een dub-reggae band. 
Dat ken je wel, he, dub-reggae? 
Ik vertelde dat ik dub-reggae 
ken uit de tijd dat de VPRO-radio 
op de vrijdagavond een reggae-
programma uitzond.  Daarin was 
veel van deze muziek te beluis-
teren. En ik vertel hem van een 
beroemde Winterswijker, die ik 
goed ken: Sydney Chirino van 
The Solution. (Niet verwarren 
met Solution!)
“Oh, Sydney, die ken ik wel. Hij 
speelde in The Solution. Die 
heeft nog bij mij opgenomen. 
Triest dat hij niet meer speelt.” 
(Sydney kreeg een poos geleden 
iets als een herseninfarct. Hij is 
nu eenzijdig verlamd en woont 
begeleid in een woon-/zorgcen-
trum – red.)

  
De Muziekfabriek bestaat nu zo’n 
20 jaar. Vóór die tijd was het de 
Pentagramstudio.  Dat was een 
low-budget-studio rondom een 
8-kanaals Tascam opnamerecor-
der. Daarmee werd veel metal, 
rock en reggae, zoals dus ook 
The Solution uit Winterswijk, op-
genomen. In 1996 kwam de eer-
ste Winterswijkse Muziekfabriek, 
waar dus een opnamestudio 
werd ingericht en waar een repa-
ratieruimte een plek vond.

“Ik speelde bij Bertus Staigerpijp 
en dat kon ik niet combineren 
met de Muziekfabriek en met het 
spelen voor de Zingende Fresia’s. 
Wat zeg je: heb jij problemen met 
Nederlandse smartlappen en 
zo? Nou, voor jouw soort is dus 
de Fresia’s opgericht, geweldige 
band.”

Lees verder op www.popmag.nl

staak en Bert Scheuter, nodigden 
ook collegadichters uit. Te denken 
valt aan Dichter des Achterhoek 
Jack Weijkamp, Maarten Buser, 
P.B. Kempe en/of André van Ges-
sel om mee te reizen. “De dichters 
zullen een spetterende voordracht 
verzorgen. De dichterskoets voor 
uw broodnodige rust en bezinning 

Bevrijdingspop Achterhoek op 5 mei in Zutphen
Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. Dat er in 
1945 een eind kwam aan het geweld en de onderdrukking van de 
Tweede Wereldoorlog en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar 
is. Dat geldt ook voor muziek en daarom viert Zutphen op 5 mei ook 
de Achterhoekse muziek met de beste bands en muzikanten van het 
moment.

Door Meindert Bussink

Van Dinxerplo tot Ulft, van Aalten 
tot Lochem en van Winterswijk tot 
Doetinchem. Vanuit alle windstre-
ken zal de crème de la crème van 
de Achterhoekse popmuziek ver-
tegenwoordigd zijn op twee podia 
van 14:00 uur tot middernacht. De 
eerste bevestigde namen zijn Don-

nerwetter, Raw Flowers, Orange 
Maplewood en een unieke samen-
stelling van de Achterhoekse all 
star roulatieformatie Hooked.

Lokale helden festival in een 
nieuw jasje
Bevrijdingspop Achterhoek bor-
duurt voort op het Lokale Helden 
festival dat sinds 2010 op het his-
torische ‘s Gravenhof plein Zut-
phense bands met eigen werk een 
podium biedt. Het knusse open air 
festival heeft ook altijd aandacht 
voor kunst, goed eten en drinken 
en vertier voor kinderen. Bevrij-
dingspop Achterhoek is uitstekend 

bereikbaar per openbaar vervoer 
en ligt middenin de binnenstad tus-
sen sfeervolle kroegen, restaurants 
en terrassen om te genieten van 
een perfecte middag -en avond uit. 
Het kleine festival terrein is gratis 
toegankelijk (maar vol = vol). Bij de 
entree worden bezoekers gevraagd 
om een vrijwillige bijdrage. Ook 
voor de kleine bezoekers is er ruim 
aandacht met teken- en speelhoe-
ken, zodat de ouders zich in alle rust 
kunnen vermaken die dag. 

Steun de vrijheid
De organisatie van Bevrijdingspop 
Achterhoek is op zoek naar onder-
nemers die cultuur en muziek een 
warm hart toedragen, om zo geza-
menlijk een mooi evenement te or-
ganiseren. Meer informatie over het 
festival en de artiesten is te vinden 
op de site www.bevrijdingspopach-
terhoek.nl.

Willem Sprick. Foto: Ronald Falke
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Orange Maplewood staat 5 mei op Bevrijdingspop Achterhoek. Foto: Annelies Verhelst

Dertig leden van
Behind the Corner

krijgen een passe-parKOE.
Ben jij al lid?



Ineens was het daar: Hootchie Koe. Een nieuw festival bij museumboer-
derij Het Hofshuus in Varsseveld in het weekend van 7 en 8 mei. Een 
feest voor liefhebbers van muziek, theater, poëzie, kunst en eetlust en 
een viering van verscheidenheid. Met onder meer muziek van DeWolff, 
Tony Spinner, Old Ni-js, Leif de Leeuw en Black Bottle Riot, maar ook 
culinaire bijdragen van lokale horecaondernemers, de Turkse gemeen-
schap, Varssevelds Belang en Het instituut Praktische Poëzie (HiPP) 
met dichters Hans Mellendijk, Louis Radstaak en Bert Scheuter. Hans 
Wisselink is presentator en hoofdsponsor van het podium ‘De Schoen-
maker’.

Door Meindert Bussink

Kindertheater en cabaretiers
Ik sprak met organisator Marco 
van der Aar en vroeg hem waarom 
Hootchie Koe er moest komen 
en waarom is gekozen voor deze 
opzet? “We willen een heel goed, 
jaarlijks terugkerend cultuurfestival 
neerzetten met alle ingrediënten 
die een festival tegenwoordig be-
hoort te bevatten. Dus naast goede 
live muziek is er voor jong en oud op 
verschillend gebied wat te beleven 
bij Hootchie Koe. Zo zijn er verschil-
lende theateracts te zien en zullen 
er verschillende cabaretiers stuk-
ken opvoeren. Er is een dichtersge-
zelschap en voor kinderen hebben 
we een speciaal kindertheater waar 
verschillende activiteiten zullen 
plaats vinden” glundert Van der Aar. 
De kinderen van de twee basisscho-
len uit Varsseveld gaan namelijk 
aan de slag met kunstwerkjes voor 
het festival. De oudste twee groe-
pen van de scholen krijgen de op-
dracht om een schilderij te maken 
van een’ Hootchie Koe’: “Het leuke 
hiervan is natuurlijk dat niemand 
precies weet hoe zo’n koe eruit ziet 
en dat we waarschijnlijk de meest 
fantastische creaties te zien krijgen. 
Alle kunstwerken van de kinderen 
krijgen een prominente plek op het 
festival. Tijdens de opening van het 
festival is er een geweldige kunstex-
positie op het festivalterrein en dit 
zal tevens het startschot zijn voor 
het eerste ‘Hootchie Koe’festival.”  
Op deze dag spelen er veel plaat-
selijke en regionale bands en mag 
de bezoeker gaan genieten van ‘Al-
mendeband’, de schoolband van de 
Bluemers Mavo uit Silvolde. 
Joost de Gier en Marco van der Aar
De organisatie is in handen van 
Joost de Gier en Marco van der Aar. 
Joost, beter bekend als de char-
mante gastheer van café Schiller, 
heeft een jarenlange ervaring in de 
Horeca en stond altijd garant voor 
goede live muziek in zijn kroeg. 
“Joost heeft er onder andere voor 
gezorgd dat Schiller een bekende 
muziekkroeg werd in de ‘Achter-

hoek’ en dat is het tot op de dag 
van vandaag nog steeds. Vele bands 
hebben er door de jaren heen al ge-
speeld en er is heel veel nationaal 
en internationaal talent de revue 
gepasseerd. Er hebben veel bands 
gespeeld die later heel groot wer-
den in Nederland, zoals bijvoor-
beeld De Staat. Deze band heeft 
een gitarist uit Aalten, nee niet die 
kleine met dat rugzakje, maar die 
andere met die mooie scheiding in 
zijn haar en zijn lakschoentjes.  Alle 
bands worden in café Schiller altijd 
ontvangen alsof ze thuis komen 
en die ongedwongen gezelligheid 
heeft ertoe geleid dat bands altijd 
heel graag bij Schiller terug komen.” 
Marco zelf zit al jaren in de muziek 
en kent zo langzamerhand heel veel 
muzikanten in de muziekscene. Hij 
speelde vroeger in de blues-rock-
band Bull-It en heeft jaren gespeeld 
in de band ‘Soylent Green’ die in 
het alternatieve muziek circuit een 
behoorlijke naam heeft neergezet: 
“In deze band zaten ook drummer 
Jos Zoomer van de band ‘VanDen-
Berg’ en gitarist Jack Pisters die ook 
op Pinkpop speelde in de band van 
Anouk.”

Poggenpop en Varssevelds Belang
Joost en Marco lopen al langer met 
het idee rond om een keer iets te 
organiseren op het gebied van cul-
tuur en muziek. Het is min of meer 
toeval dat er een mail rondging van 
Varssevelds Belang waarin wordt 
gevraagd waar in Varsseveld be-
hoefte aan is. Allebei hebben ze het 
idee dat er de laatste tijd niet heel 
veel gebeurt in Varsseveld op cultu-
reel gebied: “Althans niet in een op-
vallende formule die je jaarlijks ziet 
terugkeren zoals andere festivalna-
men in dorpen rondom Varsseveld” 
ligt Van der Aar toe. “Vroeger had-
den ze in Varsseveld drie jaar ach-
ter elkaar Poggenpop in toen nog 
‘zaal De Ploeg’. Dit festival had na 
twee keer al een redelijke naams-
bekendheid gekregen, doordat er 
ook veel mensen buiten Varsseveld 
afkwamen op het programma dat 
er destijds stond. Nadat de zaal 

waar dit festival plaats vond is af-
gebroken omdat er een nieuw cen-
trumplan voor in de plaats kwam, 
is dit festival helaas doodgebloed.” 
Na een inloopavond bij Varssevelds 
Belang over het thema waar men 
in Varsseveld behoefte aan heeft, 
heeft Marco besloten om spijkers 
met koppen te slaan: “Je kunt jaren 
nadenken over hoe alles beter kan , 
maar je kunt het ook gewoon gaan 
doen door je ideeën om te zetten in 
daden.” Na de inloopavond bij Vars-
sevelds Belang heeft Marco meteen 
Joost benaderd en is het ‘Hootchie 
Koe’ idee ontstaan.

Museumboerderij het Hofshuus
Er moest en zal net als in de omlig-
gende dorpen een festival komen. 
Een festival maar dan wel ééntje 
met een eigen smoeltje. Hoe moet 
zo’n festival eruit gaan zien en wel-
ke elementen komen er in voor? Het 
idee was, omdat het vóór Varsse-
veld is dat het dan ook mét Varsse-
veld is. Van der Aar: “Alle horeca, zo-
wel drank als food wordt verzorgd 
in samenwerking met plaatselijke 
horecaondernemers. Alles wordt op 
alternatieve wijze gebouwd met de 
hulp van plaatselijke aannemers en 
kleine zelfstandige ondernemers. 
Door verschillende sponsoren uit 
Varsseveld wordt het mogelijk ge-
maakt om in Varsseveld iets neer te 
zetten waar nog lang over zal wor-
den nagepraat.” Na verschillende 
obstakels die je tegen komt tijdens 
de voorbereidingen van zo’n twee-
daags festijn, zijn Marco en Joost 
er in geslaagd om een heel mooi 
programma neer te zetten op een 
prachtige en historische locatie in 
Varsseveld. “Het terrein rondom de 
museumboerderij het Hofshuus en 
de Geesinkschure wordt voor twee 
dagen omgetoverd in ‘The best pla-
ce to be’.”

Dichterskoets
Goethe reisde ook per koets door 
Europa. Het is in deze traditie die 
HiPP (Het instituut Praktische Po-
ezie) deed besluiten een reiswa-
gen te plaatsen op het Hoochie 
Koe-festival. Op de 8ste mei tus-
sen 11:30 u. tot 16:00u. wordt de 
zogenaamde Dichterskoets gereali-
seerd. “Ze stonden er ook mee op 
de Zwarte Cross” weet Van der Aar. 
In de Pipo-wagen kan telkens een 
kwartier lang (afhankelijk van vraag 
en aanbod) geluisterd worden naar 
gedichten die men uit een menu 
kan kiezen. De dichters van HiPP, te 
weten: Hans Mellendijk, Louis Rad-

staak en Bert Scheuter, nodigden 
ook collegadichters uit. Te denken 
valt aan Dichter des Achterhoek 
Jack Weijkamp, Maarten Buser, 
P.B. Kempe en/of André van Ges-
sel om mee te reizen. “De dichters 
zullen een spetterende voordracht 
verzorgen. De dichterskoets voor 
uw broodnodige rust en bezinning 
tijdens de drukte van Hoochie Koe. 
Er wordt poëzie in het ABN en in het 
Achterhoekse en Liemerse dialect 
gedeclameerd.”

Oude ambachten en streekmarkt 
onder de boomgaard
“Ik zie het al helemaal voor me”, 
zegt Van der Aar. “De houtgestookte 
oven met traditionele bolussen en 
flamkuchen en kinderen mogen 
hun eigen worstje draaien, afbak-
ken en opeten bij de slager. Er is 
varken aan het spit, echte lamsdö-
ner en hamburgers van het Sinde-
rens Weidekalf en heerlijke salades, 
wraps en oerfriet vanuit mooi aan-
geklede eethuisjes. Verder hebben 
we rollende keukens met vis, oos-
terse tapas, huisgemaakt schepijs 
en pannenkoeken. Dan is er ook 
nog de voormalige Achterhoekse 
brouwer die het festival aangrijpt 
om een aantal nieuwe speciaal-
bieren te presenteren.” Onder de 
boomgaard van de monumentale 
boerderij wordt de streekmarkt op-
gesteld. Oude ambachten, kunst en 
streekproducten zijn hier te zien, te 
koop en te proeven. De organisatie 
van de markt is in handen van het 
Varssevelds Belang en belangstel-
lenden kunnen zich via de website 
aanmelden.

Hoofdact DeWolff en veel lokale 
bands
Hoofdact van Hoochie Koe is het 
psychedelische bluesrock trio De-
Wolff dat in 2010 voor het eerst op 
Pinkpop speelde. Ook spelen er veel 
lokale bands zoals The Bree, Cap-
tain Albatros en The Relffoxes en 
regionale acts als The Chaingang, 
Exxbent en Lou Patty. Met bands als 
Black Bottle Riot, The Grand East en 
The Trailer Trash Tremblers wordt 
het hoofdpodium verder gevuld. 
Gezien de grote lijst met lokale en 
regionale bands, vraag ik Van der 
Aar hoe het zit met de kwaliteit en 
de ontwikkeling van de Achterhoek-
se en met name de Varsseveldse 
popscene? “Het lijkt wel of alle goe-
de bands die ik bij De Wereld Draait 
Door zie uit de Achterhoek komen. 
Veel bekende muzikanten uit de 
Achterhoek hebben op dit moment 

echt hele goede bands. Die gitarist 
uit Aalten ‘met die mooie scheiding’ 
hadden we al eerder genoemd, 
maar ook bands als Donnerwetter, 
Shaking Godspeed, Birth of joy en 
Backcorner Boogie Band, daar zit-
ten heel wat goeie muzikanten in uit 
de Achterhoek. In zijn totaliteit zijn 
er volgens mij weliswaar veel min-
der nieuwe jonge bands in aanwas 
in vergelijking met vroeger, maar de 
kwaliteit wordt wel steeds hoger. De 
lat om muziek te maken wordt vol-
gens mij ook een stuk hoger gelegd 
en daardoor gaat kwaliteit het win-
nen van de hoeveelheid in deze tijd. 
Dat is maar goed ook trouwens. Je 
vraagt hoe ik kijk naar de ontwikke-
ling van de Varsseveldse popscene? 
Voor zover ik weet heeft Varsseveld 
nooit een échte popscene gehad. 
Varsseveld kent  tot nu toe bepaal-
de periodes dat er een handje vol 
bands actief zijn door de genera-
ties heen. Plaatsen zoals Aalten en 
Doetinchem hadden dat veel meer, 
alhoewel dat in deze plaatsen ook 
een stuk minder is geworden.”

“Muziek begrijpen ze overal”
Hoe Van Der Aar de toekomst van de 
Achterhoekse en met name Varsse-
veldse popscene ziet, weet hij niet: 
“Het enige dat ik weet is dat we de 
muziek en de bijbehorende cultuur 
elk jaar twee dagen naar Varsseveld 
halen op het Hootchie Koe Festival 
zodat we er in ieder geval met heel 
veel mensen van kunnen genieten.” 
Ook heeft hij een belangrijk tip voor 
jonge muzikanten: “Je moet mu-
ziek maken omdat het je grootste 
hobby is en niet denken dat je het 
moet gaan doen om beroemd te 
worden. Er zijn er echt maar heel 
weinig die de ‘top’ bereiken in de 
muziek , maar er zijn wel heel veel 
goede muzikanten. Het mooie van 
muziek maken vind ik persoonlijk 
dat je het altijd kunt doen, of je 
nu in een majeure of een mineure 
stemming bent. Je kunt te allen tij-
de je geest verruimen en elke keer 
weer iets verrassends creëren voor 
jezelf of met andere muzikanten. In 
de wereld zul je elkaar niet overal 
verstaan, maar muziek begrijpen ze 
overal!”

HOOTCHIE KOE: NIEUW FESTIVAL BIJ
OUDE MUSEUMBOERDERIJ IN VARSSEVELD

Praat mee over Achter-
hoeks muziekonderwijs 
en talentontwikkeling
Vorig maand verscheen een uitgebreid interview met Arend 
Nijhuis, adviseur bij het provinciale kenniscentrum Cultuurmij 
Oost, over het ontstaan, de ontwikkelingen in de afgelopen de-
cennia en de huidige stand van de muziekscholen.

Door Meindert Bussink

Het artikel riep met name veel 
reacties op bij docenten en be-
stuurders van muziekscholen 
en er kwam een expliciete vraag 
om ook aandacht te vragen aan 
‘de andere kant van het verhaal’. 
Dit doe ik graag en dit is ook 
precies wat ik bijna een jaar ge-
leden hoopte te kunnen realise-
ren met de lancering van Behind 
the Corner Popmagazine: ik be-
oogde het bieden van een infor-
matief en interactief platform 
over Achterhoekse popcultuur 
dat ruimte geeft aan een leven-
dig debat dat niet alleen bands, 
ondernemers, bestuurders en 
politici in kaart brengt, maar 
hen ook ter verantwoording kan 
roepen over de gemaakte keu-
zes uit het verleden en voor de 
plannen die op dit moment wor-
den besproken en zijn gemaakt.

Om ‘die andere kant van het 
verhaal’ te belichten en de le-
zers die wellicht eerdere edities 
van Behind the Corner popma-
gazine hebben gemist te infor-
meren, wijs ik graag nog even 
op mijn eerdere interviews met 
aandacht voor muziekonderwijs 
en talentontwikkeling in de Ach-
terhoek. Onder meer met Henk 
Lubberdink (muziekschool Oost 
Gelderland), John Haverdil 
(voormalig wethouder Oude IJs-
selstreek) en Maurice Schmitz 
(directeur/bestuurder van het 
landelijke coachingprogramma 
Popsport). Deze interviews zijn 
allemaal nog te vinden op www.
popmag.nl, net als de bijdragen 
van redacteur Johan Godschalk 

die al schreef over CLOCK, de 
Cultural Learning Open Curri-
culum Kit om als niet gediplo-
meerd docent toch een portfolio 
op te bouwen, en over Proud of 
the South, een talentontwik-
kelingsprogramma van zes sa-
menwerkende Brabantse podia 
en het Brabants Kenniscentrum 
voor Kunst en Cultuur. Praat u 
mee?

In de toekomst zal Behind the 
Corner Popmagazine ook aan-
dacht blijven schenken aan an-
dere thema’s zoals regulering 
rondom alcohol en geluidsnor-
men waar bijvoorbeeld veel 
podia en café mee te maken 
krijgen, maar er zullen ook nog 
meer artikelen verschijnen over 
muziekonderwijs en talentont-
wikkeling. Binnenkort al met 
Mark Jansen - voorzitter van 
harmonie- en fanfareorkest 
Jubal uit Varsseveld - over de 
manier waarop zij hun jeugdop-
leiding hebben georganiseerd 
en gefinancierd, met gitaardo-
cent André Winkelhorst over 
zijn privé gitaarschool en met 
Achterhoeks popicoon en voor-
malig Vandenberg bassist Dick 
Kemper over de mogelijkheden 
en de obstakels voor het over-
brengen van zijn kennis en erva-
ringen.

Deze maand besteedt Behind 
the Corner Popmagazine aan-
dacht aan een nieuwe DJ-school 
die de huidige generatie jonge-
ren probeert te stimuleren en in-
spireren hun muzikale dromen 
te verwezenlijken.

De Eerste Winterswijkse Muziekfabriek 
van Willem Sprick
De Eerste Winterswijkse Muziekfabriek is gevestigd in een oude, 
voormalige bakkerij aan het Weurden in Winterswijk, een winkel-
straat die zich net buiten het centrum bevindt. De ooit witte voor-
gevel schreeuwt duidelijk al lange tijd om een opknapbeurtje maar 
de huidige bewoner heeft daar klaarblijkelijk geen tijd voor. 

Door Ronald Falke

Het ontbreken van een deurbel 
of een deurklopper doet mij be-
sluiten om gewoon achterom 
te lopen. Op een briefje op het 
raam wordt dat trouwens ook 
geadviseerd aan post- en pakket-
bezorgers, dus wat let mij? Ook 
de achterzijde van het huis en de 
achterliggende schuur doen een 
langdurige geschiedenis vermoe-
den. Ik loop door de achterdeur 
naar binnen en kom terecht in 
een smaakvol ingerichte keuken . 

Ik roep luid: “Hallo!” en loop aar-
zelend door naar de woonkamer 
om ook daar mijn aanwezigheid 
luid duidelijk te maken. Ik heb 
geen zin om het hele huis door te 
lopen, dus bel ik het 06-nummer 
van eigenaar Willem Sprick om 

me aan te melden en hoor: “Hé, 
hallo, ik kom er meteen aan.”
De deur naar de schuur gaat 
open en Willem laat me binnen 
in zijn fabriek. De Eerste Win-
terswijkse Muziekfabriek. Nou is 
‘fabriek’ een groot woord voor 
de plek waar Willem zijn werk-
ruimten heeft ingericht. We ko-
men binnen in de regiekamer 
van de studio, die tevens dienst 
doet als opslagplaats/showroom 
van een groot aantal keyboards, 
vooral Hammond toonwielor-
gels, en synthesizers. De meeste 
keyboards zijn analoog en de 
allergrootste synthesizer is een 
zelfbouw-synthesizer. Later zal 
hij vertellen dat dit zelfbouw-
instrument zo ongeveer zijn le-
venswerk is.
Een andere bijzondere synthe-
sizer is een Russisch exemplaar. 
“Die is van een Russische produ-
cer die werkte voor Twilight Cir-
cus. Dat is een dub-reggae band. 
Dat ken je wel, he, dub-reggae? 
Ik vertelde dat ik dub-reggae 
ken uit de tijd dat de VPRO-radio 
op de vrijdagavond een reggae-
programma uitzond.  Daarin was 
veel van deze muziek te beluis-
teren. En ik vertel hem van een 
beroemde Winterswijker, die ik 
goed ken: Sydney Chirino van 
The Solution. (Niet verwarren 
met Solution!)
“Oh, Sydney, die ken ik wel. Hij 
speelde in The Solution. Die 
heeft nog bij mij opgenomen. 
Triest dat hij niet meer speelt.” 
(Sydney kreeg een poos geleden 
iets als een herseninfarct. Hij is 
nu eenzijdig verlamd en woont 
begeleid in een woon-/zorgcen-
trum – red.)

  
De Muziekfabriek bestaat nu zo’n 
20 jaar. Vóór die tijd was het de 
Pentagramstudio.  Dat was een 
low-budget-studio rondom een 
8-kanaals Tascam opnamerecor-
der. Daarmee werd veel metal, 
rock en reggae, zoals dus ook 
The Solution uit Winterswijk, op-
genomen. In 1996 kwam de eer-
ste Winterswijkse Muziekfabriek, 
waar dus een opnamestudio 
werd ingericht en waar een repa-
ratieruimte een plek vond.

“Ik speelde bij Bertus Staigerpijp 
en dat kon ik niet combineren 
met de Muziekfabriek en met het 
spelen voor de Zingende Fresia’s. 
Wat zeg je: heb jij problemen met 
Nederlandse smartlappen en 
zo? Nou, voor jouw soort is dus 
de Fresia’s opgericht, geweldige 
band.”

Lees verder op www.popmag.nl

staak en Bert Scheuter, nodigden 
ook collegadichters uit. Te denken 
valt aan Dichter des Achterhoek 
Jack Weijkamp, Maarten Buser, 
P.B. Kempe en/of André van Ges-
sel om mee te reizen. “De dichters 
zullen een spetterende voordracht 
verzorgen. De dichterskoets voor 
uw broodnodige rust en bezinning 

Bevrijdingspop Achterhoek op 5 mei in Zutphen
Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in vrijheid leven. Dat er in 
1945 een eind kwam aan het geweld en de onderdrukking van de 
Tweede Wereldoorlog en om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar 
is. Dat geldt ook voor muziek en daarom viert Zutphen op 5 mei ook 
de Achterhoekse muziek met de beste bands en muzikanten van het 
moment.

Door Meindert Bussink

Van Dinxerplo tot Ulft, van Aalten 
tot Lochem en van Winterswijk tot 
Doetinchem. Vanuit alle windstre-
ken zal de crème de la crème van 
de Achterhoekse popmuziek ver-
tegenwoordigd zijn op twee podia 
van 14:00 uur tot middernacht. De 
eerste bevestigde namen zijn Don-

nerwetter, Raw Flowers, Orange 
Maplewood en een unieke samen-
stelling van de Achterhoekse all 
star roulatieformatie Hooked.

Lokale helden festival in een 
nieuw jasje
Bevrijdingspop Achterhoek bor-
duurt voort op het Lokale Helden 
festival dat sinds 2010 op het his-
torische ‘s Gravenhof plein Zut-
phense bands met eigen werk een 
podium biedt. Het knusse open air 
festival heeft ook altijd aandacht 
voor kunst, goed eten en drinken 
en vertier voor kinderen. Bevrij-
dingspop Achterhoek is uitstekend 

bereikbaar per openbaar vervoer 
en ligt middenin de binnenstad tus-
sen sfeervolle kroegen, restaurants 
en terrassen om te genieten van 
een perfecte middag -en avond uit. 
Het kleine festival terrein is gratis 
toegankelijk (maar vol = vol). Bij de 
entree worden bezoekers gevraagd 
om een vrijwillige bijdrage. Ook 
voor de kleine bezoekers is er ruim 
aandacht met teken- en speelhoe-
ken, zodat de ouders zich in alle rust 
kunnen vermaken die dag. 

Steun de vrijheid
De organisatie van Bevrijdingspop 
Achterhoek is op zoek naar onder-
nemers die cultuur en muziek een 
warm hart toedragen, om zo geza-
menlijk een mooi evenement te or-
ganiseren. Meer informatie over het 
festival en de artiesten is te vinden 
op de site www.bevrijdingspopach-
terhoek.nl.

Willem Sprick. Foto: Ronald Falke

Verder in Behind the Corner Popmagazine
• Behind the Release: 7Tools   Broken Nose Sessions - Door Meindert 

Bussink
• Behind the Roots - Cocagne Ulft, 1998 - Door Gijs Wilbrink
• DJ-opleiding Young Spinners handelt met oog voor kwaliteit - Door 

Meike Wessels
• Isoleer je eigen oefenruimte of studio. Deel 1: De theorie - Door Bert 

Stoltenborg
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Orange Maplewood staat 5 mei op Bevrijdingspop Achterhoek. Foto: Annelies Verhelst

Dertig leden van
Behind the Corner

krijgen een passe-parKOE.
Ben jij al lid?



Voor vakwerk ga je naar 
de specialist

Warnsveld - André van der Horst is al 28 
jaar actief in de bouw. Vorig jaar vierde hij 
zijn 10-jarig jubileum als franchisenemer 
van de landelijke bouwformule De Klus-
senier. André houdt van zijn werk: “Je 
creëert iets. Het is niks en het wordt wat.”

Ruim elf jaar geleden stuit André bij toe-
val op de website van De Klussenier. “Ik 
zag daar een advertentie met de tekst: 
word eigen baas. Dat sprak me wel aan 
en heb ze toen benaderd.” Er blijkt een 
klik te zijn tussen beide partijen en An-
dré wordt franchisenemer en dus eigen 
baas. De samenwerking levert hem een 
hoop voordelen op. Zo profiteert hij van 
inkoopvoordeel op materialen, krijgt hij 
korting bij het afsluiten van verzekerin-
gen en kan hij voordelig een bus van De 
Klussenier aanschaffen. “Op mijn bus 
staat tegenwoordig ook een QR-code, 
waarmee je eenvoudig informatie over 
mij kunt krijgen op je smartphone.”

Televisie
Heel belangrijk is verder dat zijn fran-
chisegever hem ‘gratis’ reclame op-
levert. “De Klussenier sponsort het 
televisieprogramma Help, mijn man is 
klusser van RTL”, zo vertelt André. “Dit 
programma wordt goed bekeken, waar-
door mensen uit deze omgeving snel-

ler bij mij terecht komen.” Zelf is André 
ook al eens op tv geweest. Via café De 
Stadsbrouwerij op de Houtmarkt in 
Zutphen werd hij benaderd om deel 
te nemen aan het programma Herrie 
XXL. “In 72 uur moest ik het horeca-
etablissement compleet verbouwen”, 
zegt André. “Alleen kon ik dat niet in dat 
tijdsbestek, dus ik heb daar een aantal 
mensen voor ingehuurd. Een prachtige, 
betaalde klus waarmee ik veel bekend-
heid heb verworven.”

Alles
Voor André is geen klus te gek. “Ik pak 
alles aan”, zo laat hij weten. De badka-
mer is één van zijn specialiteiten, van 
sloop tot oplevering. Of het nu gaat om 
leidingwerk, installatie, tegels, voegen 
of sanitair; André doet alles. Een leuke 
extra service die André zijn klanten 
biedt is de plaatsing van een mobiele 
douchecabine: “Vaak duurt een ver-
bouwing van een badkamer toch een 
aantal dagen of weken. Door een mo-
biele douchecabine in de keuken of op 
de overloop te plaatsen ondervinden 
mensen hier minder last van.” Naast 
badkamers doet André ook toiletruim-
tes, keukens, dakramen, wanden en 
vloeren. “Ik draai mijn hand nergens 
voor om. Er is nog nooit een klus ge-

weest die ik niet heb kunnen uitvoeren. 
En als ik iets zelf onverhoopt niet kan, 
dan heb ik altijd nog wel iemand in mijn 
netwerk om mij te assisteren.”

Afspraak is afspraak
Iemand die gebruik wil maken van de 
diensten van André kan hiervoor te-
recht op de website van De Klussenier. 
André: “Als iemand uit de regio Zutphen 
daar een klusaanvraag doet, krijg ik 
hier meteen een bericht van per SMS. 
Zo kan ik heel snel schakelen en ben 
ik de concurrentie voor.” Je klus laten 
doen door André biedt veel voordelen. 
“Je hebt één vast aanspreekpunt met 
wie je alles kunt regelen. En daarnaast 
geldt bij mij altijd: afspraak is afspraak”, 
zegt André. Ook met de garantie zit het 
goed: “Op alles wat ik mijn handen doe 
zit één jaar garantie en voor de meeste 
materialen geldt dat de fabrikanten ga-
rantie geven.” 

Contact
De Klussenier André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld
T: (0575) 529 125
M: (06) 4895 7044
E: a.vanderhorst@klussenier.nl
W: www.klussenier.nl of www.allround-
klussenbedrijfandrevanderhorst.nl

André van der Horst houdt van zijn werk. Foto: PR

Klussenier André van der Horst uit Warnsveld
‘Ik pak alles aan’

● Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid
● Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap
● Geen voorrijkosten
● Een vakman voor al 
 uw werkzaamheden
● Ruime garantie
● Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren
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Volop bedrijvigheid bij 
Betting Ressing
GROENLO - Na het uitspreken van 
het faillissement van Betting & 
Ressing Handel B.V. uit Groenlo 
is er vaart gezet achter de over-
name. Wessels tegels uit Lich-
tenvoorde heeft het tegelbedrijf 
overgenomen en alles draait nu 
weer gewoon door. Jeroen Swie-
nink, al tien jaar hét gezicht van 
het bedrijf, is blij dat hij met zijn 
team verder kan in zijn vak.

Door Kyra Broshuis

Doen waar we goed in zijn
"Ik was altijd al verantwoordelijk 
voor de winkel en dat ben ik nog 
steeds," vertelt Swienink enthousi-
ast. "We hebben nu een stabiele fi-
nanciële ondergrond en daardoor 
kunnen we nóg beter doen waar 
we goed in zijn." Jeroen Swienink 
is enthousiast over zijn vak en 
praat graag over alle mogelijkhe-
den bij Betting Ressing.

"Het is goed dat de naam Betting 
Ressing, ondanks de overname, 
behouden is gebleven. Het bedrijf 
staat goed bekend in de regio en 
dat willen we uiteraard graag zo 
houden. Ik vind het belangrijk 
dat we niet alleen verkopen, maar 
zeker ook adviseren. Dat doen 
we graag, het laten zien van de 
mogelijkheden en het geven van 
passend advies is een manier van 
werken die voor ons en uiteraard 
voor de klant heel plezierig is."

Rechtstreekse inkoop in Italië
Betting Ressing koopt haar te-
gels rechtstreeks in bij de fabriek, 
meestal in Italië. Door deze recht-
streekse inkoop en de partijgroot-
te kan de prijs laag gehouden 
worden. "We kopen groot in, dat 
scheelt in transportkosten en dat 
merkt de klant uiteraard ook. Het 
cash & carry systeem dat wij han-
teren is onze kracht, het is uniek 
in deze regio." Tegels zijn al ja-

renlang immens populair door de 
vele mogelijkheden. "Denk alleen 
al aan vloerverwarming, daarvoor 
zijn tegels uitstekend geschikt. We 
verkopen op het moment heel veel 
houtlook vloertegels, het is abso-
luut een trend. Het lijkt hout maar 
je hebt alle voordelen van een te-
gelvloer, dus weinig onderhoud, 
niet vlekgevoelig en geen slijtage."

Trends: beton- 
en cementlook 
tegels

De nieuwe collectie van 2016 is in-
middels gearriveerd bij de winkel 
en Jeroen Swienink legt uit wat de 
trends zijn. "Het zijn voor dit jaar 
vooral de rustige en eenvoudige 
beton- en cementlook tegels. Ook 
de zeer grote tegels zijn nog steeds 
erg gewild. Mensen willen graag 
rust en ruimte in huis creëren en 
dat gaat uitstekend met rustige 

kleuren en grote tegels, daarbij zie 
je immers minder voegen en lijkt 
de ruimte groter."

Deskundig advies op het gebied 
van wand- en vloertegels
Er is weer volop bedrijvigheid bij 
Betting Ressing. "Wij blijven bren-
gen wat mensen van ons gewend 
zijn; een grote collectie voor een 
lage prijs én uiteraard deskundig 
advies." Betting Ressing verkoopt 
tegels voor renovatie en nieuw-
bouw en is dé winkel voor totaal 
interieuradvies op het gebied van 
wand- en vloertegels, laminaat en 
pvc-vloeren.

"We merken dat het weer aantrekt, 
mensen gaan weer bouwen en 
verbouwen en tegels blijven on-
verminderd populair. Op zondag 
13 en 20 maart zijn er weer koop-
zondagen. Ook op Tweede Paas-
dag is men bij Betting Ressing van 
harte welkom!"
   

 ■ www.bettingressing.nl

Burgemeester opent
keukenafdeling Helmink
VORDEN - Vrijdag 11 maart vindt 
de opening plaats van de nieuwe 
keukenafdeling bij Helmink in 
Vorden. Burgemeester Besselink 
zal de officiële openingshandeling 
verrichten om 13.30 uur, waarna 
iedereen kan genieten van de 
nieuwe collectie Duitse topkeu-
kens, waar deze dag bovendien 
live cooking plaats zal vinden. U 
bent van harte welkom!

Het assortiment uitbreiden met 
keukens is voor Helmink Vorden 
een logische keuze, met deze aan-
vulling kan de winkel een totaal-
concept bieden op het gebied van 
wonen. De laatste tijd is men bij 
Helmink druk bezig geweest met 
het integreren van de keukenaf-
deling in de bedrijfsvoering. Zo is 
er een computerprogramma aan-
geschaft waarmee keukens in 3D 
getekend kunnen worden, zodat 

de klant een goede indruk krijgt 
van de toekomstige keuken. Daar-
naast vindt de klant op de begane 
grond en eerste verdieping opstel-
lingen met apparatuurmerken als 
AEG, Pelgrim, Etna en Zanussi. 
Bovendien kan men kiezen uit 
een ruim assortiment aan fronten, 
werkbladen, accessoires en opties.

Volgend weekend kan iedereen 
volop genieten van de nieuwe 
keukenafdeling, vanwege de ex-
tra openstelling: vrijdag 11 maart 
van 13.30 tot 21.00 uur, zaterdag 
12 maart 09.00 tot 17.00 uur en 
op zondag 13 maart van 12.00 tot 
17.00 uur. Helmink Vorden ver-
welkomt u graag tijdens het ope-
ningsweekend.
   

 ■ www.helminkwonen.nl

   

Informatieavond GBB
VIERAKKER - Gemeente Belan-
gen Bronckhorst (GBB) houdt 
woensdag 3 maart een informa-
tieavond bij de Theetuin, IJselweg 
13 te Vierakker, over te realiseren 
nieuwe bestemmingsplan bui-
tengebied (Hengelo / Vorden), 
wonen en werken in uw directe 

leefomgeving. Aanleiding is dat de 
Gemeenteraad van Bronckhorst 
in de loop van dit jaar een nieuwe 
visie presenteert met name over 
landbouwkundige ontwikkelin-
gen in dit gebied. Aanvang: 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur.

RUURLO - Begin dit jaar is Logis 
Hotel De Tuinkamer, gelegen aan 
de Hengeloseweg in het buiten-
gebied van Ruurlo, toegetreden 
tot Euro-Toques Nederland. Euro-
Toques Nederland is een vereni-
ging van professionele koks en res-
taurateurs die staan voor gezonde 
voeding die ambachtelijk wordt 
bereid met natuurzuivere produc-
ten van goede kwaliteit zonder 
kunstmatige toevoegingen. De ver-
eniging stelt zich onder meer ten 
doel om de verscheidenheid van 
landelijke en regionale culinaire 
tradities te respecteren, te behou-
den en deze culinair te combine-
ren met het hedendaagse.

Door Jan Hendriksen

De officiële inauguratie vond zon-
dag 28 februari plaats voor geno-
digden. Aan de inauguratie had 
De Tuinkamer een goed doel ge-
koppeld en wel het Jeugdsport-
fonds Gelderland afdeling Berkel-
land. De genodigden, die werden 
voorzien van luxe hapjes en bij-
behorende drankjes, doneerden 
hiervoor vijfentwintig euro per 
persoon. Eigenaresse Ria Weel kon 
aan bestuurslid Gerard van Balve-
ren van Jeugdsportfonds Gelder-
land een cheque van 1150 euro 
overhandigen. Wethouder Sport 
Han Boer van de gemeente Berkel-

land nam de sabel ter hand om de 
champagne te sabreren ter gele-
genheid van deze feestelijke gele-
genheid. De gemeente Berkelland 
neemt deel aan het Jeugdsport-
fonds Gelderland en stelt hiervoor 
jaarlijks maximaal zesduizend eu-
ro voor beschikbaar. De gemeente 
vindt een gezonde leefstijl door 
een leven lang actief bewegen be-
langrijk. De financiële situatie van 
inwoners mag geen belemmering 
zijn voor sportdeelname. Dit geldt 
met name voor kinderen tot acht-
tien jaar. Voor deze doelgroep is 
in het Coalitieakkoord 2014-2018 
en de Programmabegroting 2015 

opgenomen dat aansluit bij het 
Jeugdsportfonds. De gemeente is 
hiervoor een samenwerking aan-
gegaan met de Sport Federatie 
Berkelland die verantwoordelijk 
is voor de uitvoering in Berkel-
land. Met het aanmelden voor het 
Jeugdsportfonds kunnen per jaar 
ongeveer dertig kinderen van fi-
nancieel minder draagkrachtige 
ouders/verzorgers lid worden van 
een sportvereniging, meedoen en 
zorgen dat zij niet afhaken. Hier-
door leren zij vaardigheden als 
samenwerken, plezier beleven en 
competitie die ook in het dagelijk-
se leven van pas komen.

Logis Hotel De Tuinkamer schenkt 
Jeugdsportfonds Gelderland Berkelland 

Wethouder Han Boer, Ria en Jos Weel en Gerard van Balveren (v.l.n.r.) met de waarde-
cheque. Foto: PR.

Jeroen Swienink. Foto: Kyra Broshuis

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 
biografie. En iedere maand komt er een verhaal bij.

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Check de bieb!
Boekenweek 2016: 
Was ich nog zu sagen hätte!
In het kader van de Boekenweek ontvangt Bibliotheek Doetinchem 
op maandag 14 maart auteur Nico Keuning. Keuning komt 
vertellen over zijn boek Boternacht.  De gratis lezing start om 19.30 
uur in ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem. Reserveren via  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of 0314 333445.
De Boekenweek 2016 richt zich op ons buurland Duitsland, onder het 
motto Was ich noch zu sagen hätte. Duitsland is het land van Bach, Ber-
lijn en Bratwurst. Van Goethe, Brecht, Schiller en Böll. Van diepgeworteld 
voetbalsentiment en kuilen aan het strand. En van de Tweede Wereldoor-
log. Maar onze grote buur biedt nog zoveel meer onderwerpen om over te 
praten, te lezen en te schrijven. 

Boekenweekgeschenk: Broer, van Esther Gerritsen
Het meest gezichtsbepalende element van de Boekenweek is het Boe-
kenweekgeschenk. In de boekwinkel krijg je tijdens de Boekenweek het 
Boekenweekgeschenk cadeau bij besteding van een bedrag van € 12,50 
aan Nederlandstalige boeken.
 
Gratis reizen met het Boekenweekgeschenk
Op zondag 20 maart 2016 biedt hoofdsponsor NS, op vertoon van het 
Boekenweekgeschenk, weer gratis reizen met de trein aan. 

Boekenweekmagazine
Bij de bibliotheek is tijdens de Boekenweek het gratis Boekenweekma-
gazine verkrijgbaar, met Esther Gerritsen, auteur van het Boekenweek-
geschenk Broer als gasthoofdredacteur. In het magazine staan heel veel 
boekentips bij het Boekenweekthema Duitsland. De voorraad is beperkt.
Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetinchem, 
Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op www.bibliotheek-
westachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of volg ons op 
www.twitter.com/Biebnieuws.

huishoudelijke hulp 
Een zorg minder.
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In verband met uitbreiding, zijn wij op zoek naar een

Ervaren assistent-accountant
Ben jij betrokken bij je klanten? Initiatiefrijk? Kijk jij met een kritisch oog naar 
kwaliteit? 

Als ervaren assistent-accountant heb je een afwisselende functie, je verricht 
uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van samenstellen van jaarrekenin-
gen, het verzorgen van belastingaangiften, het uitvoeren van adviserende 
taken, het voeren van besprekingen met klanten en begeleiden van collega’s. 
Dit alles in een open en informele sfeer binnen ons kantoor. 

Kortom, een baan met een hoge mate van zelfstandigheid en volop afwisseling, 
met voldoende mogelijkheden tot verdere groei. 

Ben jij deze enthousiaste persoon met interesse voor cijfers en ambitie voor het vak? 
Stuur dan je sollicitatie (met cv) naar:
Oudenampsen
Administratieve en Fiscale dienstverlening B.V.
T.a.v. Mw. H.J. Oudenampsen RB
Raadhuisstraat 2-A, 7251 AB  Vorden

email: houdenampsen@oudenampsen.nl  www.oudenampsen.nl
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl
Openingstijden kassa: 
Ma. t/m za. van 10:00-14:00 uur         
Bezoekadres: Hofstraat 159 Doetinchem

 (0314) 37 60 00
Misschien wel                       theater van NL!het beste

Dian Liesker

Sophia Wezer als Billie Holiday

Michael Prins

Aangeschoten Wild

Addicted to Blues

A Dreamer's Dream...

Sophia Wezer biedt u een intiem kijkje in het 
leven van Billie Holiday, één van de invloedrijkste
jazz-zangeressen aller tijden. 

De Haarlemse singer-songwriter Michael Prins 
won in 2013 de tweede editie van Giel Beelen’s
‘De Beste Singer-Songwriter van Nederland’.

20:30 uur - Cabaret

20:30 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Theaterconcert

do.
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Dian Liesker speelde 2 jaar bij Comedy Train, won 
de persoonlijkheidsprijs van Cameretten ’10 en 
ontwikkelde zich tot een innemende performer.

De Oasebar
Gerard Cox, Joke Bruijs

Deze ode aan het variété belooft een prachtige 
avond te worden. M.m.v. Ron Brandsteder,  
Tony Neef en Peggy Vrijens en LIVE ORKEST!

20:00 uur - Toneel

do.

 511
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Het Gelders Orkest
Celloconcert met Rafaël Wallfisch

Brahms             Tragische ouverture
Elgar                  Celloconcert
Mendelssohn   Symfonie nr. 4 ‘Italiaanse’ 

20:00 uur - Klassiek Concert

do.

 53
d0.

maart 2016

Kasper van Kooten
Bonte Avond

Vermakelaar Kasper van Kooten maakt muziek, 
schrijft romans en speelt in televisieseries en films. 
'Bonte Avond' is een aanslag op uw lachspieren!

20:30 uur - Cabaret

do.

 510
d0.

Il Trovatore (Verdi)

Sandra van Nieuwland

Staatsopera van Tatarstan

Face It

‘Il Trovatore’ vertelt een hartverscheurend verhaal 
over ridderlijkheid, eer en een tragische liefde op 
een reeks schitterende melodieën.

Begeleid door haar veelzijdige band gaat Sandra 
terug naar de kern van haar muziek. Nog meer 
staan de stem, emotie en het verhaal centraal. 

20:00 uur - Opera

20:30 uur - Theaterconcert

do.

do.
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u i t g e l i c h t

Theateragenda

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



De naam Hunting Engelen verandert in 
Firimass, de vertrouwde service blijft

Het kantoor 
verhuist per 
1 maart naar 
Hofstraat 14 in 
Doetinchem
DOETINCHEM - Het welbekende 
kantoor Hunting Engelen dat ge-
specialiseerd is in assurantiën, 
financieringen, pensioenen, hy-
potheken en bancaire producten 
van RegioBank is niet alleen ver-
anderd van naam, maar ook van 
adres. Vanaf begin 2016 gaat het 
bedrijf van René Engelen en Ton 
Lauckhart verder onder de naam 
Firimass, een afkorting van 'Finan-
cieel Riskmanagement en Assu-
rantiën'. Per 1 maart verhuist het 
kantoor van de Plantsoenstraat 
naar Hofstraat 14 te Doetinchem.

"We waren toe aan een volgende 
stap", legt René Engelen uit. "Met 
Ton is er vers bloed en extra kennis 
in het bedrijf gekomen, vandaar 
de naamswijziging. We krijgen een 
nieuw onderkomen aan de Hof-
straat. Wat niet gaat veranderen is 
onze service en expertise, dat zijn 
echte speerpunten."

René en Ton hebben tientallen 
jaren hun sporen verdiend in het 
bank- en verzekeringswezen. Dat 
ze nu de krachten bundelen is niet 
vreemd. "We willen onze klanten, 
in zowel de zakelijke als particu-
liere markt, altijd het beste onaf-
hankelijke advies kunnen geven. 
Dat betekent dat je een bepaalde 
schaalgrootte en expertisegraad 
moet hebben. René en ik vullen 
elkaar goed aan. Daarbij is onze 
kantoororganisatie ook prima ge-
schoold. Jaarlijks volgen we niet 
alleen de verplichte bijscholing, 
maar proberen we onze mensen 

verder te ontwikkelen. Uiteindelijk 
zijn zij het eerste aanspreekpunt 
naar de klant", aldus Ton.

Persoonlijk 
contact staat 
centraal

Bij Firimass staat de klant nog echt 
centraal. Er is een antwoord op ie-
dere vraag. "We zijn net zoiets als 
een huisarts. We weten van veel 
zaken af, maar mocht er ergens 
twijfel over bestaan of we moe-
ten iets tot ver achter de komma 
uitzoeken, schakelen we nog een 
extra specialist in. Nee bestaat bij 
ons niet", vervolgt René. "Dat geldt 
ook voor het afhandelen van een 
schade, als een klant ergens recht 
op heeft conform de polisvoor-
waarden, dan willen we dat recht 
ook halen. Al moeten we met de 
directie van de desbetreffende ver-
zekeringsmaatschappij om tafel."

Ton en René proberen jaarlijks 
bij hun klanten over de vloer te 
komen. "We gaan echt niet om te 
kijken of er nog iets verkocht kan 
worden. We beginnen met een 
kop koffie en praten met de klant. 
Zo leren wij onze klanten nog be-
ter kennen, dat is belangrijk voor 
eventuele latere adviezen. Bij het 
kopen van een huis of een pensi-
oenadvies komt zoveel kijken, dan 
is het belangrijk dat je alle ins en 
outs weet. Pas dan kun je een ge-
degen advies geven. We leveren 
een totaalpakket."
De klanten van RegioBank vinden 
het fijn dat ze zo even binnen kun-
nen lopen. "Tegenwoordig moeten 
mensen zich bij de meeste banken 
maar zien te redden via internet. 
Bij ons zijn ze geen nummer, maar 
heeft iedereen een naam en een 
gezicht. Dat is vertrouwd, we wil-
len onze klanten graag ontzorgen 
en helpen zoals jezelf ook gehol-
pen wilt worden", besluit Ton.

Meer informatie staat op de site.
   

 ■ www.firimass.nl

Heeft u nog geen DigiD?
BRONCKHORST - Wist u dat de 
overheid er naar streeft dat alle 
burgers in 2017 DigiD gaan ge-
bruiken? Onder het motto "Di-
gitaal waar het kan, persoonlijk 
waar het moet" doet de overheid 
een groot beroep op de digitale 
zelfredzaamheid van de burger.

Ouderen maken zich zorgen over 
de toegang tot de overheidsdienst-
verlening. Nu steeds meer dien-
sten digitaal aangeboden worden, 
wordt niet alleen een beroep op 
uw digitale vaardigheden gedaan, 
maar ook op uw begrip van de 
digitale overheid zelf: "Hoe maak 
ik een afspraak met de gemeente, 
hoe regel ik mijn zaken met de 
overheid en hoe krijg ik toegang 
tot mijn persoonlijke gegevens?"
Om wat voorbeelden te geven bij 
welke diensten u zoal een DigiD 
voor nodig kunt/zult hebben:
- AOW-pensioen via www.svb.nl
- Toeslagen: huurtoeslag of zorg-
toeslag via www.toeslagen.nl
- Belastingdienst: invullen van 
aangiftes e.d.
- Digitale afspraken bij de ge-
meente: aanvragen paspoort, rij-
bewijs
- Gemeentelijke belastingen, bijv. 
WOZ (waarde van uw woning)
- Pensioenaanspraken via www.
mijnpensioenoverzicht.nl
- Donorregister via www.donor-
register.nl
- Zorgverzekeringen om bijv. de-
claraties door te geven
- Het activeren van uw Berichten-
box van de overheid

Zaken doen met de digitale over-
heid moet u wel op een veilige ma-
nier kunnen doen. Want u wilt niet 
dat anderen zo maar in uw per-
soonlijke gegevens kunnen kijken. 
Ook mag iemand niet zo maar uw 
gegevens veranderen. Daarom 

moet u zich legitimeren bij de di-
gitale overheid. Zodat de overheid 
zeker weet dat u het bent en niet 
iemand anders. Net zoals u dat 
ook doet als u naar uw gemeente-
loket gaat. Dan legitimeert u zich 
met uw identiteitskaart, paspoort 
of rijbewijs.
Op internet kunt u zich legitime-
ren met uw DigiD (spreek uit: 
'Die-gie-dee'). Zo weten over-
heidsinstellingen dat ze ook echt 
met u te maken hebben. DigiD is 
uw digitale sleutel voor de over-
heid en bestaat uit een gebrui-
kersnaam en een wachtwoord. Dit 
moet u eenmalig aanvragen.
Veel ouderen ervaren een drempel 
in het gebruik van de overheids-
diensten. Met name het aanvra-
gen en gebruiken van DigiD lijkt 
voor velen een hoge drempel. Als 
u hierover meer informatie wilt 
hebben bent u van harte welkom 
op de informatiebijeenkomst over 
DigiD, georganiseerd door Stich-
ting Welzijn Vorden. Daar kunt u 
meer te weten komen wat DigiD 
nu eigenlijk is.
Deze informatiebijeenkomst zal 
worden gehouden op dinsdag 8 
maart om 14.00 uur in het Dorps-
centrum in Vorden. In verband 
met de ruimte kunt u zich hiervoor 
op te geven via w.gotink@wel-
zijnvorden.nl of telefoon (0575) 
553405, dinsdag-/woensdagmor-
gen van 9.00 - 12.30 uur.

NB: Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor mensen die al enige vaardig-
heid op de computer hebben door 
bijvoorbeeld e-mailen, bankzaken 
regelen, op het internet zoeken 
enzovoort. Mocht u nog geen ge-
bruik maken van een computer 
dan is het beter eerst een inlei-
dende digitale vaardigheidstrai-
ning volgen, bijvoorbeeld 'Klik & 
Tik' bij de plaatselijke bibliotheek.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van donderdag 
25 februari, de tweede avond van 
de vijfde ronde van de competi-
tie van Bridgeclub Bronkhorst.

In de A lijn twaalf paren, B lijn der-
tien en de C lijn tien paren. In de D 
lijn weer zes paren, mede door het 
meespelen van Han Oosterbos. In 
alle lijnen hebben de eerste twee 
plaatsen 60% of meer en dat is een 
mooie score.
Lijn A: 1. Hennie van Druten & 
Gonnie Hulleman 62,50%, 2. Dinie 
Hartelman & Ruud Bijloo 60,42%, 
3. Inge & Reint Pellenberg 58,33%. 
Lijn B: 1. Karen Notten & Joop te 

Veldhuis 67,08%, 2. Emmy Ste-
geman & Joop ten Holder 56,25 
%, 3. Theo Damen & Theo Schut 
55,00%. Lijn C: 1. Margaret He-
ijting & Gerda Tankink 62,50%, 
2. Wil ten Holder & Joop Rut-
ten 60,94%, 3. Jasper de Ronde & 
Bert Nijenhuis 58,33%. Lijn D: 1. 
Han van Oosterbos & Henk Boers 
68,33%, 2. Desiree Bosman & Jo-
han Hilderink 60,00%.
Volgende week bridgen op don-
derdag 3 maart, de derde avond 
van de vijfde ronde. Afmelden 
minstens vóór 12.00 uur op de 
wedstrijddag via het mobiele num-
mer van de club: 06-25198329.

   

Activiteitenmiddag voor 
kinderen met beperking
BRONCKHORST - Na het geslaagde 
gezinsuitje vorig jaar op 25 okto-
ber, volgen er ook dit jaar twee 
middagen voor gezinnen met 
kinderen die een beperking heb-
ben. De gezinsmiddagen vinden 
plaats op de zondagen 6 maart 
en 5 juni van 13.30- 17.30 uur 
in Zorgbad Zonnewater, Monu-
mentenweg 3, 6997 AH Hoog-
Keppel.

Doel van dit gezinsuitje is het bie-
den van een middag dat in het 
teken staat van ontmoeting en in 
een ontspannen sfeer met elkaar 
in gesprek te gaan en ervaringen 
uit te wisselen.
Daarnaast worden er zwem- en 
andere activiteiten georganiseerd 
onder begeleiding van professio-

nals en vrijwilligers voor de kin-
deren met een beperking en de 
broertjes en zusjes. De geheel ver-
zorgde middag wordt afgesloten 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

Het gezinsuitje wordt georgani-
seerd door 'VIT-hulp bij mantel-
zorg' in samenwerking met de ge-
meente Bronckhorst en de Stich-
ting Zorgbad Zonnewater. 'VIT-
hulp bij mantelzorg' coördineert 
deze middagen. Voor informatie 
en/of aanmelden kunt u terecht 
bij Ilja Bomers.
   

 ■ i.bomers@
vithulpbijmantelzorg.nl ■ (0544) 82 00 00

8 maart
HENGELO - Met twee Gouden 
Strop-nominaties, twee Crimezo-
ne Awards en meerdere vier-ster-
renrecensies in VN's kritische De-
tective & Thrillergids in haar bezit, 
geldt Corine Hartman als een van 
de meest gelauwerde en gewaar-
deerde thrillerschrijfsters van ons 
land. Corine Hartman is afgestu-
deerd aan de Schrijversvakschool 
met als specialisatie scenario-

schrijven. Zij schreef onder andere 
enkele scenario's voor de televi-
sieserie Flikken Maastricht. Haar 
eerste romans spelen zich af in 
de Achterhoek, te weten Groenlo, 
Bredevoort en Doetinchem. Deze 
maand is haar nieuwste boek ver-
schenen: 'Een vlaag van waanzin'. 
Boekhandel Boekexcellent zal 
dinsdagavond ook aanwezig zijn.

De lezing op dinsdag 8 maart start 
om 20.00 uur in de bibliotheek in 
Hengelo, Sterreweg 10. De avond 

is gratis is voor Vrienden van de 
bibliotheek, andere belangstel-
lenden betalen vijf euro. Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd voor 
deze unieke avond.

Aanmelden kan via de website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.
nl of bellen met de Klantenservice 
(0314) 333445.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl ■ vriendenbibliotheekhengelo.nl

   

Achterhoeks Planetarium geopend
tijdens Landelijke Sterrenkijkdagen
TOLDIJK - Onder het motto 'De 
hemel is van iedereen' orga-
niseert de Koninklijke Neder-
landse Vereniging voor Weer- en 
Sterrenkunde (KNVWS) dit jaar 
voor de veertigste keer de Lan-
delijke Sterrenkijkdagen. Ook 
het Achterhoeks Planetarium in 
Toldijk heet u van harte welkom 
op 11 en 12 maart.

In Toldijk, aan de Hoogstraat 29, 
bevindt zich een stukje hemel op 
aarde. Henk Olthof bouwde hier 

onder andere vier verschillende 
planetaria. Het plafondplaneatri-
um bouwde hij naar voorbeeld 
van het Friese Eisinga Planetari-
um, inclusief een ingenieus tand-
wielsysteem, waarvoor hij ook zelf 
alle
berekeningen maakte. Heel bij-
zonder is 'Ruimteschip Aarde', 
waar men met ongeveer tien vol-
wassenen (of vijftien kinderen) in 
kan om een unieke belevenis mee 
te maken. Door een draaicon-
structie toont dit bolplanetarium 

de sterrenhemel vanaf Nederland, 
maar ook vanaf de evenaar en de 
Noordpool. Als het licht uit gaat 
verschijnt er een indrukwekkende 
en haarscherpe sterrenhemel. Zelf 
bij een bewolkte lucht kan men 
in Toldijk dus toch sterren kijken. 
Een vierde planetarium, 'de We-
reld op zijn kop' toont de sterren-
hemel van het zuidelijk halfrond. 
Voor verdere informatie zie de site.
   

 ■ achterhoeksplanetarium.nl

Schrijfster Corine Hartman komt 
naar bibliotheek Hengelo

René Engelen en Ton Lauckhart gaan voor persoonlijk advies. Foto: PR
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U. Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Bedrijfsleider Horeca m/v 

Ben jij een people manager en zoek je een afwisselende 
functie als bedrijfsleider binnen een groeiend horecabe-
drijf?

Functieomschrijving
In de functie van Bedrijfsleider Horeca ben je verantwoordelijk voor 
de dagelijkse leiding van de onderneming, maar zet je daarnaast 
ook de lijnen uit voor de lange termijn. Voor het  goed kunnen 
uitoefenen van deze functie is het belangrijk dat je communicatief 
zeer sterk bent. Je bent de manager, organiseert werkzaamheden, 
je maakt de planning en tevens ben je gastheer/gastvrouw. Je 
inspireert de medewerkers en weet ze te motiveren. Bovendien is 
het belangrijk dat je met social media kan omgaan en dit op een 
positieve en zakelijke manier weet te gebruiken.

Servicemonteur m/v

Wil je je verdiepen in de constructie en mechanische wer-
king van diverse componenten?

Functieomschrijving
Als servicemonteur werk je bij toonaangevende internationale 
klanten in onder andere de levensmiddelen-, farmaceutische en 
chemische industrie. In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het plaatsen, samenbouwen en installeren van apparatuur. Tevens 
voer je reparaties en revisies uit, je herstelt schade veroorzaakt 
door transport. Je beproefd het eindproduct op dichtheid, maatvoe-
ring, kwaliteit, eisen van de klant, goede werking en je draagt zorg 
voor documentatie en instructie.

Installatiemonteur m/v

Ben jij een ervaren installatiemonteur en op zoek naar een 
nieuwe uitdaging?

Functieomschrijving
In de functie van installatiemonteur ben je verantwoordelijk voor 
het plaatsen en afmonteren van diverse installaties aan de hand 
van technische tekeningen. Het gaat veelal om installaties in de 
woningbouw of utiliteitbouw. Je werkt voornamelijk zelfstandig, 
maar bij grotere projecten kan het voorkomen dat je samen met 
een collega op pad gaat. Het werk is in de regio van Lochem.

Marketing- en communicatie medewerker m/v

Ben jij de vlotte persoonlijkheid met een afgeronde HBO 
marketing opleiding?

Functieomschrijving
In deze functie ben je  verantwoordelijk voor het actief benaderen 
van de markt. Je vertaalt de strategie in concrete acties door het 
ontwikkelen van operationele marketingactiviteiten op gebied van 
reclame, PR en direct marketing. Ook ontwikkel je promotiebeleid 
voor producten en diensten. Je bent verantwoordelijk voor online 
en offline activiteiten, je ontwikkelt tools en middelen om de ver-
koop te stimuleren en te optimaliseren. Je volgt de marktpositie en 
ontwikkelt een marketingplan. Daarnaast ondersteun je de com-
mercieel directeur met secretariële werkzaamheden.

Allround Timmerman m/v

Ben jij een ervaren timmerman of heb je reeds je opleiding 
tot timmerman afgerond?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in Oost Nederland zijn wij regelmatig 
op zoek naar timmermannen. Hierbij wordt 
er van je gevraagd diverse werkzaamheden 
uit voeren. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om 
nieuwbouw, renovatie en aan- en verbouw.

- Service- en montagemedewerker RallyRaid
- CNC-draaier
- Service- en montagemedewerker RallyRaid
- CNC-draaier

WWW.REIGERSUSPENSION.COMWWW.REIGERSUSPENSION.COM

Kijk voor het volledige profiel op: www.reigersuspension.com

Reiger Suspension is een zelfstandige organisatie met een internationale reputatie op het 
gebied van de ontwikkeling en productie van schokdempers in auto- en motorsport, met 
name voor de toepassing onder extreme omstandigheden. Gedreven door de absolute wil 
om de beste te zijn, werken ruim 50 medewerkers iedere dag opnieuw aan de realisatie van 
deze doelstelling.

We hebben momenteel de volgende vacatures:

Da Vinci maakt salonautomatisering  
en zoekt voor 32-40 uur:

(EX) KAPPER/ PRETTIG PERSOON
Die ons als adviseur wil ondersteunen aan de Helpdesk

Meer info: www.dvi.nl/vacature
Tel. 0575 55 27 00    Mail: directie@dvi.nl

Rietdekkersbedrijf fa. Hissink uit Baak is opzoek naar een 

Ervaren rietdekker
Wij zijn een rietdekkersbedrijf gevestigd in Baak 

en werken in een straal van ±30 km om ons bedrijf.

Op dit moment zijn we opzoek  naar ervaren rietdekkers,  fulltime (40 uur per week)
om ons team te aan te vullen voor langere tijd. Liefst in het bezit van rijbewijs BE.
De werkzaamheden bestaan uit rietdekken en al het bij behorende timmerwerk.

Je cv kun je opsturen naar : info@fa-hissink-rietdekkers.nl 
Fa Hissink, Toverstraat 12, 7223 LP Baak

Met vragen kun je bellen met: 
René: 06-51602886 of 
Nick: 06-13487555

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 
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 be-
zoektijden 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.

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

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

Tandarts:
5 - 6 maart, F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen 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 calamiteiten-
nr. (06) 13 10 07 77.

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

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

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

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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

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

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 6 maart, Gereformeerde kerk, 10.00 uur, 
Voorganger: mevr. Jansje Ruiterkamp.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 6 maart, Dorpskerk, 10.00 uur, Voorganger: ds. Dick van Doorn 
uit Almen. Collecten: 1e collecte: 40-dagencollecte KiA: Steun/noodhulp 
Syrische vluchtelingen (LA); 2e collecte: Eredienst & Pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 6 maart, 10.00 uur, voorganger: Ds. C. Brevet, kerkdienst.
Kinderoppas: Gerrie Hiddink.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 maart, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve. 
Zondag 6 maart, 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 5 maart, 18.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. diaken Th. ten Bruin. 

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. 
Is men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria 
en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 
advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

GEZOCHT; Oude brommers, 
onderdelen en verzamelin-
gen van o.a Zundapp, Kreid-
ler. Bromfietswinkels opge-
let: we kopen ook graag uw 
oude winkelvoorraad op. tel 
06-15268461 of 06 18292946.
   

Te huur: gr.huis met 6 
sl.kamers, bij voldoende in-
teresse ook per kamer met 
gebr. van keuken enz. bij 
B. Bulten Veldhoek t.0573 
461255 . ben.bulten@online.
nl.
   

Heeft u last van ratten, mol-
len, konijnen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06-
10499025.
   

4 mrt 20:00u. Dorpscentrum. 
KRATO speelt blijspel ‘Privé 
jet in m’n achtertuin’.
   

Wil jij ook stralend de zomer 
in?! Wacht dan niet langer en 
geef je nu op voor een van de 
Fit & Slank groepscursussen 
die vanaf maandag 7 maart 
weer starten in Vierakker. 
Info of aanmelding:http://
www.fitenslank.nl/petra-
schwab06-101999188, petra.
schwab@fitenslank.nl.
   

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

ZOEKT U EEN STALLING 
VOOR UW AUTO, MOTOROF 
OLDTIMER IN VORDEN?BEL 
VOORINFO 0575-551417.
   

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.

Dagmenu ophalen € 8,00 Dagmenu’s bezorgen € 9.25 
Dagmenu bij ons consumeren € 11,00. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur. Eerder in overleg mogelijk. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. 

Woensdag 2 maart Linzensoep/Boerenkool met jus, rookworst en 
zuurganituur

Donderdag 3 maart  ½ Haantje met patat, appelmoes en sla/
Apfelstrudel met slagroom  

Vrijdag 4 maart Groentesoep/Zalmfilet met dillesaus, aardappelen 
en groenten 

Zaterdag 5 maart Italiaanse cordon bleu met aardappelen en groenten 
  (alleen afhalen of bezorgen) 
Maandag 7 maart Gesloten 
Dinsdag 8 maart  Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/

IJs met slagroom  

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 

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!            info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.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

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

VLOOIENMARKT
 VARSSEVELD 
Zondag 6 maart
10.00 - 17.00 uur

Sportcentrum van Pallandt

Van Pallandstraat 8

Info kr. huur 0031639108152
animo-vlooienmarkten.nl

GROTE
VLOOIENMARKT
 ‘S-HEERENBERG 

Zondag 13 maart
10.00 - 17.00 uur

Laco Sportcentrum
Oude Doetinchemseweg 43

Info kr. huur 0639108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
VORDEN 

Zondag 20 maart
10.00 - 17.00 uur

Sporthal , t Jebbink
Jebbink 13

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl



Omdat ik GRAAG 
LANG ZELFSTANDIG 
THUIS WOon.

Weten wat Kruiswerk voor u kan 
betekenen?
www.kruiswerk.nl of bel met 
onze ledenservice 0314 357 430

Kruiswerk Achterhoek is met 65.000 huishoudens 
de grootste onafhankelijke ledenvereniging van en 
voor de Achterhoek. Met ruim 50 diensten bieden 
wij hulp en ondersteuning op het gebied van 
zelfstandig wonen, gezondheid, zorg en welzijn.


