
Behalve Zutphen kon het publiek ook 
in de gemeente Bronckhorst een glimp 
opvangen van de Olympia’s Tour. B  7

Burgemeester Marianne Besselink onthult met Wilma Aalderink het aquarel van Henk Aalderink. Foto: Liesbeth Spaansen

Eerste burgervader blijft Bronckhorst de hand reiken
Verbinder 
geportretteerd
Door Liesbeth Spaansen

HENGELO - In de kantine van het 
gemeentehuis van Bronckhorst 
onthulde Wilma Aalderink don-
derdagavond 29 september samen 
met burgemeester Marianne Bes-
selink een portret van de eerste 
burgemeester van de gemeente, 
Henk Aalderink.

Burgemeester Besselink verwel-
komde naast wethouders, raads- 

en collegeleden en belangstellen-
den, de familie van Henk Aalder-
ink en oud-medewerker Jeroen 
Wesselink, de partner van Corinne 
Veen die het schilderij heeft ge-
maakt. “Ontzettend fijn dat jullie 
hier zijn voor een bijzonder mo-
ment. Ik ben bijna een jaar burge-
meester en het is heel erg duidelijk 
dat Bronckhorst Henk niet ver-
geet. Tot de dag van vandaag hoor 
ik waar ik ook kom; bij een dorps-
vereniging, de muziekkoepel of in 
Den Haag, verhalen over Henk: ‘Is 
dat de gemeente waar Aalderink 
zat?’. Ik denk dat het hem heel erg 
kenmerkt. Hij was overal, iedereen 
wist wie Henk Aalderink was.”

Aalderink betekende veel voor 
Bronckhorst, vertelt Besselink. 
“Het is een heel geslaagde ge-
meente en daar mogen we trots 
op zijn. Het is vooral een verdien-
ste van Henk Aalderink in de per-
soon die hij is geweest. Henk was 
die verbinder die ons allemaal ook 
daarin heeft meegenomen en een 
handenman. Dat zullen we ook 
terug gaan zien in het portret. Jul-
lie hebben hem uitgeleend aan 
Bronckhorst. Namens de gemeen-
teraad, hartelijk dank daarvoor.”

Na het onthullen van het schilde-
rij hing er een emotionele stilte in 
de kantine. Wilma Aalderink was 
geëmotioneerd. “Ik ben er echt stil 
van. Het is ook zo prachtig. Jeroen, 
zeg het nogmaals aan Corinne, ik 
vind het zo geweldig knap. Het is 
Henk zoals hij was. Ik heb het idee 
dat hij zo van het schilderij komt.”

Iedereen wilde het schilderij even 
van dichtbij bekijken en was het 
ermee eens, het is prachtig. De 
eerste burgervader blijft Bronck-
horst de hand reiken.

 

Slaatjesactie 
Harmonie Vorden
VORDEN - Op zaterdag 8 oktober 
organiseert Harmonie Vorden in 
samenwerking met de Herberg 
voor de 36e keer de jaarlijkse 
slaatjesactie. 

Op zaterdagmorgen staan de ver-
kopers, zowel in het dorp en het 
buitengebied, bij u aan de deur. 
De leden van de Harmonie ho-
pen dat heel Vorden op deze dag 
geniet van heerlijke verse Herberg 
slaatjes, zodat alles uitverkocht 
wordt. De verkopers gemist? Geen 
probleem, voor de Herberg staat 
een kraam waar u tot 13.30 uur 
alsnog slaatjes kunt kopen. Sla-
tjes op voorhand bestellen kan 
via info@harmonievorden.nl, uw 
bestelling wordt dan op zaterdag-
morgen bezorgd.

De opbrengst van deze actie komt, 
al zesendertig jaar, ten goede aan 
onder andere de aanschaf van 
instrumenten, bladmuziek en de 
opleiding van leerlingen. Alle-
maal zaken die nodig zijn om de 
vereniging toekomstbestendig te 
houden.

Harmonieorkest
Op zaterdagavond 29 oktober geeft 
het harmonieorkest samen met 
solisten Annelies Vrieswijk op saxo-
foon en Diederik Ornee klarinet een 
concert in de NH Dorpskerk. 

Recordbedrag 
in een minuut 
winkelen
Na één spannende minuut 
winkelen, woensdagmiddag 
28 september, stond Jan Jan-
sen bij de kassa van de Wel-
koop Vorden. De Vordenaar 
kon zijn geluk niet op met de 
Welkoop artikelen met een re-
cordbedrag van 2275,63 euro.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

0573 - 25 17 61

www.lubron.nl

We komen graag in gesprek 

met mensen uit de metaal, 

industrie, elektro- &           

installatietechniek die op 

zoek zijn naar een nieuwe 

werkomgeving. 

Technici die de regio een 

warm hart toedragen. Leer 

ons kennen tijdens het    

techniekcafé, iedere vrijdag 

van 16.00 - 18.30.

Mail of bel
de redactie!

Voor het inzenden van uw nieuws, 
verslagen, tips en aankondigingen.

redactie@achterhoeknieuws
berkelland.nl

(0544) 80 10 20

Jaargang 78

Dinsdag



U kunt bij Monuta Vorden terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt 
kennismaken met mij?

Maak gerust een afspraak met mij om uw wensen te bespreken.
Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

Monuta Vorden
(0575) 552 749
vorden@monuta.nl
www.monuta.nl/vorden

Ik ben 
er voor u.
Voor, 
tijdens 
en na de 
uitvaart.

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

In plaats van kaarten
    

Op 16 oktober a.s. hoop ik,

Johan Bretveld

50 jaar te worden. 
 

Hierbij nodig ik U zondag 16 oktober 
vanaf 20.00 uur uit in de Keizerskroon, 

Dorpsstraat15 te Ruurlo 
om samen een feestje te bouwen.

Formerhoekweg1 7261 LX te Ruurlo.

“Deze bloem is veel te vroeg geplukt”
 
Met grote bewondering voor haar zorg en liefde
delen wij u bedroefd mede dat wij afscheid hebben
moeten nemen van onze zus, schoonzus, nicht en 
tante

HENNY KUIPERS - WASSEVELD

Voor altijd in ons hart.

 Ineke en Bert Wunderink 
Geert en Erna Wasseveld
Karel en Annie Kuipers
Aleida en Ab Luesink
Neven en Nichten

Hengelo Gld., 29 september 2016

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

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 15 oktober.

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. 

Shiatsu massage/Therapie
Shiatsu is een vorm van drukpuntmassage, waarmee de algehele 
circulatie wordt gestimuleerd en een betere doorbloeding en lichaams-
energie bevorderd wordt. 
Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van Acupressuurpunten, (drukpunten) 
zodat blokkades, stagnaties oplossen. 
Waardoor een gevoel van rust en ontspanning ontstaat, tevens een 
gunstig effect op slaapstoornissen.

Shiatsu werkt bij allerlei klachten o.a:
 Hoofdpijn / Migraine
 Vermoeidheid
 Verminderde Vitaliteit
 Schouder/Nek/Rugklachten
 Stress/Burn out
 Slaapstoornissen
 Spijsverteringsproblemen
            
Aangesloten bij RBCZ en Zhong zodat behandelingen 
grotendeels vergoed worden door Zorgverzekeraar.

Praktijk Chinese 
Geneeskunde Vorden

ZHONG

Voor info of behandeling op afspraak :
Jet Scholtz-Hartman  Ruurloseweg 95, Vorden  

0575-556500  06-20045514

Sterk, eigenzinnig en positief.
Voor jou was het glas altijd halfvol.
Wat wij voor elkaar waren,
zijn wij nog steeds: maatjes.

Ondanks haar doorzettingsvermogen en flair 
knokte zij zich altijd overal doorheen.

Helaas veel te vroeg is overleden mijn lieve maatje

Carien van de Sande
Goirle, Vorden,
9 februari 1953 2 oktober 2016

Erik Plomp

Zutphenseweg 36
7251 DK Vorden

Wij willen samen met jullie afscheid nemen van 
Carien op zaterdag 8 oktober 2016 om 12.00 uur 
in crematorium de Omarming, Voorsterallee 95 te 
Zutphen.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
koffiekamer.

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Rondje Vorden voor Alfons Bos
VORDEN - Schilder bij Schilders-
bedrijf Boerstoel Alfons Bos 
mag gaan genieten van zijn pen-
sioen. Zijn allerlaatste werkdag 
was donderdag 29 september. 
Deze verliep niet als alle andere 
dagen: Alfons had een feestmuts 
op en trakteerde alle collega’s 
op taart. De dag eindigde waar 
het voor Alfons vijftig jaar ge-
leden mee begon: met een bak-
fiets. De cirkel is rond.

Door Liesbeth Spaansen

De geboren en getogen Vorde-
naar: “Ik ben nooit weggeweest”, 
kan enthousiast vertellen over 
zijn loopbaan als schilder bij drie 
generaties familie Boerstoel: nu 
Dick Boerstoel met daarvoor va-
der Johan en opa Johan. Op de 
Technische School in Borculo, 
waar hij met velen uit de regio 
naar toe fietste omdat de school 
hoog stond aangeschreven, had 
schilderen meteen Alfons voor-
keur. Dat kwam Johan Boerstoel 
ook ter ore en deze kwam bij Al-
fons vader vragen of de vijftienja-
rige bij hem kon komen werken. 
“Hij had nog een schilder nodig.”

Alfons was de jongste medewer-
ker. “Ik moest met de bakfiets de 
spullen meenemen. Johan had 
een autootje. Een keer in de drie 
weken moest ik vrijdags naar de 
werkplaats komen. Dan had opa 
Boerstoel de bakfiets volgepakt 
met oude verfbusje en zo. Dat 
moest ik naar de stort brengen 
achter het woonwagenkamp, 
maar voordat ik daar aankwam, 
was ik de helft al kwijt. De men-
sen van het woonwagenkamp 
plunderden de bakfiets. Drie 
weken later kwam ik weer langs 
en hadden ze de woonwagens in 
kleurtjes geschilderd. Geweldig.”

De medewerkers van Boerstoel 
werkten aan verschillende klus-

sen. Woningen en grotere pro-
jecten zoals Kasteel Hackfort en 
de bijbehorende boerderijen of 
de pastorie van het klooster in 
de Kranenburg. Zij gingen regel-
matig op cursus om zich beter 
te bekwamen, omdat technieken 
veranderden. In de tijd dat Alfons 
aan het werk ging was de periode 
van loodwit en zinkwit net voor-
bij. “Toen had je alkydharsverf, de 
synthetische verf. Nu is het water-
dragend, beter voor de gezond-
heid, maar het verven daarmee is 
moeilijker.”

Een ziekteperiode van een jaar 
zorgde ervoor dat Alfons niet 
meer voluit zijn werk kon doen. 
Maar zodra het kon, ging hij weer 
aan het werk. Zingen doet Alfons 
elke dag, hij kent alle teksten van 
liedjes op de radio. “Vooral mu-
ziek van de jaren zestig.”

Terugkijkend was er naast hard 
werken ook veel te lachen. Zo 
moest hij eens de kippen voeren 
voor twee oude dames waar hij 
aan het werk was. Ook heeft hij 
wel eens een andere kleur ge-

schilderd dan de heer des huizes 
wenste. “Het was op een boerde-
rij en de man werkte bij de Shell. 
De vrouw wilde de groene kozij-
nen graag wit hebben, maar haar 
man vond dat niet goed. Ze zei: 
‘maar hij gaat dadelijk weg, wil 
jij ze dan wit maken?’ Maandags 
zei ze dat hij maar heel eventjes 
kwaad was.”

Terwijl het werk bij de firma 
Boerstoel geleidelijk weer aan-
trekt, gaat Alfons genieten van 
zijn vrije tijd. Met Minie past hij 
elke week een middag op drie 
van de vijf kleinkinderen. Verder 
wandelt en fietst Alfons graag, 
gaat hij samen met Minie naar het 
theater, kiest vliegvakanties naar 
de Canarische Eilanden, waar de 
zon lekker warm is, of is in de zo-
merdag in Egmond aan Zee.

“Hij heeft geen dag gehad dat 
hij geen zin had of zo. Zelfs deze 
week niet”, besluit Minie. “Je kunt 
wel zeggen dat je vijftig jaar met 
veel plezier naar Boerstoel bent 
gegaan.”

Extra feestelijke actiemarkt 
weekmarkt Vorden

VORDEN - Vrijdagmorgen 14 ok-
tober vindt er een speciale fees-
telijke actiemarkt plaats tijdens 
de wekelijkse Vordense week-
markt. Marktvereniging Vorden 
bestaat namelijk dit jaar 110 jaar. 
Marktvereniging Vorden trak-
teert daarom. Aan elke bezoeker 
van de markt wordt koffie of thee 
met een koek aangeboden.

Vanaf 8.00 uur worden bij aankoop 
bij de marktkooplieden envelop-
pen uitgereikt met kans op een 

mooie prijs. Naast de gebruike-
lijke enveloppen met waardebon-
nen die bij de marktondernemers 
te besteden zijn zijn er ook nog 
eens extra twintig goed gevulde 
boodschappenmanden te winnen. 
Kortom bezoek vrijdagmorgen 14 
oktober de Vordense weekmarkt 
op het Marktplein en maak kans 
op een van de vele prijzen. Vol-
gende week in Contact een ken-
nismaking met Marktvereniging 
Vorden en de geschiedenis van de 
Vordense weekmarkt.

   

Landgoed de Wiersse opent de deuren 
voor vrijwilligers met groene vingers
VORDEN/RUURLO - Landgoed de 
Wiersse is een prachtig en zeer 
oud landgoed tussen Vorden en 
Ruurlo. Om deze historische loca-
tie in stand te houden, zijn vrijwil-
ligers nodig die een handje uit de 
mouwen willen steken. Mensen 
die willen meewerken in de tui-
nen, in het landgoed of de houten 
monumenten willen onderhou-
den zijn van harte welkom. Samen 
met de familie Gatacre nodigt 
Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland (SLG) belangstellenden 
van harte uit voor een informatie-
avond op dinsdag 4 oktober om 
kennis te maken met De Wiersse 
en het vrijwilligerswerk. Laura 

Gatacre van de Wiersse en André 
Kaper van SLG ontvangen u graag 
met een kopje koffie in het Bouw-
huis (Koetshuis) van de Wiersse, 
Wiersserallee 5 in Vorden. De in-
formatieavond begint om 20.00 
uur en duurt tot 21.30 uur. Aan-
melden is niet nodig. Het doel van 
deze avond is belangstellenden 
te laten zien waar de vrijwilligers 
gaan werken en hoe een vrijwil-
ligersgroep kan bijdragen aan het 
behoud hiervan. Na de ontvangst 
is er een rondleiding door het huis 
van de familie Gatacre. Daarna 
zal SLG vertellen over het vrijwil-
ligerswerk en hoe dat eruit ziet bij 
andere werkgroepen.

Gerzien Jansen: 
“Het is gewoon te 
gek”
VORDEN - Na één spannende mi-
nuut winkelen, woensdagmiddag 
28 september, stond Jan Jansen bij 
de kassa van de Welkoop Vorden. 
De Vordenaar kon zijn geluk niet 
op, toen hij zijn hoofdprijs nog 
eens bekeek: gekozen Welkoop ar-
tikelen met een recordbedrag van 
2275,63 euro.

Door Liesbeth Spaansen

Op 12 september kreeg Jan Jan-
sen, vaste klant van de Welkoop 
Vorden, een telefoontje dat hij de 
hoofdprijs gewonnen had. “Net op 
mijn verjaardag, een leuke bijkom-
stigheid.” Hij was een van de vele 
bezoekers die de enquête invulde 
die in de 154 Welkoop winkels 
werd aangeboden. Hij gaf een po-
sitieve mening. “Altijd vriendelijke 
mensen, behulpzaam. Een pret-
tige winkel”, aldus Jansen. Meer 
mensen hadden deze mening en 
de Vordense winkel behaalde het 
hoogst aantal publiekspunten.

Woensdagmiddag 28 september 
was het zover. “Ik weet niet wat 
ik me erbij voor moet stellen. Een 

minuutje is natuurlijk heel snel 
om, maar we zullen het zien”, zegt 
Jan voordat het aftellen begint. Hij 
had al even rondgekeken op de 
tuinafdeling. “Ik denk dat ik me ga 
concentreren op deze hoek.”

Bedrijfsleider Wim Weenk felici-
teerde hem en legde de spelregels 
uit voor deze uitdaging. De klan-
ten die in deze minuut binnen-
kwamen, waren getuige van een 
bijzonder minuutje. Na het aftel-
len pakte Jan het nodige elektri-

sche tuingereedschap, wat kleding 
en kinderspeelgoed en stond op 
tijd bij de kassa.
Een spannend moment, want voor 
welk bedrag had Jan gewinkeld? 
Het bleek een record te zijn: 2275,63 
euro. Jan lachte verlegen. Na nog-
maals de felicitaties kreeg zijn vrouw 
Gerzien een bloemetje. “Het is ge-
woon te gek”, zei ze beduusd. “We 
hebben geen dieren, dus in die hoek 
hoef je niets te zoeken. We hebben 
een hele grote tuin.” Wim Weenk 
was tevreden. “Geniet ervan!”

Jan Jansen pakt recordbedrag met één 
minuut winkelen

Gerzien en Jan Jansen met het resultaat van één minuut winkelen. Foto: Liesbeth Spaansen

Alfons Bos wordt door de collega’s in de bakfiets weggereden. Foto: Liesbeth Spaansen

Kijk voor meer info op 
www.schefferkeukens.nl 

Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

Upgrade deze maand zonder bijbetalen uw 
nieuwe keuken in een luxere uitvoering!

Alleen in oktober

Uw vacature bij 180.000 
huishoudens op de mat?
Vacaturekrant 2016 (verschijning week 44)

Vacaturebank Achterhoek en Achterhoek Nieuws maken hier 
werk van! In samenwerking met de Vacaturebank Achterhoek 
brengen we een vacaturekrant uit, die de hele Achterhoek bereikt. 

Hierop volgend staat er vrijdag 18 november 2016 een grensoverschrijden-
de banen- & loopbaanbeurs gepland, waar ook u zich kunt presenteren. We 
kunnen ons goed voorstellen dat u als bedrijf of instelling niet op de Banen- & 
Loopbaanbeurs wil ontbreken. U staat immers oog in oog met uw doelgroep. 
Een weloverwogen presentatie van uw bedrijf biedt u de kans contacten te 
leggen met goede arbeidskrachten. 

 
Meer informatie: (0544) 80 10 20
 verkoop@achterhoeknieuws.nl
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Ontvang een Cadeaubon 
(t.w.v. €75.- / €225.-)

van Visser Mode bĳ reservering van een 

feestje op de 1e verdieping van onze bistro!

Reserveringsactie loopt van 1 oktober tot 15 november 2016

(lopende periode eetfeestje: van oktober 2016 t/m 30 april 2017)

Ook: Waardebonnen, Kookworkshops, Catering, À-la carte, 

Lunch, Koffie met gebak, High Wine, Beer, Tea en meer...

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief via 

www.grandbistroderotonde.nl om op de hoogte te blĳven 

van alle acties en nieuwtjes!!

Grand Bistro de Rotonde Tel: 0575-551519

Kerkstraat 3 Vorden info@grandbistroderotonde.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 3-10 t/m 8-10

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK BEN 
BLIJ MET 
MIJN 
KLIKGEBIT

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

AMBACHTSWEG 2A 
VORDEN
0575-552794 * 06-51098865
OPEN: ZA. 9.00-15.00 UUR
WWW.HET-KLAVIER.NL

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl

Oktobermaand =
  Woonmaand 

25% KortingUIT ONZE HUISCOLLECTIE: 

• ROLGORDIJNEN
• VOUWGORDIJNEN
• MULTISHADE
• VERTICALE JALOEZIEËN

• HOUTEN JALOEZIEËN
• DUETTES EN PLISSÉS
• HORIZONTALE 
   JALOEZIEËN

Vraag naar de voorwaarden.

KACHELS
HAARDEN

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
Van onze vaste teler Vahl.......

MOOIE BlANKE WITLOF 500 gr.

                             

Goodness inside VOL SMAAK KOOPJE.......

TURBANA BANANEN kg.

De lekkerste Rode Boskoop appel.......

HOLLANDSE GOUDREINETTEN          1.5 kg.

Uit eigen keuken.......

Uit ons gehele assortiment verpakte

DAGVERSE AFHAAL MAALTĲ DEN
2e naar eigen keuze

1.99

Geldig van dinsdag 4 oktober t/m maandag 10 oktober

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

0.99

0.69

50 %
Korting

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

2 percelen landbouwgrond te  
Hengelo Gld aan het Kieftendorp  
en de Varsselseweg
Totale oppervlakte 4 hectare 98 are 25 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit 26 oktober 2016 om 17.00 uur.

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462359

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

56e Herfstkleurenwandeltocht
15 en 16 oktober 2016

Start: zaal de Veldhoek, Varsselseweg 55 te Veldhoek

Starttijd 25 en 20 km: 09.00 uur-10.00 uur
Starttijd 15, 10 en 5 km: 10.00 uur-14.00 uur

Organisatie wandelsport vereniging de Ploeg,
Informatie: 0575-463013 / 0314-641531



Documentaire 
over dementie
ZUTPHEN - Alzheimer Nederland 
afd. Zutphen, Lochem, Vorden e.o. 
organiseert 4 oktober vanaf 19.30 
uur de vertoning van de docu-
mentaire ‘PAPA’ bij ‘Driekant Bui-
ten’, Harenbergweg 1 in Zutphen. 
De toegang is gratis. 

Deze documentaire, waarin de-
mentie centraal staat, heeft het 
vijfde CampusDoc Filmfestival 
gewonnen. Journalistiekstuden-
ten Josselin Gordijn en Jet Verhe-
ijen brengen het lot van de familie 
Mantel in beeld. De documen-
taire vertelt het verhaal van Re-
née Mantel. Zij is dertien als er bij 
haar vader Jan Willem (51) Fronto 
Temporale Dementie geconsta-
teerd wordt. Een periode breekt 
aan waarin alles anders wordt. De 
nu 16-jarige Renée terug op deze 
tijd. Het is een intiem portret over 
het wegvallende contact tussen de 
opgroeiende Renée en haar vader. 

Aanwezig deze avond zijn Mar-
greet Mantel, de partner van Jan 
Willem, en Anneke Winter, specia-
list ouderengeneeskunde Sutfene, 
Zutphen. Er is voldoende gelegen-
heid om in gesprek te gaan. Graag 
aanmelden bij: mvheel31@gmail.
com of 06 23201611 / 06 46540141.
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ContactZes eigengemaakte sfeermarktkramen VOV
VORDEN - Het duurt nog even. 
Maar de voorbereidingen achter de 
schermen zijn al volop gaande: de 
Vordense Kerstmarkt. Het is mis-
schien wel een van de sfeervolste 
markten in zijn soort. En dit jaar is 
de markt nog sfeervoller. Want de 
Kerstmarktcommissie van de Vor-
dense Ondernemers Vereniging 
(VOV) beschikt sinds kort over zes 
eigen gemaakte sfeermarktkra-
men. Met dank aan de drie crea-
tieve Vordense mannen: Bernard 
Wunderink, Jan Hulshof en Tonnie 
Linnenbank.

Door Jan Hendriksen

Met materialen van Vordense on-
dernemers en de inspanningen 
van Bernard Wunderink, Jan Huls-
hof en Tonnie Linnenbank be-
schikt de Vordense Ondernemers 
Vereniging over een zestal mooie 
sfeerkramen die ook elders hun 
nut kunnen bewijzen. Zo heeft de 
eerste kraam tijdens de opening 
van de Vordense Muziekkoepel 
al proefgedraaid. “En dat pakte 
prima uit. We beschikten al over 
vier blokhutten die we ook tijdens 
de Kerstmarkt gebruiken en ook 
verhuren. Maar we waren op zoek 
naar een iets kleinere uitvoering 

zoals we die voor de Kerstmarkt 
ook al huurden. Na wat speurwerk 
en eigen creativiteit hebben Ber-
nard, Jan en Tonnie de uitvoering 
gegeven aan de sfeerkramen die 
heel gemakkelijk te demonteren 
zijn”, zo vertelt Antoon Peters van 
de Kerstmarktcommissie van de 
VOV als de commissie zich bij de 
opslagschuur van de VOV voor een 
fotomoment verzameld heeft. De 
sfeermarktkramen bestaan uit vier 

elementen. Bernard Wunderink: 
“De kramen zijn zeer handzaam, 
snel in elkaar te zetten en gemak-
kelijk vervoerbaar. Kortom: een 
perfecte kraam waarin een onder-
nemer of hobbyist zich optimaal 
kan presenteren aan het publiek.”

Een sfeermarktkraam is op de 
kerstmarkt te huur voor veertig eu-
ro voor leden van de VOV en voor 
55 euro voor niet-leden. Men kan 

hiervoor contact opnemen met 
Marianne Weulen Kranenbarg via 
marianne@weulenkranenbarg.nl.

Ontmoeten en genieten
Met de presentatie van de sfeer-
marktkramen nam de Kerstmarkt-
commissie van de VOV een klein 
voorschot op de komende Kerst-
markt die zaterdag 17 december 
in het centrum van Vorden plaats-
vindt. “We borduren verder op de 
succesvolle editie van vorig jaar. En 
dat is inclusief een heuse Vordense 
‘preuverie’. Want die viel vorig jaar 
uitermate goed in de smaak”, zo 
verklaart voorzitter Irene Burger 
van de Kerstmarktcommissie die 
verder uit Marianne Weulen Kra-
nenbarg, Eddy Klein Brinke, Karin 
Garritsen, Marian te Riele-Garsen 
en Antoon Peters bestaat.

Ontmoeten en genieten is het mot-
to van de Kerstmarkt 2016 waaraan 
naast ondernemers ook diverse 
verenigingen, stichtingen en hob-
byisten deelnemen. Het program-
ma is bijna rond, maar er is nog 
plaats voor een aantal standhou-
ders. Daarnaast vormt muziek ook 
een belangrijk onderdeel van de 
markt die van 14.00 tot 19.00 uur 
plaatsvindt.

De Oude Droom 
van Rita & Wendy

VORDEN - Samen leuker is dan al-
leen. Daarom nodigden Rita Bos-
hart en Wendy Addink voor hun 
vijfjarig jubileum gasten uit, waar-
mee zij een geweldig avondvul-
lend programma neerzetten in het 
Kulturhus in Vorden. Het publiek 
genoot van prachtige orkestmu-
ziek, gevoelige voordrachten en 
stoere en kwetsbare zang van de 
diva’s.

Vijf jaar geleden leerden Rita en 
Wendy elkaar kennen. Ze traden 
op tijdens de zomercaroussel in 
het Theater onder de Molen in 
Vorden. “De organisatie wilde 
graag dat hun gasten ook samen 
een optreden verzorgden. Zo 
kwam het dat ik met Rita op het 
podium stond”, vertelt Wendy. 
Ondanks hun totaal verschillende 
muzikale achtergrond ontstond 
daar hun eerste succesvolle sa-
menwerking.

Het duo werd begeleid door de 
Koninklijke Burgerharmonie uit 
Enschede onder leiding van Marc 
van Wessel. Al eerder werkte de 
KBH naar volle tevredenheid sa-
men met Rita en Wendy. Was het 
toen het orkest wat de muziekkeu-

ze bepaalde, dit keer stond het ju-
bilerende duo in de schijnwerpers. 
“We konden eigen liedjes kiezen 
en de dirigent maakte daarvoor 
de arrangementen voor orkest. 
Daar durfden wij alleen maar van 
te dromen.” Troubadour en verha-
lenverteller Gery Groot Zwaaftink 

vulde het duo aan, waarbij de keu-
ze van teksten en liedjes fraai op 
elkaar aansloten. Een medley van 
werk uit vijf jaren volgde.

Ook na de gezellige pauze brach-
ten de diva’s Rita en Wendy een 
indrukwekkend aantal mooie 
liedjes, zoals John Miles ‘Music 
was my first love’ begeleid door 
het grote orkest, maar ook klein 
met pianospel van Rita. Met de 
compilatie van liederen van Ram-
ses Shaffy, waarbij ook Gery Groot 
Zwaaftink meezong, sloten zij het 
concert af.

Na dankwoorden voor alle mede-
werking aan technici en musici, 
kregen ook de mannen van Wendy 
en Rita, Jack en Johnny een plekje 
in het spotlicht tijdens de over-
handiging van hun officiële kle-
ding als Crew. Na een reprise van 
Shaffy verlieten de diva’s het po-
dium. Hun wens, het publiek een 
mooie avond laten beleven, werd 
meer dan waargemaakt.
   

 ■ www.ritaenwendy.com

Orkestmuziek, voordrachten en zang van de diva’s

Marc van Wessel, Gery Groot Zwaaftink, Rita en Wendy. Foto: Liesbeth Spaansen

De Kerstmarktcommissie van de VOV al proostend samen met Jan Hulshof en Bernard 

Wunderink bij de nieuwe sfeermarktkraam. Foto: Jan Hendriksen

Bokbier en entertainment in het Kulturhus
VORDEN - Op 21 september is vol-
gens de kalender de herfst begon-
nen. Langzaam word het weer 
steeds eerder donker en kan de 
warme jas weer uit de kast. Het 
mooie van dit jaargetijde is dat 
er weer bokbier verkrijgbaar is. 
Ook het Vordense Kulturhus heeft 
een voorraad ingekocht en wil dit 
graag laten weten. Zondagmid-
dag 16 oktober is iedereen, vanaf 
18 jaar, welkom in het Kulturhus 
om ‘Grolsch Herfstbok’ te komen 
proeven.

Ter introductie staat er voor elke 
bezoeker een *Herfstbok glas 
klaar (*zolang de voorraad strekt) 
en het eerste glaasje Bokbier is 
deze middag van het huis! Geen 
Bokbier liefhebber, je kunt ook 

“Grolsch Weizen” of een heerlijk 
koel Grolsch biertje van de tap 
proberen, voor de liefhebber staat 
er ‘Grolsch Radler’ in de koelkast. 
Geen bierdrinker? Geen punt, in 
de voorraad van het Kulturhus 
staat vast wel een ander passend 
drankje. 
Het is niet alleen maar een bier-
tje proeven deze middag ook 
voor entertainment wordt ge-
zorgd door twee bands die hun 
roots in Vorden hebben. Beware, 
dé band voor Blues, Rock & Soul, 
en de band Shallow Creek. Deze 
optredens samen met een lekker 
smaakvol Herfstbokje wil je dus 
niet missen. Vanaf 15.00 uur ben 
je van harte welkom, de toegang is 
gratis, dus gewoon gezellig uut in 
‘t Kulturhus. De Vordense band Beware. Foto: PR
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Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

1.19
van 1.49

0.99
van 1.59

0.99
van 1.49

2.99
van 4.69

0.79
van 1.09

1.69
van 3.79

1.99
Actie!

4.99
Actie!

1.69
Actie!

1.19
Actie!

KOELING

KOELING

KOELING DIEPVRIES

SUKADE-
LAPPEN

MANGO
ELSTAR
APPELEN

KRUIMIGE 
AARD-
APPELEN PREI

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. 

Maandag
03-10 t/m 

zondag 
09-10

Vrijdag
 07-10 t/m 

zondag 
09-10

ROZIJNEN  -
BROOD

KNOPPERS
MINIS

WORSTEN-
BROODJES

ZALM-
FILET

VARKENS-
HAAS

4 stuks

200 g

Natuurlijk 
Aldi!

125 g

2 x 275 g

4 stuks

500 g

Per stuk

5 kg
500 g

Halfje

Na een jaar van intensief aan de weg timme-

ren, is de muziekkoepel en de voetbalkooi 

op zondag 18 september officieel in gebruik 

genomen. Zonder de voortreffelijke hulp van 

velen, was dit niet mogelijk geweest. Laten 

we, met elkaar en met respect, proberen dit zo te houden! 

                Voor informatie omtrent het gebruik van de muziekkoepel, 

raadpleeg www.stichtingmuziekkoepelvorden.nl 

De Stichting Muziekkoepel Vorden wil hierbij alle bedrijven,  

instellingen en vrijwilligers 1000 x danken voor hun hulp die heeft 

bijgedragen aan het schitterend resultaat!

Het nieuwe “IJKPUNT” van Vorden is een feit!

4 Athome en Sigma Vorden
Aannemersbedrijf Bargeman 
Vorden
Agro Bouwservice
Alle Particuliere donateurs
Bakkerij Joop
Barendsen Staaltechniek 
Vorden
Besselink Timmerfabriek
Bloemisterij Elbrink
Bloemsierkunst Halfman 
Vorden
Bouwbedrijf J. Schröer
Bouwbedrijf Onno Eckhardt
Bouwbedrijf P. van Zeeburg
Bouwbedrijf Robbie Hartman
Bouwbedrijf Visser & Meijer
Bulten Techniek Vorden
CJV Vorden
Cyclingteam Vorden
Da Vinci For Hair Vorden
De Bankdirecteuren
De Bovenste Plank
De Covik Recycling

De Herberg Vorden
De Tuunte Vorden
De Vordense Tuin
De Werf Vorden
Dijkman Bouw Warnsveld
Drukkerij Weevers
Dutch PC Vorden
Enzerink Hengelo
Erik Bouwmeester

Euro Planit Vorden
Extremeley Web Vorden
Fons Jansen Installateurs
Frank Sessink Sratenmakers-
bedrijf Vorden
Frans Lebbink Totaalbouw
Garage Groot Jebbink
Gemeente Bronckhorst
Grand Café Het Meestershuis
Harmsen Voegwerken
Hartd BV Vorden
Helmink Woninginrichting

Herwin Wilgenhof Construc-
tiebedrijf
Hotel Bakker
Hoveniersbedrijf Jeroen 
Bleumink
Huusken Groente en Fruit-
handel
Installatiebedrijf F. Pladdet
Installatiebedrijf Wim Bosman
JMV Vorden
Kaarsenmakerij Bronkhorst
Kamphuis Hoogwerkers
Kluvers Vorden
Kuster Olie en Benzine Vorden
Licpool Europe BV Vorden
Lubron BV Vorden
M&M Verlichting Apeldoorn
Marion Polman Uitvaartbe-
geleiding
Markt Vereniging Vorden
Martha Flora

Mediq Apotheek
Notariskantoor H.J.G. Hulle-
man
Prins Bernhard Cultuurfonds
Prowonen Borculo
Rabobank
Schildersbedrijf A. Peters
Schildersbedrijf Richard 
Bargeman
Schotman Restauratie
Siemerink Opticien
Slagerij Vlogman
Slijterij Sander Pardijs Vorden
Smederij Oldenhave
Smit Wijnhandel
Sportvereniging Ratti
Stichting Boschuysen
Taeckeloo VOF
Timmerbedrijf Jos Schotman
Univé Verzekeringen
V.O.V. Vorden
Van Zeeburg Luimes & 
Lebbink
Verhoeve en Faber
Visser Mode Vorden
Vrouwen Van Nu afd. Vorden
Weekblad Het Contact
Welkoop Vorden
Wentink Elektro Vorden
Weulen Kranenbarg Vorden
Wiggers Constructeurs
Wiltink Installatietechniek
Zweverink Meubelmakerij



Noors sprinttalent is de snelste in 
wielerstad Zutphen
Ook in Toldijk, 
Baak en Vorden 
kon men een 
glimp opvangen

ZUTPHEN - Hanzestad Zutphen 
was vrijdag 30 september start- en 
finishplaats van de vierde etappe 
in Olympia’s Tour. De Noorse 
sprinter Kristoffer Halvorsen (20) 
ging met de winst aan de haal.

Door Luuk Stam

Er was de start van een etappe in 
de Vuelta in 2009. Er was de door-
komst van de Giro in mei van dit 
jaar. En vrijdag kreeg Zutphen op-
nieuw de wielerschijnwerpers op 
zich gericht. Dit keer vormde de 
Hanzestad het toneel van zowel 
de start als de finish van de vierde 
rit in Olympia’s Tour, de oudste 
rittenkoers van Nederland. Ook in 
Toldijk, Baak, Warnsveld en Vor-
den kon het publiek een glimp op-
vangen van de wielerhelden van 
de toekomst.

Olympia’s Tour vormde de laatste 
jaren al een platform voor jong ta-
lent, maar dit jaar mochten voor 
het eerst uitsluitend renners on-
der de 23 jaar meedoen. Die jonge 
coureurs kregen vrijdag een etap-
pe van 141 kilometer voor de wie-
len. De rit begon met een grote lus 
ten westen van Zutphen waarbij 
ook de Posbank op het program-
ma stond. Vervolgens keerde het 
peloton terug in de startplaats om 
daarna twee keer een finaleronde 
af te leggen.

De beslissende schifting in de 
wedstrijd vindt plaats aan het eind 
van de grote westelijke lus. Het 
waait. En daar maken de sterkste 
renners dankbaar gebruik van. 
Tussen Baak en Zutphen breekt 
het peloton in stukken. In één 
lang lint trekt het gezelschap over 
de Den Elterweg. Het gaat boven 
de 50 kilometer per uur. Terwijl de 
IJssel links van het peloton rustig 
voortkabbelt, is het hier op de dijk 
alarmfase 1. Elke renner vecht om 

het achterwiel van zijn voorganger 
niet te verliezen. Wie nu opgeeft, 
is verloren. Achterin de wedstrijd 
staan de deuren wagenwijd open. 
Er wordt geschreeuwd. Gebeukt. 
Gevallen. Gevloekt. Wielercom-
mentator Maarten Ducrot zou zeg-
gen: “Ze roepen om hun moeder.” 
En dat op Achterhoekse wegen. 
Een handjevol toeschouwers ziet 
hier langs de provinciale weg de 
oorlog in het peloton aan. Als de 
grootste stofwolken zijn neerge-
daald, blijft er vooraan in de wed-
strijd een groep van zo’n zeventig 
man over. Zij gaan in Zutphen uit-
maken wie er aan de voet van de 
Walburgiskerk het podium mag 
betreden.

In de binnenstad stroomt het dan 
al vol met publiek. “Het gaat ge-
weldig”, reageert Stan Hompe van 
de Stichting Zutphen Sportief. Hij 
wilde deze wedstrijd hier graag 
hebben. En de organisatie van 
Olympia’s Tour had Zutphen hoog 
op het lijstje staan. “Vorig jaar wil-
den ze al komen”, vertelt Hompe. 
“Dat was te kortdag. Nu hebben we 
alles perfect geregeld. Vanochtend 
bij de start was het al druk. Die 
mensen komen nu terug om de 
finish te kijken.” Die finish nadert 
ondertussen in rap tempo. “Nog 
maar 10 kilometer?”, vraagt Hom-
pe. “Dan moet ik snel die kant op!” 
De organisator baant zich een weg 

tussen de vele belangstellenden 
door. “Zoiets is toch wel leuk voor 
Zutphen”, merkt een toeschouwer 
op. “Hartstikke mooi, man!”, voegt 
een ander toe. Een derde werpt 
een blik op de grotendeels met 
kasseien bezaaide finishstraat. 
“Die weg loopt hier toch nog wel 
ietsjes omhoog.” Van dat minieme 
stijgingspercentage zijn de turbo-
dijen van Kristoffer Halvorsen niet 
onder de indruk. Terwijl de finisht-
une door de speakers klinkt en het 
publiek enthousiast op de borden 
slaat, drukt de Noor zijn voorwiel 
als eerste over de streep. Donder-
dag won hij ook al de etappe met 
aankomst in Gendringen. “Dit 
geeft vertrouwen voor het WK over 
twee weken in Qatar”, laat Halvor-
sen weten. “Het was vandaag een 
mooie rit. Vlak. En veel wind.”

De bloemen voor zijn overwin-
ning drukt de winnaar met gulle 
lach op zijn gezicht in de handen 
van een vrouwelijke parcours-
wacht. Daarna stapt hij op zijn 
fiets en rijdt richting de bus. Olym-
pia’s Tour trekt verder het land in 
om op dinsdag 2 oktober in het 
Limburgse Noorbeek te finishen. 
In Zutphen zijn de hekken dan al-
lang weg. De stenen op de markt 
zijn weer van de Zutphenaren. Al 
zijn ze sinds vrijdag ook een beetje 
van Kristoffer Halvorsen.

Matige resultaat RTV op NK 
clubkampioenschappen
VIERAKKER/WICHMOND - On-
danks een gemiddelde snelheid van 
bijna 46 kilometer per uur is wie-
lerclub RTV Vierakker - Wichmond 
niet tevreden met hun prestatie op 
het nationale clubkampioenschap 
in Dronten. Het zeskoppige team 
finishte na een omloop van 52 kilo-
meter in een tijd van 1.07.56 uur en 
werd daarmee 54ste van de in to-
taal 71 deelnemende verenigingen.

De start verliep soepel, en nadat ze 
Dronten uit fietsten liep het tempo 
meteen op. 48 Kilometer per uur 
werd er op een gegeven moment 
gemeten in de ploegleiderswagen. 
Na negen kilometer kon Tom Kra-
jenbrink het tempo, dat werd op-
gevoerd door Rens te Stroet, niet 
meer bijbenen en hij moest eraf. 
Te Stroet, die het meeste kopwerk 
verrichte, liet de rest van het team 
lijden in zijn wiel. Nadat de ren-
ners de dijk in Dronten waren op-
gedraaid, na ongeveer zeventien 
kilometer, kwam Valerius den Her-
der op drie meter van de andere 
vier zitten en kon het gat niet meer 
dichten. Ook hij moest eraf. De vier 
mannen die samen naar de finish 
moesten rijden, waren al bekend 
voordat de helft van de tijdrit erop 

zat. Rens te Stroet, Koen Jansen, 
Martijn Versteege en Peter Mak-
kink moesten het zien uit te hou-
den tot de finish. Verderop op de 
dijk, kreeg Jansen het even moei-
lijk. Ondanks dat de renners de 
wind mee hadden, was het tempo 
dat Te Stroet oplegde te hoog voor 
Jansen. Na een paar minuten wist 
de man uit Baak, voor wie dit het eer-
ste NK was, zich goed te herstellen. Na 
afloop stelde hij: “Dat hij in de laatste 
kilometers nog wel wat wilde en kon 
laten zien.” In de laatste vijf kilometers 
was het vat leeg voor Makkink, de ve-
teraan van het kwartet kon niet meer 
op kop komen. 

“Het was gewoon echt op, ik kon 
niet meer. Mijn hamstring speelde 
op,” stelde Makkink. Maar, hij moest 
door. Want, wanneer de vierde man 
van een club over de finish komt, 
stopt de tijd. Makkink is verder erg 
tevreden over zijn optreden op het 
NCK: “Ik reed goed. Ik kon niet be-
ter vandaag.” Te Stroet was niet erg 
tevreden over de tijdrit die er gere-
den werd: “Ik weet dat ik harder kan. 
Maar weet dan dat ik niemand meer 
in mijn wiel heb zitten. Volgend jaar 
hebben we weer een kans.”

   

Oecumenische Vrouwengroep 
Wichmond Vierakker
WICHMOND - Op woensdag 12 
oktober 2016 komt Gerrit Spaan 
uit Duiven de dames laten zien en 
vertellen over waar en hoe de stich-
ting Reddingshonden RHWW hun 
honden inzet bij verschillende hulp 
acties in binnen en buitenland. Te-

vens zal er promotieverkoop voor 
de stichting zijn. De avond begint 
om 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat 
de koffie/thee klaar in het Wit-
hmundi gebouw achter de PKN 
kerk, Dorpsstraat in Wichmond.

   

Chr. vrouwenvereniging Triangel 
Warnsveld
WARNSVELD - Donderdag 13 ok-
tober komen de heer en mevrouw 
Vesters op bezoek. In 2011 hebben 
zij met de auto drie weken een ron-
de Schotland gedaan. Een ronde 
van maar liefst 3500 km. Aan de 

hand van een Powerpointpresen-
tatie met ongeveer 225 dia’s willen 
zij ons mee laten genieten van deze 
prachtige reis. U bent van harte 
welkom op 13 oktober om 19.45 
uur in de Triangel te Leesten.

   

Paddenstoelenexcursie op de Velhorst

VORDEN - Zondagmiddag 9 okto-
ber vindt op de Velhorst de jaar-
lijkse paddenstoelenexcursie van 
het IVN plaats. De tocht duurt on-
geveer twee uur, halverwege is er 
een drinkpauze. Meewandelen is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
Startlocatie: 14:00 uur vanaf de 
parkeerplaats van Natuurmonu-
menten aan de Lageweg te Lochem 
(Velhorst 5 7251RW Lochem). In de 
herfst is er een grote verscheiden-
heid aan paddenstoelen te vinden, 
zoals de Pruikzwam, de Langsteel-

franjehoed, de Geweizwam, de 
Dodemansvinger en het Judasoor. 
Wandel mee met de gidsen en 
ontdek ze zelf. Vergeet een klein 
zak- of make-upspiegeltje niet om 
daarmee onder de hoed te kijken. 
Deze excursie is zeer geschikt voor 
kinderen. Na afloop ontvangen zij 
een Paddenstoelen-expert-badge 
met een paddenstoelenzoekkaart.
   
 ■ Hans Berndsen, j.berndsen1@

upcmail.nl

 ■ 0545-477222

Kristoffer Halvorsen komt als eerste over de finish in Zutphen. Foto: Luuk Stam

(Advertorial)

Inspiration Tour bij Helmink 
Wonen & Keukens in Vorden
Een interieuradvies van een inte-
rieurarchitect of topstylist gedra-
gen door topmerken uit de woon-
wereld. Dat is wat de Inspiration 
Tour biedt aan consumenten in 
heel Nederland.

De Inspiration Tour interieurad-
vies dagen en interieurworkshops 
zijn ontwikkeld voor innovatieve 
woonretailers. Deze interieurad-
viezen worden op locatie gegeven 
aan de klanten van de (woon)win-

kel. Op zaterdag 15 oktober aan-
staande is Helmink Wonen & Keu-
kens in Vorden de locatie waar 
u terecht kunt voor een gratis 
woonadvies met 3D tekening. Er 
zijn nog enkele plekken beschik-
baar. Alle adviesconcepten van 
de Inspiration Tour zijn op maat, 
persoonlijk en direct toepasbaar.

Aanmelden voor een gratis ad-
viesgesprek met een topstylist 
kan op www.helminkwonen.nl.
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Op zoek naar een zinvolle vrijetijdsbesteding? 

Hospice Zutphen is een klein en huiselijk hospice dat ruimte biedt aan mensen in de laat-
ste fase van hun leven. Het biedt hen een ‘bijna-zoals-thuis’ situatie waarin liefdevolle 
zorg en ondersteuning geboden wordt die bij hen past en recht doet aan hun wensen. Voor 

er voor terminaal zieke mensen, ongeacht hun levensovertuiging, maatschappelijke ach-

Wat doet een zorgvrijwilliger?
Zorgvrijwilligers nemen de dagelijkse zorg voor de gasten op zich. Daarbij moet je denken aan 
persoonlijke zorg, zoals hulp bij het wassen, aankleden en toiletgang. Maar ook een praatje ma-
ken, voorlezen, een spelletje doen, waken bij stervende gasten behoort tot de werkzaamheden. 
Daarnaast is het team zorgvrijwilligers verantwoordelijk voor het eten en drinken van de gas-
ten, ontvang je het bezoek van de gasten en hou je het huis aan kant (voor de schoonmaak zijn 
vaste medewerkers in dienst). Ook voor de naasten van onze gasten is veel aandacht en tijd en 
zo nodig bied je hen een luisterend oor. 

Wij zoeken:
• Betrokken mensen
• Die zich dienstbaar en respectvol op kunnen stellen
• Die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken
• Die een goede balans hebben tussen afstand en nabijheid
• Die twee dagdelen per week beschikbaar zijn
• Een achtergrond in de gezondheidszorg is niet nodig

Wij bieden:
• Ongelofelijk mooi vrijwilligerswerk

• De kans om nieuwe dingen te leren door middel van een gedegen basistraining
• Begeleiding door coördinator en verpleegkundige
• Inspirerende themabijeenkomsten
• Supervisie
• Een jaarlijkse Verwendag voor vrijwilligers

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 19 oktober is er van 14.00 tot 15.30 uur in het hospice een informatiebijeenkomst 
voor mensen die overwegen als zorgvrijwilliger aan de slag te gaan. Tijdens de bijeenkomst 

voor vragen.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de coördinatoren, Kathy de Vries of Tineke Breuer, 
via 0575-566333. Ook voor vragen en meer informatie kun je contact met hen opnemen.

Hospice Zutphen, Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen
www.hospice-zutphen.nl
www.facebook.com/hospicezutphen

Praktijk Dorine 

De Heurne 49   /   7255 CK Hengelo Gld.

Tel.: 0575-463122

www.praktijkdorine.nl

-   Sabaaydi Massage met warme kruidenstempels

-   Ayurvedische massage met warme olie

Geniet van een heerlijke ontspanningsmassage !



 Politiehondenvereniging sterk vertegen-
woordigd op Gelderse Najaarskeuring   

 VORDEN/RUURLO - Politiehon-
denvereniging Vorden was afgelo-
pen weekeinde met succes sterk 
vertegenwoordigd op de jaarlijkse 
Najaarskeuring van de afdeling 
Gelderland van de Koninklijke Ne-
derlandse Politiehond Vereniging 
(KNPV) die in Ruurlo plaatsvond. 
Onder de 31 deelnemers maar liefst 
vier leden van Politiehondenver-
enigng Vorden: Jan Mokkink (59) 
uit Vorden, Freddy Cornelissen 
(57) uit Vorden, Frank Godschalk 
(57) uit Dieren en Henk van der 
Laar uit Barchem.

    Door Jan Hendriksen

    Politehondenvereniging Ruurlo 
was op haar prachtig gelegen ver-
enigingslocatie aan de Molen-
stroetweg maar liefst drie dagen 
gastheer voor de jaarlijkse Najaars-
keuring van de afdeling Gelderland 
van de Koninklijke Nederlandse 
Politiehond Vereniging. Vrijdag 30 
september, zaterdag 1 en zondag 2 
oktober zetten pakwerkers en ge-
leiders hun beste beentje voor om 
de keurmeesters tevreden te stellen. 
De 31 deelnemende politiehonden 
in spé lieten hun beste kunnen zien.

    En dat leverde een fascinerend en 
bijzonder kijkspel op. In de ochtend-
uren werden diverse onderdelen 
van de keuring afgewerkt zoals het 
zoeken, het volgen en afliggen, een 
voorwerp en persoon revieren en 
het waterwerk en voedsel weigeren. 
‘s Middags was het de beurt aan het 
spectaculaire zogenaamde stelwerk.

    Stokstellen, werpvastheid, terugroe-
pen, fiets stellen waarbij een boef 
de hond test op zijn driften -hierbij 
mocht de hond geen angst verto-
nen- maar ook een boef die op een 
fiets vlucht proberen tot staan te 
brengen. Als laatste werd de hond 
ingezet voor een ‘schijnaanval’ op 
de boef en mochten de honden dus 
niet bijten tijdens deze ‘schijnaan-
val’.

     Verkocht 
Jan Mokkink en Freddy Cornelis-

sen namen beiden zondag deel 
aan de Najaarskeuring. Frank God-
schalk en Henk van der Laan kwa-
men vrijdag al met succes in actie. 
Beide Mechelse herders waarmee 
Mokkink (Huub) en Godschalk 
(Max) aan de keuring deelnemen 
zijn ‘broers’ van elkaar en zijn 2,5 
jaar oud. Ze komen uit een nest die 
door Mokkink zelf gefokt is. Voor 
Huub en Max heeft zowel de poli-
tie als de landmacht inmiddels be-
langstelling, zo bleek zondagmor-
gen toen Mokkink en Cornelissen 
het morgenprogramma naar tevre-
denheid hadden afgewerkt.

  “Een van mijn laatst opgeleide hon-
den ‘werkt’ nu bij de politie en ik 
heb zelfs al een hond verkocht die 
nu in Amerika dienst doet. Maar 
het is een lange weg voordat je een 
hond zover kunt brengen. Een op-
leiding om voor een certificaat als 
deze in aanmerking te komen vergt 
ongeveer een tijdsduur van 2,5 jaar. 
Drie maal in de week zijn we dan 
ook op onze clublocatie aan de Ha-
melandweg te vinden. En heb je de 
keuring zoals deze met goed gevolg 
volbracht dan ben je er nog niet. 

Dan moet je de hond nog ‘voor-
werken’ bij de potentiële koper 
en moet hij een medische keuring 
ondergaan. Zijn die allebei positief 
dan kun je opgeleide hond defini-
tief aanbieden aan de politie, land-
macht of een bewakingsdienst”, zo 
verklaart Jan Mokkink die voorzit-
ter is van de acht leden tellende Po-
litiehondenvereniging Vorden.

     Doorzettingsvermogen 
“Niet elke hond is geschikt voor dit 
werk. Een hond die deze opleiding 
volbrengt moet beschikken over 
eigenschappen als moed en door-
zettingsvermogen en moet groot 
en sterk genoeg zijn om alle werk-
zaamheden goed uit te kunnen 
voeren. Politiehonden blijven tot 
hun tiende jaar bij de politie of net 
zolang als zij hun werk goed kun-
nen doen en gecertificeerd zijn. 
Daarna mogen ze met pensioen en 
blijft de hondengeleider voor de 
hond zorgen”, zo verklaarde voor-
zitter Rob Vermeulen van PHV 
Ruurlo, die zelf met zijn hond Kyra 
ook tot een van de deelnemers be-
hoorde van de Najaarskeuring.
 

 VORDEN - Vanaf 1 oktober gaat 
het Shell Groot Jebbink prijzen-
festijn weer van start. Feestelijke 
aanleiding is het 45-jarig bestaan 
van het tankstation aan de Rond-
weg 2, dat in 1971 opende. Iedere 
maand zijn 20 prijzen te winnen, 
waaronder een weekend op pad 
met een oldtimer, een gratis 
tankbeurt en Shell shop tegoed-
cards. Meedoen is éénvoudig en 
gratis!

    De opzet van het Prijzen Festijn is 
eenvoudig: iedereen die tankt bij 
Shell Groot Jebbink wordt uitge-
nodigd om de tankbon - voorzien 
van naam, telefoonnummer en e-
mailadres - in de actiebus te stop-
pen. Maandelijks worden uit de 
bus de winnaars getrokken van de 
20 prijzen.

     Wat kunt u winnen? 
Iedere maand worden de volgen-
de prijzen weggegeven: 1 week-
einde rijden in een oldtimer, 1 gra-
tis reconditionerings beurt voor 
de auto, 1 gratis tankbeurt, 1 dag 
gratis gebruik Pak ‘n Bak aanhan-
ger (niet in het weekeinde), 1 set 
Bosch ruitenwisserbladen, 2 Shell 

auto reinigingspakketten, 2 x Shell 
Lego pakketten (met 2 x bouwpak-
ket naar keuze), 5 x Shell Groot 
Jebbink kortingskaart twv. 5 euro 
(tabakswaar uitgesloten), 6 Shell 
Groot Jebbink koffie cards (tegoed 
voor 5 koppen koffie/thee).

   Over Shell Groot Jebbink 
Het Shell Groot Jebbink tanksta-
tion is sinds 1971 te vinden naast 

het autobedrijf aan de Rondweg 
2. Het bemande benzinestation is 
in ruim vier decennia een begrip 
geworden in Vorden. De brand-
stoffen en smeermiddelen van 
Shell zijn een garantie van kwali-
teit en lage prijzen. In de shop is 
naast tabakswaren, snoep en ijs 
ook de lekkerste koffie van Vorden 
verkrijgbaar plus een ruim assor-
timent warme (dagverse) snacks. 

 Vanaf 1 oktober: Shell Groot Jebbink 
Prijzen Festijn   

 Het tankstation aan de Rondweg 2 opende in 1971. Foto: PR   

    

 Duitsland
    Hoe rijd je van Dinxperlo naar Ze-
venaar? Nou, ik dacht dus eerst 
een stukje richting Doetinchem. 
Bij Etten linksaf. Via Zeddam en 
Beek naar Babberich en je bent 
zo in Zevenaar. “Nee”, zei de man 
die mij in Dinxperlo zijn bedrijf liet 
zien. “Ga hier de grens over, rijd 
een stukje richting Rees en pak de 
A3. Dan ben je veel sneller.”

    Hij had gelijk. Amper stoplichten 
en rotondes. Een klein stukje de 
borden volgen, de snelweg op en 
dan  immer gerade aus  over de 
Duitse A3 tot die overgaat in de 
Nederlandse A12 en de afslag Ze-
venaar aan de horizon verschijnt. 
Ik was er zelf niet snel opgeko-
men. Simpelweg omdat ik aan de 
andere kant van de grens niet zo 
bekend ben. Ik kom er niet vaak.

  Dat is best een beetje gek. We 
wonen hier in de Achterhoek op 
een steenworp afstand van onze 
Duitse buren. Er loopt een grens. 
Maar in werkelijkheid is er van 
die grens vrijwel niets te merken. 
Ja, het wegdek wordt wat grijzer. 
De verkeersborden geel. En de 
stoplichten gaan ineens eerst op 
oranje voordat ze groen worden. 
Dat is het wel zo ongeveer.

    Gevoelsmatig is die grens er wel. 
Bij de één is het denkbeeldige 
hek wat hoger dan bij de ander, 
maar toch. Zelf weet ik in Elten 
de weg nog wel te vinden, maar 
van plaatsen als Emmerich, Kleve 
en Isselburg is mijn kennis zeer 
beperkt. Ik ben er nog nooit in de 
supermarkt of in de plaatselijke 
kroeg geweest. En ik ken er het 
beste restaurant niet.

    Een grote belemmering is de taal. 

Dat maakt dat Amsterdam voor 
ons in de Achterhoek gevoels-
matig een stuk dichterbij ligt dan 
Dortmund. In werkelijkheid is de 
afstand zo ongeveer gelijk. Je bent 
van hieruit sneller in Oberhausen 
- een stad met ruim 200.000 inwo-
ners - dan in Utrecht, maar in de 
Domstad kunnen we gewoon ons 
vertrouwde Nederlands spreken.

    Toch voelt het voor veel wester-
lingen voorbij Utrecht al alsof ze 
Duitsland in gaan. Neem één keer 
de trein vanuit Amsterdam en let 
op wat er in Utrecht gebeurt. Vrij-
wel de gehele trein stroomt leeg. 
Verder richting het oosten komen 
deze mensen zelden. Voor veel 
van hen loopt die denkbeeldige 
grens daar al, ver weg van Dinx-
perlo en andere grensdorpen.

    Zo hadden mijn studiegenoten 
in Amsterdam destijds het idee 
dat een klasgenoot uit Zwolle en 
ik zo ongeveer bij elkaar in de 
straat woonden. Het is hetzelfde 
idee dat leefde bij een meisje van 
een jaar of zes dat in Hengelo op 
vakantie was en mij in de super-
markt aansprak met de vraag: 
“Meneer, kunt u ook Duits? Want 
dit is toch vlakbij Duitsland?”

    Ze had een punt. Ze was pas zes 
jaar oud, maar ze had zeker een 
punt. Mochten wij hier allemaal 
vlekkeloos Duits spreken, dan 
was ons leefgebied een stuk gro-
ter. Het zou goed zijn, maar het 
vraagt een structurele aanpak op 
de lange termijn. Voorlopig hou-
den we het bij de voordeeltjes op 
de korte termijn. De benzine. Het 
bier. De A3. En weet iemand een 
goed restaurant in Emmerich?          

LuukStamCO
LU
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 Freddy Cornelissen met Max (l) en Jan Mokkink met Huub tijdens de Najaarskeuring. 

Foto: Jan Hendriksen.   

kinderkapper aan huis 
Een zorg minder.
Meer informatie bel 0314 357 430

Activiteiten agenda
Elke dinsdag Aanschuif atelier 10.00 - 12.00 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Za. 8 oktober Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
 In Ludgerus gebouw Vierakker

Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur
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Lees ook het ‘Ondernemend Portret’ met Eelco Schurer elders in deze krant: 
hij is rentmeester/directeur op landgoed ‘t Medler bij Vorden.

Chantal Elferink (35), beleidsme-
dewerker Cluster Buiten bij de 
gemeente Bronckhorst, werd in 
november 2015 verkozen tot Jonge 
Ambtenaar van het jaar. De criteria 
waren: vernieuwend, inspirerend en 
verbindend zijn en werken. De inno-
vatieve aanpak die van nature in haar 
genen zit, is ook kenmerkend voor 
de tegenwoordige werkwijze van de 
gemeente: het motto is meegaan in 
de veranderende omgeving. Chantal 
brengt de nieuwe aanpak met passie 
in praktijk als projectleider van het 
‘project Baakse BeekVorden’. De 
gemeente wil de Baakse Beek beleef-
baarder en zichtbaarder maken. Hoe 
pakt de eigentijdse werkwijze uit? 

‘We bedenken en doen het 
samen’ 
Chantal licht het proces toe: ‘We werken 
in dit project intensief samen met 
Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmo-
numenten, Provincie Gelderland en 
Geldersch Landschap & Kasteelen. We 
wilden allemaal ‘iets’ in het gebied en 
besloten daarom, vanaf 2013, samen 
op te trekken. We hebben vanaf het 
begin ook de inwoners betrokken bij het 
maken van het plan. De eerste informa-
tieavond, najaar 2014, gingen we blanco 
in en er vormde zich spontaan een werk-
groep met 15 zeer enthousiast inwoners 
die meedachten over de inrichting. 
We bedenken en doen het samen en 
richten ons op mogelijkheden en niet op 
beperkingen. Zo groeien we als vanzelf 

toe naar gedeeld eigenaarschap: het plan is van ons 
allemaal en dat maakt het gelijk zoveel meer waard.’ 

Meedenken en meepraten kost tijd 
maar levert veel op
‘De overheid zorgt voor de basis, de extra’s konden 
worden toegevoegd door de bewoners: dat is de 

vrijwilligerswerk of subsidies. Zo zijn we gekomen tot 
een andere inrichting van het park met een vlonder-
pad en zelfgekozen speeltoestellen op een gewenste 
locatie. Wie zijn wij als gemeente om alles te bepalen: 
de gebruikers moeten er juist gelukkig van worden!’ 
Na een intensief traject met de projectpartners, 
scholen, bewoners en werkgroepen is het ontwerp 
van het gebied tussen kasteel Vorden en kasteel 
Hackfort inmiddels rond. De vijf projectpartners en 
15 werkgroepleden presenteerden afgelopen 24 mei 
tijdens een inloopbijeenkomst het resultaat, dat goed 
werd ontvangen. ’Het kostte tijd om zover te komen: 
we gingen het gebied in om te praten met jongeren, 
scholen, verenigingen, allerlei groepen die er belang 

Chantal Elferink: Vernieuwen, inspireren en 
verbinden rondom de Baakse Beek

Lichtenvoorde en het water: hoe staat het ervoor? 

Nieuwe ontwikkeling: 
overheid ondersteunt per 2017 ‘groene groei’ 

Het nieuwe vergaderen: 
weg achter het bureau en het veld in

Volgende Nieuwsbrief met hot thema: Klimaatverandering

bij zouden kunnen hebben. Maar dan heb je uitein-
delijk ook een plan dat gedragen wordt door zoveel 
mogelijk betrokkenen!’ 

Participatie: van bezuinigings-
maatregel naar tevreden inwoners
‘Innovatief aan dit plan is ook dat niet alleen is mee-
gedacht maar dat straks ook het onderhoud en be-
heer wordt gedeeld met de bewoners. De speelplek 
en het park wordt schoongehouden, de prullenbak-
ken geleegd. Als wij met z’n allen blij zijn met onze 
woonomgeving, willen we er ook iets extra’s voor 
doen: dan is het ook je eigen plek.’
Participatie ontstond ooit uit bezuinigingsmotieven 
maar dat is inmiddels achterhaald. Chantal: ‘Dat 
burgers meedoen levert meestal geen bezuinigingen 
op maar wel meer tevredenheid en invloed van inwo-
ners op hun omgeving. De rol van de gemeente ver-
andert. We moeten meer naar buiten! Nu zoeken we 
zoveel mogelijk de samenwerking met de bewoners 
op, waar we maar kunnen. In het begin was er nog 
wantrouwen bij inwoners maar nu wordt gelukkig 

wat een verschil met 10 jaar geleden.’ Niet alleen de 
Baakse Beek is met deze nieuwe werkwijze zichtbaar-
der geworden: ook de inwoners laten zich steeds 
meer zien in de inrichting.

Het ‘Project Baakse Beek Vorden’ 
in praktijk
Concreet houdt het plan ‘Baakse BeekVorden’ in 
dat de stuw Horsterkamp vispasseerbaar wordt 
gemaakt. In het gebied tussen de Baakseweg bij 
Kasteel Hackfort tot de spoorlijn Zutphen-Winters-
wijk worden oevers natuurlijker ingericht en ontstaat 
een mini-natuurgebied van ongeveer 4 hectare. 
Daarnaast wordt, samen met Natuurmonumenten, 
10 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. De Baakse 
Beek in Vorden wordt niet alleen mooier en natuur-
lijker, bewoners en bezoekers kunnen er straks ook 

aangelegd in het park, de wandelroutes worden 
verbeterd en uitgebreid, natuurlijke speelmogelijkhe-
den en een voorde (doorwaardbare plaats via enkele 
stenen) worden gerealiseerd en een verbeterde ver-
binding vanuit het dorp naar de Baakse Beek. Vorden 

beschikt inmiddels al over een nieuw 
toekomstbestendig dorpshart. Het 

aanleggen van de verbinding vanuit 
het centrum naar de wijk Vorden 
zuid start najaar 2016. De overige 
werkzaamheden starten voorjaar 

2017. Voor meer informatie: 
http://www.wrij.nl/

thema/actueel/pro-
jecten/kern-vorden
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Een opfrisser: wat speelt er?
Lichtenvoorde ligt aan de rand van het Winterswijks 
plateau. De drie beken ten oosten van het dorp 
voeren het regenwater af naar de Nieuwe Beek. Vlak 
voor de kern van Lichtenvoorde komen de drie beken 
samen. Bij hevige regenval kan er zoveel water sa-
menkomen dat de Nieuwe Beek de hoeveelheid wa-
ter niet aankan en het water buiten de oevers treedt. 

emotionele schade. Het waterschap en de gemeente 
Oost Gelre willen dit in de toekomst zoveel mogelijk 
voorkomen. Daarvoor hebben zij in december 2015 
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Plan van aanpak
De themagroep Water - een samen-
werkingsgroep van betrokkenen uit 
het gebied, Waterschap Rijn en IJssel 
en gemeente Oost Gelre - is in 2014 
en 2015 diverse keren samenge-
komen. Tijdens die werksessies 
zijn uitgangspunten opgesteld en 
oplossingen uitgewerkt. Er zijn 
retentiegebieden aangewezen 
waar het waterschap, tijdens 
overlast, het water kan vasthou-
den en tijdelijk kan bergen. Ook 
is bepaald waar de noordelijke 
en zuidelijke bypass om de kern 

van Lichtenvoorde heen wordt gerealiseerd. ‘De 
planning was om in 2016 te starten met de uitvoer. 
Dit voorjaar bleek extra rekenwerk nodig rondom de 
capaciteit van de afvoer. Dat heeft ook gevolgen voor 
de retentiegebieden: de locaties blijven zoals die in 
2015 zijn gepresenteerd maar er worden wel nieuwe 
ontwerpen gemaakt. Na de zomer bespreken we 
deze met bewoners, betrokken en deskundigen bin-
nen de themagroep. Daarna volgt de presentatie aan 
een breder publiek,’ licht Dorine Spanjers namens 
het waterschap toe. ‘De planning is om in 2017 te 
starten met de aanleg van de retentiegebieden.’

Nieuw gezicht
De afgelopen jaren was Diederik Speksnijder 
contactpersoon en projectleider voor het project 
Lichtenvoorde. Omdat hij andere werkzaamheden 
heeft opgepakt binnen het Waterschap, is begin 2016 
een nieuwe projectleider aangetrokken: Dorine 
Spanjers.
Dorine heeft ruime ervaring met gebiedsprocessen 
in het landelijk gebied. ‘De concrete opgave in het 

gebied spreekt me erg aan. Samen met een pro-
jectteam van specialisten en met aandacht voor 

de omgeving werken we toe naar de afronding 
van het ontwerp en de benodigde procedu-

res en de start van de uitvoering.’ Dorine is 
bereikbaar per telefoon op 06-54139274 of 

per mail via d.spanjers@wrij.nl.

Om de omschakeling van gangbare naar biolo-
gische landbouw economisch aantrekkelijker 
te maken en onnodige hindernissen daarvoor 
weg te nemen, gaat de overheid een borg-

werkkapitaal tijdens de omschakeljaren. 
 
Markt biologische landbouw-
producten groeit
Het kabinet ziet biologische landbouw als een 
vorm van duurzame landbouw die een goed 
voorbeeld is van ‘groene groei’, dus landbouw die 
in balans is met de omgeving en een eigen ver-
dienmodel met meerwaarde voor de ondernemer 
realiseert. De markt voor biologische landbouw-
producten groeit, met name in de EU en de VS, 
door verkoop via supermarkt en foodservice. 

langs de Nederlandse landbouwsector zich duur-
zaam(er) en concurrerend(er) kan ontwikkelen. 
Echter, tijdens de omschakelperiode – die tot drie 
jaar kan duren - kunnen de producten nog niet 
als biologisch worden verkocht. Het omschake-
lende bedrijf heeft dus extra kosten (zoals extra 
arbeidskosten, kosten voor biologische mest en 
plantmateriaal, opleiding en advies) maar nog 
niet de inkomsten; de kosten gaan voor de baten 
uit. De overheid wil daarom de omschakeling 
faciliteren door de introductie van de borgstelling 
voor het benodigde werkkapitaal, i.s.m. met de 
banken. Deze voorziening wordt opgenomen in 
de nieuwe regeling Borgstelling MKB-landbouw-
kredieten - opvolger van de Garantstelling Land-
bouw – en per 1 januari 2017 opengesteld. 
(Bron: Kamerbrief Ministerie van Economische Zaken 
d.d. 6 juni 2016)

Wolfersveen 
Wolfersveen is een 
gebied dat vroeger 
veenrijk was. Het veen 
werd in de loop der 
eeuwen afgegraven 
en liet een relatief 
schrale grond achter. 
Het waterschap heeft 
het gebied qua water-
beheer tegenwoordig 
goed onder controle 
maar het kan altijd beter, aldus Peter Brokke, omge-
vingsmanager van het Waterschap Rijn en IJssel. Hij 
is van de praktische aanpak en organiseerde op 6 juli 

plekke met een team van vijf betrokken collega’s te 
bekijken om de puntjes op de i te zetten. Bert Sloetjes 

Gevoelig gebied
‘We hebben genoeg vergaderd en 
dikke onderzoeken over dit gebied 
gemaakt. Het is in dit stadium daarom 
interessanter om in het gebied zelf 
de laatste knelpunten op te zoeken 
en daar samen oplossingen voor te 
bedenken. Gezien het feit dat het Wol-
fersveen vlak is, blijft het een gevoelig 
gebied voor wateroverlast. Schoon-
houden van de watergangen is hier erg 
belangrijk- en de grootste zorg van het 
gebied - en dat doen we dus ook.’

Ter plekke

sloten gestopt en bleek de waterstand 

aan de lage kant. 
‘De wens vanuit het 
gebied is om het 
peil steeds secuur te 
beheren binnen de 
afspraken. Dat doen 
we handmatig en dat 
zullen we zo blijven 
doen, bijvoorbeeld 
om verwachte 
piekbuien zoveel 
mogelijk in de sloot 
op te kunnen vangen. 

Het gebied vraagt om een constante aanpassing, 
dat ontdekten we nu ook weer,’ vertelt Peter. Bij de 
Veengoot kwam ter sprake dat op het moment van 
piekbuien het water vanaf de stuw stroomopwaarts 
zou kunnen gaan opstuwen. Ter plekke werd besloten 
dat het waterschap zal nagaan of een ruimere bedding 
dit probleem zou kunnen voorkomen. 

Verdere verbeteringen
Concluderend is de opbrengst van de 
veldtocht dat het beheer op orde is. 
Verdere verbeteringen liggen vooral 

Verslemping tegengaan en verstandig 
omgaan met teeltechnieken en het 
incalculeren van wateroverlast- en 
droogterisico’s zijn belangrijke suc-
cesfactoren. Het project ‘Vruchtbare 
kringloop’ slaat goed aan. ‘Het blijft 
een gevoelig gebied. LTO en het water-
schap gaan samen kijken of verdere 
voorlichting, bijvoorbeeld een tweede 
waternetwerkbijeenkomst, wenselijk 
is.’ 

De derde en laatste Nieuws-
brief dit jaar zal ‘Klimaatveran-
dering’ als thema hebben: in 
die uitgave komen mensen en 
wetenswaardigheden aan bod 
die te maken hebben met (de 
gevolgen van) de klimaat-

verandering voor onze 
leefomgeving. Er 
zijn niet alleen be-
dreigingen maar 

ook kansen die 
zich aandie-
nen, door 
bijvoorbeeld 

in woonwijken creatiever om te gaan met regenwater. 
Wat bijvoorbeeld te denken van interessante ontwik-
kelingen zoals Hemel(s)water, een prijswinnende va-
riant op de regenton. Daarmee kan iedere particulier 
van regenwater (hemelwater) water voor huishoude-
lijk gebruik maken om bv. het toilet door te spoe-
len. Regenwater dat van het dak af stroomt, wordt 

gezuiverd tot drinkwater. Het dak van een eengezins-
woning levert zo 40 à 50 kubieke meter regenwater 
per jaar, voldoende voor de zuinige gebruiker met 
een waterbesparende douche. 

W O R D O N Z E V R I E N D O P

/baaksebeek



Wereldwinkel neemt afscheid van 
twee trouwe vrijwilligers

Jaarlijkse uitje 
vrijwilligers
VORDEN - Tijdens het jaarlijkse 
uitstapje van de medewerkers 
van Wereldwinkel Vorden naar 
het planetarium in Toldijk en een 
etentje bij de plaatselijke Chinees, 
hebben twee trouwe medewerkers 
afscheid genomen: Lenie Meije-
rink en Carry Spiegelenberg.

Lenie Meijerink was bijna 15 jaar 
actief als medewerkster in de win-
kel. Carry Spiegelenberg is nage-
noeg vanaf het allereerste begin 
betrokken geweest bij de Wereld-
winkel, als medewerkster op de 
markt en in de winkel. Later ook 
als bestuurslid waar ze zich bezig 
hield met medewerkerszaken.

Beide dames werden door voor-
zitter Ria Aartsen toegesproken en 
bedankt voor hun inzet niet alleen 
voor de winkel, maar ook voor de 
gedachten daarachter, mensen 
in derde wereldlanden in staat te 
stellen in hun eigen levensonder-
houd te voorzien.

Antenne Achterhoek FM verplaatst
VORDEN - Vrijwilligers van 
Streekradio Achterhoek FM, 
die gevestigd is aan de Wiers-
serbroekweg in Vorden, hebben 
vrijdag 30 september de antenne 
van deze omroep op de waterto-
ren in Lochem verplaatst.

De antenne was voordien beves-
tigd aan de muur van de traptoren. 
Vitens - de eigenaar van de water-
toren - wilde graag dat deze daar 
werd verwijderd. Met medewer-
king van belanghebbenden van 
de aldaar aanwezige vakwerkmast 
op de toren kwam er toestemming 
om de antenne te verplaatsen 
naar deze zendmast. Door EMB 
Metaal Bewerking uit Laren werd 
het benodigde materiaal gemaakt 
en beschikbaar gesteld zodat met 
de inzet van een hoogwerker en 

een zestal vrijwilligers de klus ge-
klaard kon worden, allen uiteraard 
voorzien van de benodigde veilig-
heidsmiddelen en een en ander 
onder toezicht van Vitens waar-
aan ook vooraf een werk- en vei-
ligheidsplan verstrekt werd.

Wat de plek van de antenne betreft 
kan de omroep weer jaren voor-
uit, deze staat constructief veel 
stabieler dan in de oude situatie. 
Ook de kwaliteit van ontvangst 
zal hierdoor verbeterd worden. 
Achterhoek FM zoekt vrijwilligers 
voor presentatie of techniek. Lijkt 
het u leuk om mee te helpen ra-
dioprogramma’s te verzorgen voor 
Lochem en omgeving dan kunt u 
zich aanmelden bij info@achter-
hoekfm.nl of via de website www.
achterhoekfm.nl.

   

Zondagmiddagconcerten gaan weer 
beginnen in de Vordense Dorpskerk
VORDEN - Na een druk toeristen-
seizoen, in zowel het dorp Vor-
den als in de Vordense Dorps-
kerk, gaat het Zondagmiddag-
concertseizoen weer beginnen. 
Een Toeristenseizoen waarin de 
Vrienden van de Dorpskerk Vor-
den niet alleen een 13-tal succes-
volle Toeristenconcerten voor 
Vordenaren en hun vele gasten 
organiseerde, maar tevens een 
aantal exposities en natuurlijk 
de dagelijkse openstellingen van 
de Dorpskerk. Op zondagmid-
dag 16 oktober aanvang 15.30 
uur wordt de spits afgebeten 
door het Zutphens Barok En-
semble met een laagdrempelig 
concert dat de titel ‘Handel rond 
de Oostzee’ heeft meegekregen.

Dat uit het ‘Baltische’ vanaf de 
kusten van de Oostzee veel mooie 
muziek en Handel komt blijkt tij-
dens dit concert. Onder de leiding 
van de Zweedse Elin Eriksson, vi-
oliste, zal het Zutphens Barok En-
semble dit bewijzen.

Vanuit hun thuisbasis, de Han-
zestad Zutphen, zochten zij naar 
muzikale uitwisselingen tussen 
Hanzesteden in het gebied van 
de Noord- en Oostzee. Zij laten u 
werk horen van Georg Friedrich 
Händel, die in de Hanzestad Lon-
den van umlaut ontdaan, als Ge-
org Friedrich Handel zijn muzi-
kale handel bedreef. Van William 
de Fesh, violist in Handel’s orkest 
spelen zij een fluitconcert. Johann 
Helmich Roman reisde vanuit de 
Hanzestad Stockholm naar Londen 
om bij Handel in de leer te gaan.

U hoort waarom hij de Zweedse 
Handel wordt genoemd. Georg 
Philipp Telemann, werkzaam in 
de Hanzestad Hamburg aan de 
Elbe, onderhield contact met Han-
del in Londen. Van hem wordt een 
concert voor 2 fluiten en fagot ge-
speeld. Verder op de Elbe ligt Dres-

den, daar werd dank zij de Handel 
een Sonate in c van Johann Georg 
Pisendel gevonden.

Het Zutphens Barok Ensemble is 
een groep van ca. 20 muzikanten 
die uit liefhebberij zich toeleg-
gen op het spelen van muziek, 
geschreven in de periode tussen 
1600 en 1800. Je kunt dan denken 
aan componisten als Bach, Blow 
en Buxtehude, maar ook aan Hei-
nichen, Händel en Haydn, Tele-
mann, Tunder of Vivaldi. 

Het ensemble bestaat ruim 30 
jaar en is een van de weinige ba-
rokensembles die met een vaste 
groep mensen wekelijks op dins-
dagavond repeteert. Het ensemble 
wordt vanaf de concertmeester-
stoel geleid door barokvioliste Elin 
Eriksson. Het ensemble bestaat 
idealiter uit 2 traversi, 2 barok-
hobo’s, 1 barokfagot, 10 violen, 4 
altviolen, 3 celli, 1 contrabas/vi-
olone, 1 klavecimbel/orgel. Vaak 
is ook een theorbe een welkome 
aanvulling. De uit Zweden afkom-
stige Elin Eriksson, heeft viool ge-
studeerd aan de Hogeschool voor 
Muziek in Malmö (Zweden) en 
aan de Hogeschool voor de Kun-
sten in Utrecht.

Het concertmeesterschap bij o.a. 
Barokorkest Florilegium Musicum 
en Collegium Ad Mosam heeft 
haar de nodige ervaring gegeven 
om vanuit de aanvoerdersplaats 
een ensemble te leiden. Elin nam 
eind 2013 het (strijk)-stokje over van 
Arwen Bouw en zal, net als Arwen, 
al spelend het ensemble leiden. 

Toegang 10 euro en t/m 16 jaar 
gratis (inclusief koffie/thee bij 
binnenkomst). Voor reserveren en 
nadere informatie, zie de website. 
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

VORDEN - Twee weekenden ex-
poseert Ineke van Dijk met haar 
bronzen beelden op landgoed De 
Kranenburg, Bergkappeweg 2 in 
Vorden. U kunt op 8, 9, 15 en 16 
van 12.00 tot 17.00 uur de exposi-
tie komen bezichtigen.

Ineke van Dijk startte op haar 16e 
zij haar artistieke opleiding aan de 
Academie voor Beeldende Kunst 
te Rotterdam in de richting Beeld-
houwen bij Jaap Kaas. Daarna ver-
volgde zij haar opleiding bij prof. 
Frederico Carasso aan de Jan van 
Eijck Acade mie te Maastricht. Sinds 
enige jaren woont en werkt Ineke 
van Dijk afwisselend in Stolwijk, in 
de polder en in Altea, Spanje, aan 
zee. Die verschillende omgevingen 
inspireren haar tot het maken van 
onder andere poldervogels, goden 
van de zee en het Stierenvechten. 
Vele opdrachten heeft Ineke uit-
gevoerd voor onder andere ‘De 
Steenzetter’, t.g.v. 50 jaar Afsluit-
dijk - ‘Overvallen, niet verslagen’, 

Vliegveld Ypenburg, t.g.v. herden-
king 10 mei 1940 - Portret Herman 
van Veen, Carré Amsterdam, t.g.v. 
250e optreden in Carré. Haar werk 
bevindt zich in nagenoeg alle lan-

den van West-Europa, alsmede in 
Polen, USA en Maleisië.
   

 ■ www.inekevandijk.eu

Bronzen beelden op landgoed
De Kranenburg

Bronzen beelden van Ineke van Dijk. Foto: PR

VORDEN - Dankbaar, blij en trots is 
de DubbelBakker-commissie dat 
er weer massaal is ingeschreven 
voor het DubbelBakker toernooi. 
“Mooi om zo dit jubileumjaar in 
te gaan!”. Buiten alle trouwe en 
nieuwe inschrijvingen voelt VTP 
zich ook gesteund door Hotel 
Bakker en Bakkerij van Asselt, zij 
sponsoren al die jaren de prijzen 
voor dit gezellige toernooi. Vanaf 
dinsdag 4 oktober t/m zondag 9 
oktober staan er vele, mooie ten-
nispartijen op het programma. U 
wordt van harte uitgenodigd op 
het Vordens Tennis Park, om de-
ze dubbelwedstrijden te komen 
kijken onder het genot van een 
hapje en een drankje.

Dubbelbakker commissie v.l.n.r.: Raymond Wiendels, Frederique Olthaar, Miranda Vos-

kamp, Toos Jansen, Ernst te Velthuis, Marjanne Grube, Marga Bruinsma. Foto: PR

20 Jaar DubbelBakker-toernooi op het 
Vordens Tennis Park

Nu de laatste maanden 
van 2016 gratis lid

*Meer informatie op www.kruiswerk.nl/gezin

*

Carry Spiegelenberg en Lenie Meijerink. Foto: PR
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Hanzestad 9 oktober bokbier-hoofdstad van Nederland
Zutphen viert 
20e Nationale 
Bokbierdag
ZUTPHEN - Zutphen luidt de herfst 
in met de 20e editie van de Nati-
onale Bokbierdag. Op zondag 9 
oktober staat de binnenstad in het 
teken van het robijnrode seizoens-
bier. De Zutphense horeca presen-
teert meer dan twintig verschillen-
de soorten bokbier. Behalve bier is 
er live muziek en een grote nostal-
gische optocht met veel paarden 
en historische voertuigen.

De Nationale Bokbierdag in Zut-
phen is met rond de 100.000 be-
zoekers het grootste bokbierspek-
takel van Nederland. Liefhebbers 
van gezelligheid en bokbier ko-
men elk jaar terug naar de Hanze-
stad aan de IJssel.

De twintigste editie van het bok-
bierspektakel wordt een extra 
feestelijke. Zo verzorgt RadioNL 
bijvoorbeeld een uitgebreid pro-
gramma met live optredens van 
diverse artiesten. Maar er is meer
muziek, bijvoorbeeld van cover-
band Moonyard en de populaire 
Achterhoekse formatie De Slep-
pers. Voor de liefhebbers van ste-
vige beats draait er op de Schup-
stoel een dj.

Divers aanbod bokbier
Horeca-ondernemers uit Zutphen 
hebben een gevarieerd aanbod 
van verschillende soorten bokbier 
in de aanbieding. Bekende mer-
ken als Grolsch, Amstel, Brand en 
Bavaria zijn vertegenwoordigd, 
maar ook minder bekende en lo-
kale bokbieren worden getapt. 

Wat te denken van bokbier van 
Christoffel, de Twentse Bierbrou-
werij of van Bronckhorster Bieren. 
Brouwmeester Gerrit Wolf van de 
Zutphense stadsbrouwerij Cam-
brinus trakteert ook dit jaar zijn 
gasten weer op de karaktervolle 
Hanzebock.

Officiële opening
Het programma op zondag 9 okto-
ber begint om 13.00 uur. Dan gaan 
de tapkranen open en worden er 
meer dan twintig verschillende 
bokbieren getapt. Zo kan ieder-
een met een glas proosten op de 
officiële opening om 13.30 uur op 
het podium van RadioNL op het ‘s 
Gravenhof.

Het magazine 
blikt terug op 20 
jaar historie

Optocht
Om 14.00 uur vertrekt de optocht 
met historische voertuigen, land-
bouwwerktuigen en zware bierwa-
gens voortgetrokken door stoere 
paarden.

De stoet slingert zich rond de bin-
nenstad, waar naar verwachting 
weer duizenden toeschouwers, 
jong en oud, het spektakel staan te 
bekijken. Zodra de optocht voor-
bij barst het bokbierfeest in volle 
hevigheid los. De Nationale Bok-
bierdag duurt tot 19.00 uur en de 
toegang is gratis.

Magazine 20-jarig jubileum

Achterhoek Nieuws heeft samen 
met de organisatie van de Bok-
bierdag Zutphen het initiatief ge-
nomen om een speciaal magazine 
uit te brengen om dit jubileum 
extra te vieren. Het magazine 
verschijnt in week 41, direct na 
afloop van de Bokbierdag, in het 
verspreidingsgebied van Contact 
Zutphen-Warnsveld.

Een uniek bewaarexemplaar dat 
terugblikt op twintig jaar historie 
van de Bokbierdag Zutphen en 
zijn organisatie aangevuld met 
spraakmakende fotoreportages 
van Willem Feith. Graag stellen wij 
alle ondernemers uit Zutphen en 
omgeving in de gelegenheid om 
zichtbaar te zijn in deze eenmali-

ge editie. U kunt hiervoor contact 
opnemen met media-adviseur Bas 
Bloem via onderstaand telefoon-
nummer.
   

 ■ 06-52584992 ■ www.bokbierdag.nl

British Superbikes 
in Assen
HENGELO - Lesley ten Tusscher 
heeft zijn de British Superbikes 
in Assen de ONK-titel veroverd. 
De Suzuki-coureur was op het 
Drentse asfalt de snelste in de 
Supersport-wedstrijd. Joey den 
Besten stapte op een Superbike 
voor Performance Racing Ach-
terhoek en Scott Deroue maakte 
indruk in de British Supersport. 
De Hamove was weer ruim verte-
genwoordigd met rijders in ver-
schillende klassen.

Afgelopen weekend werd op het 
TT Circuit van Assen de British 
Superbikes verreden. Een evene-
ment dat ieder jaar bol staat van 
de wedstrijden met ook veel Ne-
derlandse troeven aan de start. Zo 
werd er een wedstrijd verreden in 
de ONK Superbike en Supersport. 
Joey den Besten stapte dit week-
end op de Performance Racing 
Achterhoek Superbike-machine, 
waar normaal zijn teamgenoot Jo-
chem van den Hoek op rijdt.

Den Besten moest zich zowel aan-
passen aan de Superbike en tevens 
ook aan het TT Circuit. De afstel-
ling van de motor van Tonny Was-
sink is gericht op stratencircuits en 
niet op het vloeiende circuit van 
Drenthe. In de race eindigde Den 
Besten als negentiende in de Su-
perbike. Cliff Kloots maakt een uit-
stapje naar de ONK Superbike en 

niet zonder succes. Kloots finishte 
als tweede achter Nigel Walraven. 
Jarco Grotenhuis kwam ook in ac-
tie en bracht zijn Honda als tiende 
over de eindstreep.

In de ONK Supersport moest het 
gebeuren voor Lesley ten Tusscher, 
want hij had zeer goede papieren 
om de ONK-titel binnen te halen. 
De coureur uit Almelo slaagde 

hierin met vlag en wimpel door 
de race te winnen. Ten Tusscher is 
hierdoor ONK Supersport kampi-
oen 2016, nadat al de titel pakte in 
de BeNeCup. Tasia Rodink reed in 
de Britse Moto3 klasse, die samen 
in actie kwam met het Noord Eu-
ropese Moto3 kampioenschap. De 
sympathieke dame eindigde als 
tweeëntwintigste en zesentwintig-
ste in de wedstrijden.

Scott Deroue stapte tijdens het 
BSB-weekend voor het eerste op 
een Supersport-machine. De-
roue kwam met zijn MV Agusta 
in de Britsh Supersport en deed 
het zeker niet onverdienstelijk. In 
de eerste race finishte hij als ne-
gende. In de tweede manche op 
een half natte baan knokte Deroue 
lange tijd mee voor het podium. In 
de slotfase viel Deroue iets terug, 

maar hij mag zeker tevreden zijn 
met een achtste plaats in de eind-
uitslag.

Het weekend voorafgaand aan de 
British Superbike werd de laat-
ste ronde van het Internationale 
Road Race Championship (IRRC) 
verreden in het Duitse Frohbrug. 
Joey den Besten stelde daar met 
twee podiums zijn tweede positie 
in het eindklassement veilig. De 
andere coureur van Performance 
Racing Achterhoek is Jochem van 
den Hoek die uitkomt in de IRRC 
Superbike.

Johan 
Fredriks beste 
Nederlander 
IRRC Superbike 
2016

Van den Hoek eindigde tweemaal 
in de top-tien en werd daarmee 
vijfde in de eindstand. Johan Fre-
driks was de beste Nederlander 
in het IRRC Superbike 2016. Fre-
driks, die dit seizoen switchte van 
BMW naar Kawasaki, werd vierde. 
De Belg Vincent Lonbois werd 
IRRC Superbike kampioen, door 
zijn teammaat Sebastien Le Grelle 
te kloppen over een seizoen van 
twaalf wedstrijden.

Ten Tusscher pakt ONK Supersport titel

Scott Deroue achtste met de MV Agusta. Foto: Henk Teerink

De grote nostalgische optocht met veel paarden en historische voertuigen. Foto: Achterhoekfoto.nl/Marion Wentink
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Terrein GGNet betoverend decor voor 
toneelproductie Vrijeschool
ZUTPHEN - Jaarlijks komen de 
leerlingen naar GGNet in Warns-
veld om een eigen toneelproduc-
tie te bedenken, maken en uit te 
voeren. Maandag 3 en dinsdag 4 
oktober is het weer zover en spe-
len 210 leerlingen Vrijeschool 
Zutphen zeven verschillende 
theatervoorstellingen op het 
thema ‘Gedragen’. Het prachtige 
terrein van GGnet te Warnsveld 
dient hiervoor, op diverse loca-
ties, als betoverend decor.

Een boomgaard, grasveld, stenen 
muur of treurwilg transformeren 
in nieuwe werelden waarin, met 
veel dans muziek en acteren het 
publiek wordt getrakteerd op de 
zintuigen. Over een periode van 
zes weken hebben de leerlingen 
geheel zelfstandig de producties 
vormgegeven en onder leiding van 
professionals verfijnt.

Speeltijden vanaf 19.00 uur op 
beide avonden. De organisatie 

roept op om lopend of per fiets te 
komen. Bent u met de auto? Dan 
kunt u terecht op parkeerplaats 1 
(er zal ter plekke verkeersleiding 
aanwezig zijn) en u vervolgens 

melden bij de centrale post. GG-
Net Warnsveld is gelegen aan de 
Vordenseweg 12 te Warnsveld.

Handbalcompetitie SV 
Quintus van start
HENGELO - Zondag 2 oktober 
kwamen acht teams van Hand-
balvereniging SV Quintus in 
actie voor hun uitwedstrijd. De 
resultaten van deze eerste wed-
strijden waren zeer verdienste-
lijk: een gelijkspel en zeven keer 
winst.

Quintus heren 1 speelde zijn eer-
ste wedstrijd uit in Dieren tegen 
Erica ‘76 HS1. Na een snelle start 
met een uitloop van 0-5 op Erica 
draaide het de verkeerde kant op 
voor Quintus, waardoor de rust in 
gegaan werd met een 12-9 voor-
sprong voor Erica. Halverwege de 
tweede helft pakten de heren van 
Quintus de draad weer op waarna 
ze doelpunt naar doelpunt scoor-
den en de dekking goed dicht zat. 
Einduitslag 18-21.

De heren 2 van Quintus speelden 
evenals heren 1 uit bij Erica ‘76 
te Dieren. Quintus 2 gaat dit jaar 
een gooi doen naar het kampioen-
schap in de derde klasse en daar-
om moest de eerste wedstrijd van 
het seizoen natuurlijk gewonnen 
worden. Het team uit Hengelo was 
vanaf het begin van de wedstrijd 
veruit de bovenliggende partij. 
Ruststand 1-14. Ook na rust den-
derde de trein van Quintus door, 
met een eindstand van 6-30.

Heren 3 speelde uit in Lichten-
voorde tegen Erix HS3. Met een 
5-15 ruststand zat Quintus goed 
in de wedstrijd. Met een gedegen 
dekking en snelle tegenaanvallen 
is de wedstrijd geëindigd met een 
eindstand van 16-28.

Het Quintus HC1 team had in de 
wandelgangen gehoord dat Mi-
nerva HC1 een geduchte tegen-
stander zou worden. Dat bleek al 
bij het eerste fluitsignaal, er werd 
zeer offensief gespeeld, maar na 
een paar minuten kregen de jon-
gens de slag te pakken. De gaten 
vielen in de verdediging en al snel 
was het 1-6. De eindstand was 
8-30.

In de wedstrijd Quintus DC1 tegen 
Minerva DC1 ging het eerst gelijk 

op, maar door een paar kleine 
foutjes en het niet benutten van de 
kansen bleef het Hengelose team 
toch steeds op een achterstand 
steken. De tweede helft werd er 
een stukje feller gespeeld en de 
achterstand werd weggewerkt. 
Uitslag 12-12.

Quintus jongens D1 speelden in 
Dieren tegen Erica’76 D1. Beide 
teams waren aardig gelijk aan el-
kaar. Door de goede veerkracht 
en samenspel wist Quintus in de 
laatste minuut de punten mee 
naar Hengelo te halen. Eindstand 
18-19.

De eerste wedstrijd van Quintus 
D2 was tegen Erix D2. Het team 
stond al snel achter, maar door een 
puike teamprestatie werd al gauw 
afstand genomen. Door mooi spel 
en goed verdedigen door de mei-
den werd er gewonnen met 8-14.

Voor een aantal kinderen van de 
Quintus E1 was dit hun eerste 
competitiewedstrijd. Best span-
nend! Door mooi samenspel wist 
Quintus E1 al snel te scoren. Ie-
dereen deed heel goed mee, zowel 
in de aanval als in de verdediging. 
Met een ruststand van 1-3 begon-
nen ze aan de tweede helft, met 
zoals verplicht een nieuwe keeper 
op doel. Ook nu werd er goed ge-
speeld en de kansen werden be-
nut. Eindstand 1-5 in het voordeel 
van Quintus.

Programma 9 oktober Sporthal de 
Kamp:
09:00 uur Quintus D1 - Duiven 
D1, 09:45 uur Quintus D2 - Huis-
sen HV D2, 10:30 uur Quintus E1 
- AES Arnhem E2, 12:25 uur Quin-
tus HC1 - AES Arnhem HC1, 13:25 
uur Quintus HS1 - Cabezota HS1, 
14:35 uur Quintus HS3 - Stormvo-
gels HS1, 15:45 uur Quintus HS2 
- Huissen HV HS2. Op 9 oktober, 
13:00 uur: Blauw Wit DC1 - Quin-
tus DC1 in Sporthal ‘t Rikkenhage, 
Ruurlo.
   

 ■ www.svquintus.nl

   

Kinderboekenweek: Voor altijd jong

BRONCKHORST - Opa’s en oma’s 
staan centraal tijdens de Kinder-
boekenweek 2016. Ze nemen je 
mee op stap, hebben altijd wat 
lekkers klaarstaan en zijn altijd blij 
om je te zien: Opa’s en oma’s. Tijd 
om ze in het zonnetje te zetten tij-
dens de Kinderboekenweek van 5 
tot en met 16 oktober 2016.

Poppentheater in de bibliotheek
Anke Dulfer geeft in het kader van 
de Kinderboekenweek een voor-
stelling: ‘Waar is Opa?’, over Tom 
die logeert bij opa en oma en met 
een vriendje spannende dingen 
ontdekt. Het verhaal is geschikt 
voor kinderen van 3 tot 8 jaar en 
duurt ongeveer 40 minuten. De 
voorstelling zijn in de Bibliotheek 
Zelhem: woensdagmiddag 12 ok-
tober van 15.00-15.45 uur. In Vor-

den in het Kulturhus: donderdag-
middag 13 oktober van 15.00-15.45 
uur. Bibliotheek Hengelo (Gld): 
maandagmorgen 17 oktober van 
10.30-11.5 uur (Herfstvakantie). 
De toegang is gratis en opgeven is 
niet nodig. Opa’s en oma’s, kinde-
ren en ouders zijn van harte wel-
kom, maar vol=vol.

Donderdagmorgen 6 oktober 
wordt in Bibliotheek Zelhem een 
inloopochtend over Voorlezen 
gehouden. De ochtend is in sa-
menwerking met Hetty Reebeen 
van The Read Shop Express. Tijd: 
10.00-12.00 uur. De koffie staat 
voor u klaar.

Haal een kleurplaat bij boekhan-
del of bibliotheek en lever die voor 
23 oktober weer in.

Leerlingen Vrijeschool Zutphen spelen theatervoorstellingen op terrein GGNet. Foto: PR

(Advertorial)

Workshops & Kinderfeestjes met pompoenen 
bij Biozorgkwekerij De Stek
Aan de Wittebrinkweg, een zij-
weg van de N316 (Doetinchem 
/Hengelo-Gld), ligt Bio-zorg-
kwekerij Aaldering-De Stek van 
Jos en Maria Aaldering. Hier 
worden in de maand oktober 
workshops gehouden met de 
mooie pompoenen en kalebas-
sen die rechtstreeks van eigen 
land komen. Op zondag 9 en 
23 oktober is het “Open Zon-
dag” op de kwekerij. Op deze 
dagen is de kwekerij van 11 tot 
16 uur geopend. Ook tijdens de 
herfstvakantie zijn er verruim-
de openingstijden. Ideaal om 
een workshop te volgen of een 
kinderfeestje te geven, waar de 
kinderen een eigen Halloween-
pompoen kunnen maken.

WORKSHOP MET POMPOENEN
bloemschikken met pompoen. In 
deze herfstperiode is er een uit-
gebreid assortiment biologische 
pompoenen, geschikt voor zowel 
decoratie als eetbare pompoe-
nen. Binnen in de sfeervolle aan-
geklede glazen kas en ook buiten, 
treft u een ruim assortiment pom-
poenen aan. De workshops zijn 
voor alle leeftijden en worden ge-
houden van maandag tot en met 
zaterdag van 13.30 uur tot 16.00 
uur. Telefonisch aanmelden is ge-
wenst en de minimale deelname 
is voor 6 personen. De workshops 
vinden plaats in de `Doeruimte’ 
of in onze sfeervol aangekle-
de en vernieuwde ruime 
kas. In deze pe-
riode wordt  
 

de kas voornamelijk gebruikt voor 
de workshops met pompoenen. 
De tunnelkas is zorgvuldig aan-
gekleed door het team voor een 
gezellige sfeer. Ook is er dan de 
mogelijkheid om lekkere wafels te 
eten en koffie, thee of limonade te 
drinken. Daarnaast kan men ook 
in de verwarmde `Doeruimte’ ac-
tiviteiten ondernemen.

HALLOWEENPOMPOENEN
Fleur uw tuin of terras in deze pe-
riode op met uitgeholde pompoe-
nen en herfstbloemstukken. Op 
zoek naar een leuk kinderfeestje? 
Dan is de kwekerij De Stek het 
adres om in de grote kas jouw 
eigen Halloweenpompoenen 
feestje te geven. Maak zelf het 
ontwerp van hoe het gezicht van 
jouw pompoen er uit moet ko-
men te zien 
en dan 

komt het zware werk: de pom-
poen uithollen. Als je klaar bent 
is het tijd voor een korte pauze. 
Er is een pompoenen damspel 
en sjoelspel om een spelletje te 
doen. Dan de laatste klus, het uit-
snijden van het gezicht. Tijdens 
de herfstvakantie is de kwekerij 
geopend van 10 tot 12 uur en van 
13:30 tot 16 uur. Aanmelden voor 
deelname is gewenst. 

Maar er is meer op de Biozorg-
kwekerij Aaldering –De Stek, zo-
als biologische vaste planten die 
in het hele jaar door met zorg 
voor u worden gekweekt en heeft 
de kwekerij al jaren een zorg-
functie waar 4 dagen in de week 
plaats is voor dagbesteding. 

Meer weten? 
www.aaldering-destek.nl
Ons adres: Biozorgkwekerij Aal-
dering-De Stek, Wittebrinkweg 8, 
7021 KL Zelhem
Telefoon: 0314-324356 E-mail: 
zorgkwekerijdestek@hetnet.nl 

Naast de workshops met pompoenen, 
ook geschikt als kinderfeestje 

De glazen kas met een groot assortiment 
pompoenen.

huishoudelijke hulp 
Een zorg minder.
Meer informatie bel 0314 357 430
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Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202 
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261

ALLÉÉN WOENSDAG 5 OKTOBER

20% KORTING
OP KOFFIEZETTERS, VOLAUTOMATEN, WATERKOKERS, BLENDERS,

 KEUKENMACHINES EN STAAFMIXERS

Deelnemende merken:

ALLÉÉN DONDERDAG 6 OKTOBER

10% KORTINGOP LAPTOPS, TABLETS, SMARTPHONES, EXTERNE HARDE SCHIJVEN, VIDEOCAMERA’S EN ACTIONCAMS

Deelnemende merken laptops, 
tablets, smartphones en externe 
harde schijven:

Deelnemende merken 
videocamera’s en actioncams: 

ALLÉÉN ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 OKTOBER

20% KORTING
OP WASMACHINES, DROGERS EN STRIJKIJZERS

Deelnemende merken wassen en drogen: Deelnemende merken strijken:

ALLÉÉN VRIJDAG 7 OKTOBER

20% KORTING
OP KRUIMEL- EN STOFZUIGERS

Deelnemende merken:

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op www.expert.nl voor de voorwaarden.

IN DE WINKEL EN OP EXPERT.NL

ALLÉÉN NOG DEZE WEEK 
ELKE DAG KORTING OP 
ANDERE PRODUCTEN!

Koopzondag  
9 oktober van 

12.00 - 16.00 uur
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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:
Maandag & vrijdag 08.30-12.30 uur
Dinsdag, woensdag & 
donderdag 13.00-17.00 uur

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Demografische Ontwikkelingen, 
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?
Maak een afspraak via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl. 
Langskomen kan ook tijdens het inloop-
spreekuur iedere dindag van 17.00-17.30 uur.

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.

De bladkorven staan er binnenkort weer
Ook dit jaar kunt u weer gebruik 
maken van de bladkorven. Op 200 
plaatsen in nagenoeg alle kernen 
en buurtschappen van de ge-
meente komen vanaf deze week 
speciale, tijdelijke bladkorven. 
Hier kunt u het bladafval uit uw 
tuin gratis naartoe brengen. 
Dat scheelt ruimte in uw groene 
container! 

Bij de keuze van de locaties 
houden we rekening met een 
goede spreiding over de gemeente 
en de mogelijkheid tot het legen 
van de bladkorven met een kraan. 
We plaatsen geen bladkorven in 
het buitengebied omdat mensen 
daar over het algemeen meer 

mogelijkheden hebben om zelf 
het blad te composteren of op 
te slaan. Op plekken met veel 
gemeentelijke bomen plaatsen we 
meer bladkorven. We plaatsen de 

korven aan het begin van de 
herfst. We legen de korven 
wekelijks en na de bladperiode 
(de week voor Kerst) halen we 
ze weer weg. 

Alléén bladafval
Er zijn wel spelregels verbonden 
aan het gebruik van de korven. 
Ze zijn alléén bedoeld voor blad-
afval, dus gooit u er geen plastic 
of papieren zakken in! Ook ander 
tuinafval, zoals grasmaaisel of 
afstervend loof hoort niet in de 
korven thuis. Wanneer we die 
zaken regelmatig aantreffen in 
een bepaalde bladkorf, dan halen 
we de korf op deze plek weg.  
Naast de bladkorven kunt u ook 
jaarlijks 500 kg groen afval gratis 
naar de afvalbrengpunten in 
Doetinchem of Zutphen brengen, 
op vertoon van uw afvalpas.  

Op 8 oktober is de Oost West 
Thuis Best-markt in en om het 
gemeentehuis in Hengelo (Gld). 
De gratis markt duurt van 10 tot 
16 uur en heeft als thema Wonen 
in de toekomst. Trendwatcher 
en topspreker Richard van 
Hooijdonk is te gast op de markt 
en neemt de bezoekers mee naar 
het jaar 2030. 

De wereld verandert snel door 
nieuwe technologie. Robots, 
drones, internet of things, slimme 
sensoren en big data zullen de 
manier waarop we leven, werken 
en zaken doen voor altijd veran-
deren. Nieuwe inspiratie is nodig 
om in beweging te komen. Van 
Hooijdonks lezing ‘Op naar 2030! 
Ben je er klaar voor?’ zorgt voor 
een unieke en energieke ervaring. 
De lezing begint om 13.30 uur. Mis 
deze niet!

Kom, ontdek, zie en beleef
Op de markt tonen lokale en 

regionale ondernemers de laatste 
(technologische) ontwikkelingen 
op woongemak-gebied. Een greep 
uit de demonstraties/workshops: 
• Zora de zorgrobot
• Anne, de virtuele assistent
• Zlimthuis
• I-Pad toepassingen voor thuis
• Techniek Experience

Verder presenteren allerlei 
gemakdiensten zich, zoals de 
thuiskapper, was/strijkservice 
en maaltijdservice. U kunt tips 
krijgen voor verbouw en inrichting 
van uw woning of indeling van tuin 
en het onderhoud daarvan. Twee 
lokale banken denken financieel 
mee en de gemeente legt uit hoe 
het zit met de regels. Lichamelijk 
en geestelijk gezond/actief blijven 
is uiteraard voorwaarde voor 
prettig wonen. De welzijnstich-
tingen, bibliotheek en sportschool 
tonen hun activiteitenaanbod. De 
hele dag zijn gezondheidchecks 
mogelijk. Op het gebied van 
vervoer is op het buitenterrein 
veel te bekijken. Natuurlijk komt 
ook veiligheid aan de orde: de 
brandweer en politie zijn van de 
partij en ook installatiebedrijven 
besteden hier uitgebreid aandacht 
aan. En wilt u weten hoe het voelt 
om oud te zijn? Dan mag u het 
GERT-pak aan, een ouderdom-
simulatiepak. Er staat ook een 
springkussen op het terrein voor 
degene die jong is of zich jong 
voelt! 

Verschillende medewerkers en 
bestuurders van de gemeente 
lopen rond en beantwoorden 
vragen. De wethouders Peppelman 
en Spekschoor gaan graag met u  
in gesprek over wonen in Bronck-
horst in de toekomst.

De markt is opgezet voor iedereen 
van jong tot oud. Iedere levens-
fase brengt andere woonwensen 
met zich mee. De uitdaging is om 
uzelf en uw huis klaar te maken 
voor de toekomst. Op de Oost 
West Thuis Best-markt is hiervoor 
een groot en compleet aanbod 
van ideeën en mogelijkheden te 
vinden. 

Tot zaterdag! 
Kijk voor meer informatie en een 
overzicht van de standhouders op 
www.oostwestthuisbest.info.

Trendwatcher Richard van Hooijdonk 

geeft kijkje in de toekomst  op 

Oost West Thuis Best -markt 

Werkzaamheden 
in Vordense wijk 
‘t Joostink 

Vanaf 10 oktober start 
aannemer NTP Infra Zevenaar 
met de vernieuwing van de 
huidige asfaltvoetpaden (hier-
voor in de plaats komen paden 
van tegels) en het groen in 
woonwijk ’t Joostink in Vorden. 
De werkzaamheden zijn eind 
2016 gereed. Over de werk-
zaamheden is met bewoners 
gesproken tijdens een bijeen-
komst in mei die de gemeente 
organiseerde. In de wijk worden 
alle voetpaden vervangen. Dit 
geeft overlast voor de bewoners. 
Wel blijft hun woning zo goed 
mogelijk bereikbaar. Ook voor 
het ophalen van huisvuil en bij 
noodgevallen. De werkzaam-
heden vinden gefaseerd plaats. 
Bewoners worden hierover 
persoonlijk geïnformeerd. 
Ook is er voor hen voor aanvang 
van het werk een instructie over 
veiligheid tijdens de werkzaam-
heden en heeft de aannemer een 
vast contactpersoon voor aller-
hande vragen van bewoners.

Vorige week is de fundering 
aangelegd voor de nieuwe weg 
en rotonde bij de L. Dolfingweg in 
Steenderen. Hiervoor gebruikten 
we FORZ bouwstoffen, een 
relatief nieuw materiaal dat 
duurzaam en betaalbaar is. 

FORZ is gemaakt van o.a. 
verbrande afvalresten, indu-
striële resten en zand. De bouw-
stof is van hoogwaardige kwali-
teit en bijzonder geschikt als 
fundering voor onder andere 
wegen, fietspaden en parkeer-

plaatsen. Door toepassing van 
deze alternatieve fundering, in 
plaats van bijvoorbeeld gebroken 
puin, is minder dik asfalt nodig. 
Zo maken we van restmateriaal 
weer iets moois.

Afvalresten verwerkt in fundering nieuwe weg Steenderen



Vraagt u zich wel eens af wat een 
burgemeester doet? Bij welke 
bijeenkomsten zij zoal aanwezig 
is? Wanneer ze inwoners, 
bedrijven en organisaties ontmoet 
en spreekt over wat er speelt en 
leeft in Bronckhorst? In deze 
rubriek leest u er meer over. 

Vogelschieten 
Vogelschieten is een bijzondere 
traditie die in veel Bronckhorster 
dorpen in ere wordt gehouden. 
De burgemeester was bij 
verschillende evenementen waar 
dit op stapel stond aanwezig in de 
afgelopen weken. In september 
was zij bij het vogelschieten en de 
vaandelhulde voor de Steende-
rense kermis. Ook was ze bij het 
vogelschieten tijdens de Achter-
Dremptse kermis en in Baak. En 
ze mocht het eerste schot lossen 
op de vogel in stadje Bronckhorst. 
Dat was een unieke gebeurtenis, 
want eigenlijk is dit alleen aan 
mannen voorbehouden. Ze vroeg 
zich af of nu een ander tijdperk is 
aangebroken? 

Commissievergadering op 
locatie 
Om nog beter te weten wat op een 
locatie speelt waarvoor een groot 
aanpassingsplan ligt, kan de raad 
er sinds kort voor kiezen een 
commissievergadering (de voor-
bereidende vergadering op een 
raadsvergadering waarin vervol-
gens de besluitvorming plaats-
vindt) op de locatie te houden. 
Begin september vond voor het 
eerst een commissievergadering 
op locatie plaats. Dit was bij 
Dorado Beach in Olburgen dat 
uitbreidingsplannen heeft. De 
burgemeester en de wethouders 
zijn altijd aanwezig bij commis-
sievergaderingen om eventueel 

uitleg te geven over stukken op de 
agenda. Zo ook in Olburgen. 

Vorden
Eind september opende de burge-
meester de vernieuwde muziek-
koepel in Vorden tijdens een zeer 
drukbezocht en zonnig openings-
evenement. Op initiatief van een 
aantal inwoners is de koepel 
overgaan van de gemeente naar 
een stichting die het heeft opge-
knapt en er jaarlijks verschillende 
activiteiten gaat houden, zoals 
concerten. Het plein voor de 
koepel kreeg een bijzondere 
naam: Henk Aalderink Plantsoen. 
Wilma Aalderink, de weduwe van 
onze oud-burgemeester, onthulde 
het bord. 
Ook bezoekt het college regel-
matig bedrijven in Bronckhorst 
om te weten wat er speelt in het 
bedrijfsleven en hoe we elkaar 
van dienst kunnen zijn. Deze 
maand waren de burgemeester 
en de wethouders onder andere 
bij Riho Climate Systems in 
Vorden en spraken ze met de 
directeur over zijn toekomst-
plannen met het bedrijf. 

Duurzaam
Samen met veel betrokken 
partijen zoals raadsleden en 
een klankbordgroep, waaronder 
stichting Bomenbelang en geïn-
teresseerde inwoners, maakte 
het college een rondgang in de 
gemeente om input te krijgen voor 
het nieuwe bomenbeleid. Hierin 
komt te staan hoe we omgaan met 
bomen in de gemeente. Marianne 
Besselink: “Bronckhorst is een 
prachtige groene gemeente en 
we zetten ons hard in voor het 
behoud en de verbetering van 
onze mooie natuurlijke omgeving. 
Bomen zijn daar een belangrijk 

onderdeel van. Daarom is het 
goed dat duidelijk is hoe we 
daarmee om gaan.“ Ook zijn we 
bezig met een update van ons 
beleid op het gebied van afval. 
We spreken eigenlijk al niet meer 
van afval maar van grondstoffen 
die we hergebruiken tot nieuwe 
producten. En om de inzameling 
daarvan zo optimaal mogelijk te 
maken, komen we met nieuw 
beleid dat voorziet in steeds 
minder afval en steeds meer in 
hergebruik en inzamelgemak 
voor u. Om hierin inzicht te krijgen, 
gingen de raads- en collegeleden 
op bezoek bij inzamelaar 
Circulus-Berkel in Zutphen. 

Tot slot
Eind september opende ze de 
150e (!) editie van Volksfeest in 
Linde. Burgemeester Besselink: 
“Geweldig die gemeenschapszin 
en gezelligheid hier! Op naar 
de volgende 150 jaar.” 
Veel mensen hebben een mening 
over de gemeente of over activi-
teiten die de gemeente regelt. 
Wie het leuk lijkt meer te leren 
over waarom we dingen doen zoals 
we ze doen, hoe besluitvorming 
gebeurt etc. bieden we nu voor 
het eerst de gratis cursus Politiek 
Actief aan. De burgemeester 
maakte hierover een filmpje, zie 
www.bronckhorst.nl. Opgeven 
voor de cursus kan nog tot 
19 oktober. Een aanrader!

De burgemeester brengt de 
komende tijd ook nog enkele 
bezoeken aan inwoners in het 
kader van het buurt maken dat 
ze na haar komst in Bronckhorst 
oppakte. Heeft u haar hiervoor 
uitgenodigd en is ze nog niet 
langs geweest. U komt zeker 
nog aan de beurt. 

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

hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren 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:

De N316, de doorgaande provinciale 
weg van Vorden naar Hengelo, was 
in september 3 weken dicht. De pro-
vincie vernieuwde onder meer het 
wegdek en rotondes. Dat leverde 
voor inwoners en vele anderen die 
deze route dagelijks gebruiken 
behoorlijk wat omrijden op. Natuur-
lijk had de provincie omleidingsrou-
tes aangegeven maar verschillende 
mensen kozen ervoor weggetjes binnendoor te nemen die daar eigen-
lijk niet op berekend zijn. Dus ook bewoners langs die wegen onder-
vonden overlast. Na 3 weken ging de weg volgens planning weer open 
en daar waren velen blij mee. Regelmatig berichtten wij u namens de 
provincie over de werkzaamheden.

De gemeente heeft geregeld vaca-
tures. Op velerlei gebied. Zo zijn 
onlangs een collega aangenomen 
die u bij de balie in het gemeente-
huis van dienst is, een consulent 
voor het sociaal team in één van 
de Bronckhorster dorpen en een 
medewerker ruimtelijke ordening 

(bestemmingsplannen). Lijkt het werken bij Bronckhorst u ook een 
mooie uitdaging, hou onze vacatures in de gaten door zo nu en dan op 
onze website te kijken of op onze sociale media. 

 Tweets van de maand

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

Geen uitgifte bouwkavels 2e fase Havo-terrein    
in Vorden
De afgelopen vier jaar bleek er 
weinig interesse te zijn voor de 
vrijliggende kavels op het voor-
malige Havo-terrein in Vorden. 
B en w stellen daarom voor de 
7 kavels van de 2e fase niet meer 
uit te geven. Waarschijnlijk wordt 
het niet-bebouwde deel van het 
terrein ingezaaid met gras, maar 
hierover gaan we nog in gesprek 
met omwonenden.

Laatste eigen woningbouw-
locatie
Het Havo-terrein is sinds 2012 
woonrijp. Op de 1e fase zijn 
7 patiowoningen gerealiseerd 
en verkocht. Omdat er tot nu toe 
weinig interesse in fase 2 is, wil 
de gemeente de grondexploitatie 
afsluiten. Daarmee sluiten we de 
laatste eigen woningbouwlocatie 
in Vorden af. 

In de Regionale Woonagenda is 
afgesproken dat de gemeente 
Bronckhorst in de periode 2010 tot 
2025 maximaal 385 extra woningen 
toevoegt. Om aan deze afspraak te 
kunnen voldoen, moeten we het 
aantal geplande nieuwbouw-
woningen in onze gemeente nog 
verder terugbrengen. Dit doen we 
door niet-benutte bouwvergun-
ningen in te trekken en niet-

benutte woningbouwmogelijk-
heden te laten vervallen. Door 
ook deze 7 wooneenheden op het 
HAVO-terrein in mindering te 
brengen, komen we dichter bij 
onze taakstelling. Het tekort op 
de grondexploitatie bij het niet 
realiseren van de tweede fase 
bedraagt € 660.000,-. B en w 
stellen de raad voor dit tekort te 
dekken uit de Algemene reserve. 

Wist u dat u zich weer kunt 
inschrijven/aanmelden voor de 
jaarlijkse Henk Aalderink prijs 
2016? De P10, het samenwer-
kingsverband van grote platte-
landsgemeenten, stelt € 2.500,- 
beschikbaar voor het meest 
spraakmakende leefbaarheidspro-
ject/initiatief van jonge en enthou-
siaste inwoners, verenigingen of 
stichtingen uit heel Nederland dat 
een antwoord is voor het platteland 
van de toekomst.

Aanmelden 
Hebt u een vernieuwend idee 
of project? Stuur dan vóór 
1 november een filmpje van max. 
3 minuten met een toelichting in 
via www.p-10.nl/henk-aalderink-
prijs-2016. Inzendingen maken 
kans op de titel ‘Henk Aalderink 
prijs 2016’ en een geldbedrag 
van €2.500,- voor het project.

Voorwaarden
• Inwoners, stichtingen en 

verenigingen uit alle Neder-
landse gemeenten kunnen een 
project indienen

• Het project moet vernieuwend 
en realistisch zijn, als doel 
hebben de leefbaarheid te 
vergroten en een antwoord 

 zijn op de problemen waar we 

nu en in de komende jaren als 
platteland mee te maken hebben

• Inschrijving door het insturen 
van een filmpje, inclusief 
toelichting op het project van 
max. 3 minuten

• Prijs te besteden aan het project

Criteria
De inzendingen worden door een 
onafhankelijk jury beoordeeld op 
de criteria: mate waarin het 
project vernieuwend is, enthousi-
asme, samenwerking, mate 
waarin het project een oplossing 
biedt voor een maatschappelijk 
vraagstuk, kopieerbaar voor 
andere initiatiefnemers, bijdrage 
aan strategische doelstellingen 
van de P10. 

Henk Aalderink prijs
De Henk Aalderink prijs is 
vernoemd naar de overleden 
oprichter van de P10, Henk 
Aalderink. Op zijn initiatief 
bundelden de grootste plattelands-
gemeenten binnen de P10 hun 
krachten om zo een stevig platte-
landsgeluid te kunnen laten horen 
in Den Haag. Het doel van de prijs 
is om aan heel Nederland te laten 
zien dat het platteland leeft, energie 
heeft, spannend is, vernieuwend 
is en geloof heeft in de toekomst.

Meld u aan voor de Henk Aalderink 
Prijs 2016

Uitreiking van de prijs in 2015



Steeds meer WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief in Bronckhorst

Vraag verkeersbord en stickers aan bij gemeente 

Met WhatsApp-buurtpreventie-
groepen maken buurtbewoners 
gebruik van een WhatsApp-groep 
op hun telefoon, om verdachte 
situaties in hun wijk met elkaar te 
kunnen delen. Zo’n burgerinitiatief 
is een moderne vorm van buurt-
preventie. Het doel van zo’n Whats-
Appgroep met de buurt is het 
zorgen voor meer ogen en oren in 
de buurt. Het biedt de mogelijkheid 
om verdachte omstandigheden, 
in de eigen woonomgeving, met 
elkaar te delen via berichtjes. 
Wettelijke toezichthouders, zoals 
politie, kunnen nu eenmaal niet 

overal tegelijk zijn. Als iemand 
binnen de groep een verdachte 
situatie of persoon signaleert, belt 
hij eerst 112 en stuurt daarna een 
bericht in de WhatsAppgroep. Zo 
ontvangt iedereen binnen de groep 
de melding en is op de hoogte van 
de verdachte situatie. Ondertussen 
kan de politie tot eventuele actie 
overgaan. Er ontstaan steeds 
meer WhatsApp-buurtpreventie-
groepen, ook in onze gemeente. 
Wij zijn positief over dit fenomeen, 
maar nemen niet zelf het initiatief 
tot het opzetten ervan in buurten. 
Buurten die een groep willen 
oprichten, kunnen uitleg en infor-
matie krijgen van de wijkagent 
(wat wel/niet doen, hoe de groep 
beheren etc). 

Wat biedt de gemeente wel?
De gemeente stelt (gratis) 
stickers beschikbaar voor op de 
brievenbus. Ook zijn er borden te 

verkrijgen die in de openbare 
ruimte kunnen worden geplaatst. 
De stickers en borden zijn bedoeld 
als waarschuwingsmiddel. De 
kostprijs van de borden (incl. 
bevestigingsmaterialen) is 50 euro. 
De gemeente draagt hiervan de 
helft bij. De andere helft (25 euro) 
moet worden betaald door een 
buurt. Over de locatie en het 
plaatsen van de borden overlegt u 
samen met ons. In Nederland zijn 
meerdere WhatsApp-buurtpreven-
tieborden en -stickers te 
verkrijgen. Om de eenheid te 
bewaren en daarmee de duidelijk-
heid te vergroten, is het plaatsen 
van eigen borden niet toegestaan 
en verzoeken wij u de Bronckhor-
ster uitingen te gebruiken. 
Aanvragen van borden 
en stickers kan via 
www.bronckhorst.nl/
buurtpreventie of 
scan de QR-code. 

Vorige week besloten b en w 
tot een convenant met Aviko 
over de aanleg van aanvullende 
groenvoorzieningen in de 
wijdere omgeving van het 
vrieshuis om het gebouw beter 
landschappelijk in te passen. 
Veel indieners die reageerden 
op het bestemmingsplan vonden 
het huidige beplantingsplan 
onvoldoende en drongen aan 
op een aanvullende groen-
inpassing. Met dit convenant 
komt Aviko aan deze wens 
tegemoet. De kosten voor de 
uitvoering van het convenant 
komen voor rekening van 
Aviko. Het bedrijf heeft hiervoor 
€ 250.000,- gereserveerd.
Aviko overlegt met Steenderens 

Belang en Het Steenders Land-
schap over de extra groenvoor-
zieningen. Suggesties van deze 
organisaties zijn ook al in het 
convenant verwerkt. Zo stelden 
de belangenorganisaties voor 
om nà realisatie van het vries-
huis te bekijken wààr welke 
maatregelen het meest effect 
hebben. Ook is vastgelegd dat de 
maatregelen vanaf dat moment 
binnen 3 jaar gerealiseerd 
moeten zijn. De gronden waarop 
de extra groenvoorzieningen 
worden gepland, zijn niet in 
eigendom van Aviko. Medewer-
king van grondeigenaren en 
-gebruikers is nodig om de 
inpassing mogelijk te maken.

Gemeente sluit convenant met 
Aviko over aanleg extra groen 
in verdere omgeving

Raadsvergadering 
29 september 2016 
Op 29 september vergaderde 
de gemeenteraad. Allereerst nam 
mevrouw Anneke Hacquebard 
van D66 afscheid van het raads-
werk, vanwege het (ruim) 
bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd. Voor haar inzet voor 
de Bronckhorster samenleving 
ontving mevrouw Hacquebard 
een Koninklijke onderscheiding. 
Ze is lid in de Orde van Oranje 
Nassau geworden. Mevrouw Joke 
Knake uit Hummelo volgt haar 
op. Zij werd beëdigd en schoof 
meteen aan bij de vergadering. 

Op de agenda stonden onder 
andere de volgende onderwerpen:

 Bestemmingsplan 
‘Buitengebied; verschuiven 
bestemmingen Landgoed 
Zelle Hengelo’

 Alle fracties van de raad stel-
den dit plan dat betrekking 
heeft op het verschuiven van 
een aantal recreatie- en woon-
bestemmingen binnen land-
goed Zelle ongewijzigd vast

• Bestemmingsplan 
‘Buitengebied; Gompertsdijk 
7–9 en ong. Hengelo (Gld)’

 Met algemene stemmen stelde 
de raad dit bestemmingsplan 
inzake het verplaatsen van één 
woonbestemming van de Gom-

pertsdijk 7-9 naar een andere 
locatie aan de Gompertsdijk, 
ongewijzigd vast

• Bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Dorado Beach Olburgen’

 Het bestemmings- en exploita-
tieplan voor de herstructure-
ring van de bestaande verblijfs-
accommodatie Dorado Beach 
aan de Pipeluurseweg 8 in 

 Olburgen, totaal ca 19 ha, als-
mede de uitbreiding van het 
terrein met ca 11 ha, op basis 
van ingediende zienswijzen lag 
voor aan de raad. De uitbreiding 
is gepland op de percelen 

 tussen de huidige camping, de 
Pipeluurseweg en de Capelle-
goedweg. Voordat tot stemming 
werd overgegaan, debatteerde 
de raad lang over het gelopen 
proces. Het dossier loopt inmid-
dels 12 jaar. Omwonenden en 
initiatiefnemer vinden elkaar 
niet in een oplossing. GBB, 
GroenLinks en VVD willen de 
buurt en initiatiefnemer nog 

 3 maanden geven om tot elkaar 
te komen en een rechtsgang 
naar de Raad van State te voor-
komen. GBB en GroenLinks 
dienden hiervoor een amende-
ment in. Deze haalde het niet. 
Een meerderheid van CDA, 
PvdA en D66 en 1 stem van de 
VVD is van mening dat 3 maan-
den extra tijd geen verandering 
gaat opleveren in de standpun-

ten. Het is nu de taak van de raad 
om de knoop door te hakken en 
uiteindelijk stelde de raad het 
plan gewijzigd vast 

• Tussenevaluatie 
Rekenkamercommissie 
Berkelland, Bronckhorst, 
Lochem en Montferland

 De raad stelde de tussen-
 evaluatie met algemene 
 stemmen vast
• Bestemmingsplan ‘Buiten-

gebied; Camping Kom Es An 
Hengelo’

 Dit plan gaat over uitbreiding 
van het campingterrein met 

 2,5 hectare (50 standplaatsen 
meer), uitbreiding van de cen-
trumvoorzieningen en verplaat-
sen van een bedrijfswoning. 

 De raad stelde unaniem het 
 bestemmingsplan gewijzigd 

vast 
• Partiële wijziging Welstands-

nota (excessenregeling)
 Op 18 locaties in Bronckhorst 

staan panden die deels zijn 
 ingestort, tekenen van ernstig 

achterstallig onderhoud verto-
nen, zijn dichtgespijkerd en/of 
op andere wijze in verval zijn 
geraakt. Het gaat om hoofd- 

 en/of bijgebouwen in zowel het 
buitengebied als de kernen. 

 B en w hebben een stappenplan 
gemaakt voor een aanpak hier-
van. Om er tegen op te kunnen 
treden, is het nodig de exces-
senregeling in de Welstands-
nota aan te passen. Dan kunnen 
we ook op het uiterlijk van een 
gebouw gaan handhaven. De 
raad stemde unaniem in met 

 dit voorstel

• Uittreding Montferland 
 samenwerkingsregeling regio 

Achterhoek
 De raad stemde in met de voor-

waarden voor de uittreding van 
de gemeente Montferland uit 
het samenwerkingsverband 
Regio Achterhoek 

• Verordening commissie 
 bezwaarschriften gemeente 

Bronckhorst 2016 

 De Verordening commissie be-
zwaarschriften moet aangepast 
worden, omdat beschermd wo-
nen onder de verantwoordelijk-
heid van gemeenten is komen 
te vallen. De raad trok de oude 
verordening in en stelde de 
nieuwe verordening vast

• Wijziging gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio 
Noord- en Oost Gelderland 
2010

 De huidige gemeenschappelijke 
regeling van de veiligheidsregio 
Noord en Oost Gelderland 
(VNOG) dateert van 2010. In de 
afgelopen jaren zijn er diverse 
ontwikkelingen geweest, 

 waardoor het wijzigen van 
 de regeling noodzakelijk is. 
 De raad stemde unaniem in 
 met de wijzigingen 
• Definitieve vaststelling 
 jaarstukken 2015 Gemeente 

Bronckhorst
 Op 7 juli 2016 stelde de raad 
 de jaarstukken 2015 voorlopig 

vast in afwachting van de defi-
nitieve accountantsverklaring. 
Deze controleverklaring is bin-
nen en daarmee stelde de raad 
de stukken definitief vast

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die besproken zijn 
tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl/
gemeenteraad. U kunt hier ook 
de vergadering terugluisteren. 

Commissievergadering 
12 oktober 2016
De raadscommissie vergadert 
op 12 oktober om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Hieronder vindt u de verga-
deragenda van deze openbare 
vergadering. U bent van harte 
welkom om de bijeenkomst bij te 
wonen! De commissie spreekt 
o.a. over:
• Voorlopig risicoprofiel en 
 concept beleidsplan 

Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland 2017-2020

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met het voorlopig 

 risicoprofiel en concept be-
leidsplan. Mede op basis van dit 
risicoprofiel kan de Veiligheids-
regio o.a. strategische keuzes 
maken voor de risico- en crisis-
beheersing

• Bestemmingsplan Landelijk 
Gebied, Veegplan 2016-1

 Het eerste Bronckhorster 
‘veegplan voor landelijk gebied’ 

wordt voorgelegd. In dit 
 bestemmingsplan  zijn drie 

zelfstandige plannen samen-
gevoegd tot één ontwerp-

 bestemmingsplan. De raad 
wordt gevraagd het veegplan 
gewijzigd vast te stellen en de 
ingediende zienswijzen deels 
gegrond en deels ongegrond 

 te verklaren
• Bestemmingsplan Buiten-

gebied, Elderinkweg 9, Hengelo
 De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan ‘Buiten-
 gebied; Elderinkweg 9 Hengelo’ 

gewijzigd vast te stellen. Het 
betreft een functieverandering 
op het perceel Elderinkweg 9 

 in Hengelo (Gld.)
• Bestemmingsplan Buiten-

gebied, Roomstraat 15, Drempt
 De raad wordt gevraagd het be-

stemmingsplan ‘Buitengebied; 
Roomstraat 15 Drempt’ vast te 
stellen. Het betreft het toeken-
nen van de status ‘plattelands-
woning’ voor de agrarische 

 bedrijfswoning op het perceel 
Roomstraat 15 in Drempt

• Actualisering Algemene 
Plaatselijke Verordening 
Bronckhorst 2016

 De Algemene Plaatselijke 
 Verordening (APV) bevat de 
 gemeentelijke regelgeving op 

het gebied van o.a. openbare 
orde en veiligheid, prostitutie 
en bescherming van milieu en 
natuur. De raad wordt gevraagd 
deze nieuwe Algemene Plaat-
selijke Verordening vast te 

 stellen, afgestemd op de 
 modelverordening van de 
 Vereniging Nederlandse 
 Gemeenten en de regio
• Aanschaf en plaatsing zonne-

panelen op het gemeentehuis
 De raad wordt gevraagd 
 een krediet van € 160.000,- 
 beschikbaar te stellen voor 

aanschaf en plaatsing van 486 
zonnepanelen op het dak van 
het gemeentehuis. Dit draagt bij 
aan de Achterhoekse doelstel-
ling om in 2030 energieneutraal 
te zijn

Uit de raad

Joke Knake (rechts)



Aanstaande zaterdag 8 oktober zullen we onze vernieuwde 
winkel weer heropenen . 

Dit gaat gepaard met geweldige acties….mis deze niet! 

U bent van harte welkom op zaterdag 8 oktober van 8.00 tot 
15.00 uur aan de Spalstraat 21 te Hengelo (gld). 

Voor elke klant is er een mooi geschenk, maar denk eraan…. 
op is op!! 

Bakkerij Hengelo, Spalstraat 21, 7255AA Hengelo, 

0575-463076 

Schoolstraat 70 - Eefde
Tel. 0575-547773 

Open
dinsdag 

t/m zondag 
vanaf 

11.00 uur

Kijk ook eens op onze website 
www.caferestaurantdesluis

3-gangen MAANDMENU 

€ 2500 p.p.

3-gangen KEUZEMENU

€ 2750 of € 3250 p.p.

 
 

Bekendmakingen en mededelingen

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 eenvoudige 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 ontvan-
gen, 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. U kunt 
hiervoor via deze site ook een gratis app downloaden.

Bronkhorst:
• Veerweg 4, veranderen voorgevel, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 48, brandveilig gebruik zorgboerderij/kinderdagverblijf, aanvraag ontvangen
• Beatrixlaan 12, tijdelijk plaatsen woonunit, vergunning verleend
• Het Karspel 74 t/m 82, 86 en 88 en 92 t/m 114 (even), renoveren 19 woningen, vergunning 

verleend 
• Moatweg 6, wijzigen inrichting, vergunning verleend
• Snethlageweg 1, kappen acacia, aanvraag ontvangen
• Veldermansweg, verstrekken zwakalcoholhoudende dranken tijdens Volksfeest Varssel, 

vergunning verleend

Laag-Keppel:
• IJsselweg 5, afwijken bestemming realiseren recreatiewoning en kappen kastanjeboom, 

procedure termijn verlengd

Steenderen:
• Covikseweg 12, kappen 2 essen en een kastanjeboom, vergunning verleend

Toldijk:
• Kruisbrinkseweg 7, organiseren Streekproductenmarkt, vergunning verleend

Vierakker:
• IJselweg 27A, activiteit milieu: wijzigen inrichting, vergunning verleend 

Vorden:
• Hoekendaalseweg 4, activiteit milieu: wijzigen inrichting, vergunning verleend
• Het Jebbink 52, verbouwen woning, vergunning verleend
• Het Ni-je 2, 4 en 6, het bouwen van 3 woningen, vergunning verleend. Hierbij wordt de 

vergunning van 30 mei 2012 betreffende bouwen 6 woningen voor 3 woningen ingetrokken
• Oude Zutphenseweg 11, organiseren oudejaarscrossloop, vergunning verleend
• Kostedeweg 11, wijzigen inrichting, ontwerpbesluit
• tussen Rondweg en Schuttestraat, herinrichten Baakse Beek, procedure termijn verlengd
• Ruurloseweg 38, kappen 2 eiken, vergunningsvrij

Wichmond:
• Ludger 1, bouwen carport, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Ericaweg 20, in gebruik nemen bodemenergiesysteem, melding beoordeeld
• Everhardinkweg 3A, bouwen geitenstal, ontwerpbesluit
• Handelsweg 1, vergroten kantoorgebouw, aanvraag ontvangen
• Roessinkweg 3, bouwen opslagloods, vergunning verleend

Mededelingen

Intrekking aanwijzingsbesluit toezichthouders
B en w van Bronckhorst hebben besloten om de aanwijzing toezichthouder van 3 voormalige 
medewerkers van het cluster Toezicht en handhaving in te trekken. 

Blijf op de hoogte!

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

Uit de raad vervolg

• Actieve informatie: Gemeen-
schappelijke regeling Delta

 De gemeente beraadt zich 
 op de positie en de toekomst 

van de Gemeenschappelijke 
 Regeling Delta voor Bronck-

horst 

De volgende raadsvergadering is 
op 27 oktober 2016.

Volg de vergadering live!
Via www.bronckhorst.nl/live kunt 
u raadsvergaderingen live 
volgen. Neem eens een kijkje. U 
hoeft hiervoor dus niet meer per 
se naar het gemeentehuis. 

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 moge-
lijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergadering.

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 opne-
men met de griffie, via tel. (0575) 
75 02 50 of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de 
agenda staan 
verwijzen wij 
u naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad 
of scan de 
QR code.

De liefde en het plezier dat een huisdier je kan geven is fantastisch. Logisch dat je dan 
het beste wilt voor je dier. Maar hoe kom je er nu achter of een dierspecialist daadwer-
kelijk kennis van zaken (dieren) heeft? Nou, dat is simpel. 
Dat zie je aan het Dierbaar-keurmerk. Bij bedrijven met 
het Dierbaar-keurmerk weet je zeker dat je huisdier in 
goede handen is. Meer weten? Kijk dan op dierbaar.nl

Extra zekerheid 
voor jou 
en je huisdier! dierbaar

het keurmerk voor de huisdierenbranche



Vorden 1 wint van koploper AZC

VORDEN - Afgelopen zondag stond 
op Sportpark ‘t Grote Veld de clash 
tussen AZC uit Zutphen en v.v. 
Vorden op het programma. Deze 
derby werd twee seizoenen ook al 
afgewerkt in de toenmalige derde 
klasse C, maar beide ploegen zijn 
inmiddels gepromoveerd naar de 
2e klas en vandaar dat zij elkaar 
dit seizoen wederom treffen. Het 
werd een schitterend schouwspel 
voor 750 toeschouwers, waarvan 
300 uit Zutphen, waarbij uiteinde-
lijk de thuisploeg met de minimale 
score van 1-0 de volle drie punten 
in Vorden liet.

De wedstrijd begon direct specta-
culair met in de eerste 10 minuten 
direct al twee doelrijpe kansen 
voor zowel Vorden als AZC. Dit 
was direct het gevolg van de in-
tentie van de thuisploeg door te 
kiezen om de koploper van de 2e 
klasse I van meet af aan het vuur 
aan de schenen te leggen. In de 
8e minuut kwam een stuiterbal 
op ongeveer 11 meter precies voor 
de voeten van spits Frank Hiddink 
maar zijn inzet werd op een spec-
taculaire wijze uit het doel gewerkt 
door de doelman van AZC. Nog 
geen twee minuten later kreeg aan 
de andere kant AZC een prima 
kans om de score te openen, toen 
een voorzet van rechts keurig naar 
de grond werd gekopt door AZC, 
maar nu was het de doelman van 
Vorden, Robin Verstege, die zich 
wist te onderscheiden. De eerste 
helft was een prachtig schouw-
spel voor de 750 toeschouwers, 

waarvan 300 uit Zutphen, doordat 
het tempo erg hoog lag, het spel 
door beide ploegen direct werd 
gespeeld en er aan beide kanten 
grote kansen te noteren vielen. 
Zo werd bij Vorden een inzet van 
Mike van Lingen van de lijn ge-
haald en belande een keihard 
schot van dezelfde Mike van Lin-
gen via een speler van AZC en de 
vuisten van keeper van de Broek 
tegen de paal. In de allerlaatste 
minuut voor rust was het AZC dat 
leek op voorsprong te komen, toen 
goed doorzetten van de linksbui-
ten van AZC ervoor zorgde dat 
de bal precies voor de voeten van 
spits Havenaar kwam. Deze kon 
vanaf 7 meter rustig de hoek uit 
kiezen, maar zijn rolletje met bin-
nenkant voet ging voorlangs.

Na de rust werd het tempo getem-
perd door meer venijnige duels 
waardoor er meer overtredingen 
kwamen, dus vrije trappen en af 
en toe ook verzorgingsmomen-
ten. Maar al met al bleef het een 
aantrekkelijke wedstrijd waarin 
uiteindelijk in de 70e minuut de 
beslissing viel door de “Man of 
the Match’ Ate Barendsen. Hij 
wist een hoge voorzet van rechts 
keurig te controleren en direct 
daarna in te schieten, maar zijn 
inzet werd via de keeper op de lijn 
gekeerd door de rechtsback van 
AZC. De rebound was echter we-
derom voor Ate Barendsen en ook 
dit keer wist van de Broek nog wel 
zijn hand er tegenaan te krijgen, 
maar was het niet genoeg en ver-

dween de bal in het doel van AZC. 
Zoals zo vaak wist ook dit keer 
Vorden 1 de minimale voorsprong 
over de streep te trekken al moest 
het geel-zwarte kamp nog wel een 
keer flink de adem in houden. In 
de 88e minuut verdween een te-
gendraadse kopbal buiten bereik 
van doelman Verstege tegen de 
paal en zodoende kon de ploeg 
van trainer Michel Feukkink al-
weer haar tweede overwinning 
vieren naast 2 gelijke spelen na 5 
wedstrijden in het tweede jaar in 
de 2e klas. Volgende week staat de 
uitwedstrijd in Elst tegen Spero op 
het programma.

Vorden 1 in het nieuw
Barendsen is al sinds begin jaren 
‘70 sponsor van v.v. Vorden en na-
dat ‘Kluvers Sport Totaal’, ‘Sorbo’ 
en ‘t Pantoffeltje’ vanaf 1985 t/m 
1995 op het shirt van het 1e elf-
tal prijkte is het staalbedrijf vanaf 
1995 zelfs hoofdsponsor van de 
geel-zwarte club uit Vorden. Naar 
aanleiding van een nieuwe huis-
stijl en een nieuw logo heeft Ba-
rendsen Staaltechniek Vorden 
gisteren het 1e elftal in het nieuw 
gestoken en staat in het 21e jaar de 
naam BSV niet alleen op de borst, 
maar ook op de rug van de shirts 
van Vorden 1. Voor de wedstrijd 
tegen AZC werd door Herman 
Vrielink namens de sponsorcom-
missie van v.v. Vorden, Henri Ba-
rendsen bedankt voor zijn geste 
en werd hij samen met het 1e elftal 
op de foto gezet.

   

Schotman Restauraties steekt SV Ratti 
JO11 in nieuwe trainingspakken
VORDEN - Op zaterdag 1 oktober 
stond voor SV Ratti JO11-1 (E-
pupillen) de thuiswedstrijd tegen 
Pax JO11-2 op het programma. 
Ruim voor aanvang van de wed-
strijd arriveerden alle spelertjes 
op Sportpark De Eik. Dat was niet 
voor niets, want deze dag ontvin-
gen de fanatieke voetballertjes al-
lemaal een nieuw trainingspak, 
aangeboden door Schotman Res-
tauraties. Eigenaar Bert Schotman 
was speciaal naar het Ratti-terrein 
gekomen om de trainingspakken 
te overhandigen. Zo trots als een 
pauw gingen de meiden en jon-
gens van Ratti JO11 in hun nieuwe 
outfit met Bert Schotman op de 
foto.

De nieuwe trainingspakken werk-
ten als mentale doping, want na 
de eerste paar competitiewedstrij-
den verloren te hebben, gingen 
de groen-witte brigade uit Kra-
nenburg vol de strijd aan tegen 
Pax. Na al snel een 2-0 voorsprong 
te hebben genomen, keek Ratti 

JO11 kort na rust ineens tegen 
een 3-5 achterstaand aan. Col-
lectief werden de mouwen het 
laatste kwartier van de wedstrijd 
nog een keer opgestroopt en met 
vereende krachten zocht Ratti de 
aanval. Deze enorme werkloos 
werd beloond, want na het laatste 
fluitsignaal kon een prachtige 8-5 

overwinning voor Ratti genoteerd 
worden op het wedstrijdformulier. 
Alle spelertjes van SV Ratti JO11-1 
bedanken Schotman Restauraties 
voor de fraaie trainingspakken. 
Met zulke mooie trainingspak-
ken zullen er vast nog een aantal 
goede resultaten geboekt worden.

Spanning in Ootmarsum voor Dash
VORDEN - Zaterdag 1 oktober was 
het tijd voor Dash dames 1 om af 
te reizen naar Ootmarsum. Set-
Up dames 2, de ploeg die vorig 
jaar kampioen werd in de tweede 
divisie, moest verslagen zien te 
worden. Vorig seizoen waren ze 
niet in staat om van deze tegen-
stander te winnen, maar na het 
verlies van vorige week waren ze 
erop gebrand deze week een be-
tere prestatie te leveren. Ruim op 
tijd arriveerden ze bij sporthal de 
Schalm, waar ze gelijk aan de be-
drukkende, benauwende warmte 
konden wennen. Na wat vlecht-
werk en wat gepiel kon er aan de 
warming-up begonnen worden.

Het eerste fluitsignaal klonk om 
14.00 uur door de hal en er kon 
begonnen worden. Of het aan het 
vroege tijdstip lag of ergens an-
ders aan, geen idee, maar Set-Up 
schoot uit de startblokken en Dash 
niet. De hele set werd er achter de 
feiten aangelopen waardoor er al 
snel een ruime nederlaag op het 
wedstrijdformulier genoteerd kon 
worden (25-15).

Helaas, niet het gewenste be-
gin, maar snel vooruitkijken en 
het was duidelijk dat er meer ge-
streden moest worden in de rest 
van de wedstrijd. Vanaf dit punt 
werd het wedstrijdbeeld lang-
zaam maar zeker gekanteld in het 
voordeel van de rood-zwarten. Er 
werd meer druk gezet met de ei-
gen serve en de servicepass kwam 
veel beter aan bij de spelverdeling. 
Dat de spanning in de wedstrijd 
steeg bleek ook uit het feit dat de 
scheidsrechter nog bijna van de 
bok geslagen werd, gelukkig kon 
zij de wedstrijd voortzetten na een 
korte pauze. Jade legde de tegen-
stander nog meer het vuur aan 
de schenen door een prachtige 
serveserie, waardoor er een 21-24 
voorsprong op de borden kwam. 
Helaas kwam Set-Up sterk terug 
en werden er wat domme foutjes 
gemaakt, waardoor de set alsnog 
niet met winst afgesloten kon wor-
den (27-25). Maar één ding is ze-
ker, het was al een stuk beter dan 
de eerste set.

Door naar de derde en de vierde 
set, er werd nog een tandje bijge-
zet, want minstens één punt was 

zeker verdiend. De tegenstander 
had moeite met de service onder 
controle te krijgen waardoor de 
verdediging van de Vordenaren 
zich goed kon positioneren. Dit 
resulteerde in een goede rallypass 
waardoor de aanvalsters vrij spel 
kregen en makkelijker tot scoren 
kwamen. Met een paar prachtige 
punten van Maike, waaronder een 
pingpong spelletje aan het net, 
werd de derde set gemakkelijk ge-
wonnen (19-25).

Er was al een juiste mindset en 
door de winst van de derde set 
werd er bloed geroken. Op een-
zelfde manier werd de vierde set 
gespeeld, voor elke bal werd ge-
knokt, elke pass kwam met over-
tuiging en elke aanval werd zo 
snel mogelijk op de natte vloer ge-
beukt. Dash kwam in een flow en 
kwam hier deze set niet meer uit, 
over overtuigend winnen gespro-
ken, 14-25.

Na een kansloze 2-0 stond er in-
eens 2-2 op de scoreborden en nu 
werd er niet meer voor een puntje 
geknokt, maar voor de eerste wed-
strijdwinst van het seizoen. De 
vijfde set ging van start, maar de 
rustpauze had de flow eruit ge-
haald. Er werd direct tegen een 3-0 
achterstand aangekeken en dan 
wordt het lastig, maar als je maar 
blijft knokken kan alles in het vol-
leybal. De Vordenaren kwamen 
dichterbij en ineens ging het weer 
gelijk op tot 10-10, hierna werd er 
niet zo makkelijk meer gescoord 
en in de rally’s werd er te vaak aan 
het kortste eind getrokken. Helaas 
dus nog niet de eerste wedstrijd-
winst, maar zeker een acceptabel 
resultaat door twee punten uit 
Ootmarsum mee te nemen.

Als deze stijgende lijn doorgezet 
kan worden (1 punt in de eerste 
wedstrijd, 2 punten in de tweede), 
zou dat betekenen dat er volgende 
week thuis tegen Donitas gewon-
nen gaat worden. Bij deze zijn 
jullie allemaal uitgenodigd om 
misschien wel een historisch mo-
ment bij te kunnen wonen. Gaat 
Dash de eerste wedstrijdwinst in 
de eerste divisie ooit pakken, dat 
kunt u zien om 17.45 in sporthal ‘t 
Jebbink.

   

Bridgen in Toldijk

TOLDIJK - Uitslag donderdag 29 
september, vijfde en laatste avond 
van de eerste ronde competitie 
2016/2017, Bridgeclub Bronk-
horst. In de A-lijn veertien paren, 
in de B-lijn elf paren, in de C-lijn 
veertien paren, daarom een stilzit 
in lijn B. In alle lijnen uitslagen 
boven de 60%, met een heel hoge 
uitschieter in lijn A. Correctie op 
percentage stilzit, zoals vorige 
week is vermeld; dat is geen 50%, 
maar de ‘ronde’ wordt dan niet 
meegeteld en de totaalscore van 
het stilzitpaar wordt gedeeld door 
vijf in plaats van door zes.

Uitslag: Lijn A:1.Erica Schut & 
Marijke Hilderink 70,14%, 2. In-
ge & Reint Pellenberg 62,50%, 3. 
Will Snelder & Bert Botschuyver 

54,17%. Lijn B: 1.Riet Botschuyver 
& Bert Deunk 61,88%, 2. Frieda 
Driever & Harrie Pelgrom 61,88%, 
3. Tiny Kleinreesink & Wim Schip-
per 58,33%. Lijn C 1. Hermien 
Koenders & Mies van Zadelhoff 
63,39%, Paulien Gasseling & Mini 
Peters 59,55%, 3. Annie Hartman 
& Hans Jansen 58,33%. Promo-
tie of degradatie wordt volgende 
week gepubliceerd.

Op donderdag 6 oktober de eer-
ste speelavond van de tweede 
ronde. Afmelden minstens vóór 
12.00 uur op de wedstrijddag 
via: 06-25198329. Aanmelden 
beginners- en gevorderdencur-
sus bridgen, kan bij Marijke Hil-
derink: m.hilderink@kickxl.nl of  
0575-464170.

ehbo-cursus bij kinderen
Een zorg minder.

Vorden nieuwe shirts Barendsen Staaltechniek Vorden. Foto: PR

Schotman Restauraties steekt SV Ratti JO11 in nieuwe trainingspakken. Foto: PR
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  Everhardinkweg 5, 7021 MP Zelhem
   tel. 0314-645742 | mob. 06-53362300

info@de heesterhof.nl | www.de heesterhof.nl

Unieke kans om op een makkelijke manier kennis te maken met de 
Herbalife voeding én direct je eerste resultaat te boeken!

Probeer een 3-DAY TRY-OUT Pakket en ervaar het zelf!
Afslanken - Sport - Vitaliteit

Nieske Pohlmann 
Onafhankelijk distributeur 

Tel. 06-54326669 of voeg me toe op facebook voor meer info

Groepshotel De Tienhoeve

Handwijzersdijk 4 • 7255 MK  Hengelo (gld)

tel. 0575-467707

www.detienhoeve.nl

Heideweversweg 4a, Hengelo (G)

0575 - 461701

www.loonbedrijfzweverink.nl

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

FABRIEKSTRAAT 20B • 7005 AR DOETINCHEM • TEL.0314-340637 • WWW.FRITSBLOEMEN.NL

Univé Schade Service

Achmea
Schadeservice

•  W i j  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschapp i jen

• Vervangend  vervoer •  Ru i tserv ice

• U i tdeuken zonder spu i ten •  24 uur bere ikbaar

Regio Bronckhorst Makelaardij
(0575) 845717

 info@rbmwonen.nl • www.rbmwonen.nl

horecagelegenheid

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 55

Voer voor 
professionals

Langwerden
Veevoeders
Hengelo (gld.)
www.lavor.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keurings-
bedrijf

• Reparatie en 
 onderhoud

 alle merken  auto’s • In- en verkoop nieuwe en  gebruikte  auto’s
• Schadere paraties

PAARDENKLINIEK

27e SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD
 ‘IN STAP EN DRAF’

Terrein ‘de Hietmaat’, Zelhemseweg 15, Hengelo (GLD)

Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Voor de 27e keer organiseert de vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ uit 
Hengelo (GLD) de jaarlijkse Samengestelde Men Wedstrijden. Ook dit jaar wordt gestart met ca. 100 
aanspanningen. De 160 paarden en pony’s vormen samen met rijders de teams die in de klassen 1, 
2 en 3 van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sport om de eer en de eerste prijs strijden.

Wedstrijdonderdelen
• Dressuur    • Vaardigheid (kegeltjes rijden)    • Marathon
De deelnemers komen uit alle windrichtingen van Nederland. Men maakt de tocht naar het 
Gelderse Hengelo graag omdat de wedstrijd voor velen de laatste wedstrijd van het seizoen is. 
Door kenners en rijders wordt deze wedstrijd ook geroemd om het parcours, de goede verzorging 
en dito organisatie.

Programma
Dressuur zaterdag 8 oktober vanaf  8.30 tot 15.00 uur
Vaardigheid  zaterdag 8 oktober vanaf 8.30 tot 16.00 uur
Marathon  zondag 9 oktober vanaf  8.30 tot 16.00 uur

Op zondag begint om 8.30 uur de marathon met het weg traject ( 7,5 km). Om 10.00 uur is het 
eerste team weer op de Hietmaat en begint daar het spectaculaire hindernis parcours. Zes creatieve 
constructies die ieder op zich een hoogstandje van vernuft zijn, met als hoogtepunt de waterbak. 
Zoals altijd garantie voor verrassingen en natte pakken! Dit jaar lopen de deelnemers kans om door 
de bomen het bos niet meer te zien! Het wordt weer een dag vol spanning en emotie, succes en 
pech, afzien en toch verdergaan. Maar bovenal een dag waarop het samenspel tussen mens en 
paard centraal staat. Kortom, ware topsport! Op het wedstrijd terrein zijn diverse stands aanwezig 
en voor de jeugd is een eigen ‘parcours’ uitgezet met de meest bijzondere fietsen, skelters en 
andere voertuigen. Toeschouwers kunnen zich de hele dag op het terrein vermaken en uiteraard is 
de catering weer aanwezig zodat het niemand aan iets hoeft te ontbreken. 

Voor meer informatie over deelnemers en wedstrijd zie www.instapendraf.nl

tel. 0575-467278 | Kieftendorp 11 | 7255 MG  Hengelo GLD
info@slotboomtweewielers.nl | www.slotboomtweewielers.nl

Vakkundig advies - Reparatie
Onderdelen en accessoires - Verhuur

KOM, BELEEF & GENIET!
TOEGANG GRATIS VOOR HET HELE GEZIN!

www.degraafschapdierenartsen.nl

Sponsoren en 
vrijwilligers 

bedankt!



ENI SINK

AUTOBEDRIJF

www.a t bedrijf iesi k.nlu o n n

•  APK Keuring 

•  In- en verkoop nieuwe- 
en gebruikte auto’s

•  Schade herstel

•   Onderhoud alle merken    

•  Ruitreparaties

•  Airco controle en  
reiniging

Dambroek 9, 7223 DT  Baak
Telefoon 0575-442089

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

BouwmeesterBouwmeester
Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk,
Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

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

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

www.spannevogel.nl

meubelen
parket
tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen
zonwering

projectstoffering

Korenbree 40 A,  Borculo • 

Tel. 0545-273859

De Houtwal 4 • 7251 MK Vorden
Tel. (0575) 55 18 51 • Fax (0575) 55 43 90

E-mail bultentegelbedrijf@hetnet.nl

Beunksteeg 2 7255 MB Hengelo Gld.
info@haaringhengelo.nl www.haaringhengelo.nl
Tel. 0575 - 46 73 61 Fax 0575 - 46 77 20

www.instaljanssen.nl
St. Janstraat 39  7256 BB  Keijenborg  

tel: 0575-461760

Aardappels, groente en fruit
Boeren-ijs & Catering

Dennendijk 2b, 7207 EB Zutphen, 0575-521141
info@kapper-lammers.nl • www.kapper-lammers.nl

(bezorgservice in binnen- en buitenland)

Rob Berendsen 06 18 20 58 51

Voortseweg 1a 0575 46 41 79

7227 NH Toldijk berendsenmetselwerken@hetnet.nl

Rijnweg 17A Tel. (0575) 46 37 65
7255 NW Hengelo Gld. info@kroesen-besselink.nl

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Varsselseweg 39, 7255 NP Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 37

Wat u ook onderneemt in en rond 
Bakker: het  wordt beslist  geniet en!

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - Tel. (0575) 55 13 12 

info@bakker.nl  •  www.bakker.nl

27e SAMENGESTELDE 
MENWEDSTRIJD 

“IN STAP EN DRAF” 
Hengelo (gld) - terrein ‘de Hietmaat’
Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Dressuur en Vaardigheid: zaterdag 8 oktober
Marathon: zondag 9 oktober

Bij de Adviseur  
op kantoor

Onderweg met  
de Mobiele app 

Thuis met 
Internet Bankieren

Vruggink Halle B.V.
Halseweg 39 • 7025 ET Halle

t 0314 63 13 96 • 222.vruggink.nl

EKO Vleesboerderij
  ‘De Laan van Wisch’
Peter Bos & Francis van Aken

Weeversplasweg 1, 7255 PX  Hengelo Gld.

Boerderij & Webwinkel
www.ekovleesboerderij.nl14790



Voor vakwerk ga je naar 
de specialist

Vorige week kopten de kranten het laatste nieuws uit 
printerland. Printmultinational HP bleek een update 
uit te hebben gevoerd voor sommige van haar printers. 
De update maakt het onmogelijk om nog langer inkt 
van huismerken te gebruiken. Het gevolg hiervan is 
dat deze printers alleen nog printen met de kostbare 
inkt van HP zelf. Eric Knijpstra en Erik Gerringa, samen 
eigenaar van het vulstation Inkstation aan de Spittaal-
straat betreuren deze gang van zaken: ‘HP trekt op de-
ze manier de macht naar zich toe en laat haar klanten 
geen keuzemogelijkheid.’ 

Het hoopvolle geluid dat HP de situatie wel weer zal te-
rugdraaien waardoor inktcartridges van derden weer wor-
den toegestaan, is inmiddels achterhaald. HP liet onlangs 
weten dat de ondertussen beruchte situatie rondom de 
custom cartridges zo bedoeld is. ‘Tsja, dat verbaast ons 
eerlijk gezegd niet’, zegt Knijpstra, ‘Gelukkig vallen niet 
alle printers onder de nieuwe regeling.’ 

Lijst
Inkstation beschikt sinds enige tijd over een website met 
een professionele uitstraling en uitgebreide informatie 
over printers, cartridges en aanverwante zaken. Printer-
houders vinden hier ook een artikel met een uitgebreide 
lijst aan printers die al dan niet getroffen zijn door de up-
date van HP. ‘De meeste van onze klanten kunnen hun 
cartridges gewoon blijven navullen of onze compatible 
cartridges gebruiken,’ vertelt Knijpstra, ‘In de afdrukkwa-
liteit en de kleurechtheid is geen verschil ontdekt ten op-
zichte van de originele cartridges, ze zijn alleen een stuk 
voordeliger dan de originele.’ Uiteraard kunnen klanten 
ook bij Inkstation terecht voor de originele printer inkt-
patronen. 

Milieu
Naar aanleiding van het nieuws rondom de HP-printers 
hebben Gerringa en Knijpstra direct onderzocht of het 
mogelijk was de betreffende printers computermatig te 
blokkeren voor de updates van HP. ‘Eerlijk gezegd, vind ik 
de updates voor printers überhaupt een bijzonder feno-
meen. Het zijn apparaten met een vaste functie namelijk 
printen en door te updaten komen er geen nieuwe of an-
dere functies bij,’ legt Knijpstra uit. Het is Knijpstra tot nu 
toe niet gelukt een manier te vinden om de updates tegen 
te gaan. Klanten worden op de website op de hoogte ge-
houden van het volgende nieuws. ‘De actie van HP is niet 
alleen buitengewoon vervelend voor HP-gebruikers, maar 
bovenal heel milieuonvriendelijk.  De printers accepteren 
geen gerecyclede cartridges, als ze leeg zijn moeten men-
sen nu een nieuwe kopen en de oude weggooien,’ licht 
Knijpstra toe. ‘Bovendien houdt HP op deze manier de 
recyclestroom in eigen beheer en de cartridgeprijs kunst-
matig hoog wat meer inkomsten genereert. HP eigent zich 
zo een  sterke marktpositie toe.’ 

Kijkje
Inkstation is niet alleen het vertrouwde adres om inkt-
patronen te laten navullen, de winkel biedt ook een keur 
aan kantoorartikelen; van plakband tot nietmachine, 
van bureausets tot draadloze computermuizen. Ook zijn 
er meerdere artikelen te koop voor linkshandigen. In de 
etalage staan verschillende historische panden van Zut-
phen in miniatuurversie opgesteld als een dorpje met de 
naam Inkville. Het gehele assortiment bestaande uit 21 
panden, de Wijnhuistoren en de Warnsveldse molen is te 
koop als cadeauartikel of verpakkingsmateriaal. Het wis-
selende assortiment en de huisjes van Inkville maken het 
de moeite waard regelmatig even binnen te lopen in de 
gezellige winkel Inkstation.

Contactgegevens
Inkstation
Spittaalstraat 47, 7201 EB Zutphen
T: (0575) 547 068
E : info@inkstation-zutphen.nl - W: www.inkstation-zutphen.nl

Openingstijden: Maandag 13.00 - 17.30 uur, 
Dinsdag/vrijdag 9.30 - 17.30 uur, Zaterdag 10.00 - 16.30 uur

Cartridges opeens niet meer te vullen?
Inkstation laakt machtspositie HP

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

De
schilders 
met een 
glimlach

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

 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



Het feest in Varssel kan beginnen
VARSSEL - De festiviteiten van 
het jaarlijkse Varsselse Feest vin-
den plaats op 14, 15 en 16 oktober 
2016. Op het programma staan op-
tredens van vier muziekbands en 
artiesten en een voorstelling van 
het jubilerende Varsselse toneelge-
zelschap. Natuurlijk ontbreken de 
volksspelen en het kinderfeest niet. 
Alles speelt zich af in en rondom de 
verwarmde feesttent bij de Vars-
selse molen.

In 1992 is in Varssel een eigen to-
neelgezelschap opgericht. Dit jaar 
komt het Varssels Volkstoneel met 
de 25e voorstelling op vrijdag 14 
oktober om 19.15 uur. Op vrijdag-
avond wordt de doldwaze klucht 
‘Trammelant op Hoeve Hopeloos’ 
uitgevoerd. Het stuk speelt zich af 
op de boerderij van Jaap Zwaan. 
Zijn zonen Bertus en Tinus komen 
thuis van een lange motorsafari in 
Afrika. De buurmeisjes Lottie en 
Lotje zijn blij dat ze terug zijn en 
hopen dat hun stille droom, een 
verloving met Bertus en Tinus, ein-
delijk werkelijkheid zal worden. 
Ook Miep, de moeder van Lottie 
en Lotje, dringt er bij Jaap op aan. 
Bertus en Tinus willen echter wat 
anders. De zaak wordt pas echt ge-
compliceerd als Juliette, de nieuwe 
huishoudster van Jaap, ten tonele 
verschijnt. Want niet alleen Jaap 
wordt smoorverliefd op Juliette, 
maar ook Bertus en Tinus hebben 
een oogje op haar. De spelersgroep 
heeft er veel zin in om de bezoe-
kers een plezierige avond te bezor-
gen. Entree € 7,50 (inclusief koffie 
en cake). Tijdens de pauze vindt 
een verloting plaats; de hoofdprijs 
is een fiets. Na afloop van de to-
neelvoorstelling is er volop gele-
genheid om te dansen en te feesten 
op muziek van DJ Jordy.

Volksspelen
Op zaterdagmiddag worden tradi-
tiegetrouw de volksspelen gehou-
den, die om 13.30 uur zullen wor-

den geopend door wethouder Jan 
Engels. Het eerste schot op de hou-
ten vogel zal worden gelost door 
Thijs Groot Roessink, schuttersko-
ning van 2015. Daarnaast kan wor-
den deelgenomen aan vogelknup-
pelen, handboogschieten, kegelen, 
doeltrappen, bolero, pijlenrad en 
bierpul schuiven. Tevens worden 
er wedstrijden met “bladblazers” 
gehouden.

Feestavond
Zaterdagavond is er een knallend 
feest met de populaire band The 
Euros. Zij staan garant voor een 
absurde en energieke show in een 
uniek decor waarin alleen de aller-
beste hits, de CO2, de vlammen en 
de confetti je om de oren vliegen. 
De optredens van de band wor-
den afgewisseld met muziek van 
DJ Dré (André Nijman, zoon van 
tante Rikie) die met zijn verras-
sende discoshow vol meezingers 
van elke gelegenheid een geweldig 
feest maakt. De entree bedraagt 10 
euro. Voor jongeren onder de 18 
jaar is de entreeprijs 5 euro, indien 
zij voor 21.30 uur aanwezig zijn in 

de feesttent.

Kinderfeest en muziekmiddag
Op zondag om 13.00 uur start 
vanaf het Buurthuus Varssel de 
optocht voor de kinderen met hun 
zelfversierde fietsen, skelters etc. 
Het nieuwe koningspaar zal hen 
vergezellen. Om 13.30 uur begin-
nen de kinderspelen. Tussentijds 
wordt de jeugd getrakteerd op al-
lerlei lekkere dingen en mogen zij 
een graai doen in de grabbelton. 
Zowel op zaterdag als op zondag 
kunnen de kinderen gratis rondjes 
draaien in de draaimolen en staan 
er een springkussen, skelters en 
speciale fietsen klaar.

Op zondagmiddag zijn er tevens 
bijzondere acts van de goochelen-
de karikaturist Rene van Hooren. 
Vanaf 15.00 uur speelt Duo Double 
L muziek voor jong en oud. Het 
optreden van de rasmuzikanten 
Clementine en Bernard, aangevuld 
met een derde muzikant (vandaar 
die L), staat garant voor 100 % feest. 
De entree voor de muziekmiddag 
is geheel vrij.

   

Slagwerkgroep Crescendo presenteert ‘Beating the 
Border’
HENGELO - Slagwerkgroep Cres-
cendo is een eigentijdse en ener-
gieke groep percussionisten uit 
Hengelo. Met drums, combo en 
zangeressen lieten ze vorig jaar 
met hun concerten ‘Stick together’ 
horen popmuziek en swingende 
nummers aan te kunnen. Met ‘Be-
ating the Border’ worden dit najaar 
de grenzen weer verlegd met hip 
en trendy drumwerk.

Dit jaar zal er een slagwerkspekta-
kel op zondag 30 oktober en zon-
dag 13 november in de Gruitpoort 
te Doetinchem zijn. Naast dat Slag-
werkgroep Crescendo zelf met het 

gehele instrumentarium op het 
podium staat, komen er ook weer 
spetterende gastoptredens van 
muzikanten uit onze regio: tijdens 
beide edities zal er een verrassend 
optreden verzorgd worden door 
het veelbelovende duo Marise en 
Hidde. Marise is bekend van The 
Voice Kids 2016. Samen zijn Marise 
en Hidde tweede geworden bij de 
Nationale Talentenjacht van Uni-
cef en stonden ze in de finale van 
Rabobank On Stage 2016 met zelf-
geschreven nummers, pure sfeer-
volle muziek en zang. Zondag 30 
oktober is te gast Melodisch Slag-
werkgroep de Eendracht uit Hum-

melo onder leiding van Mike de 
Geest. Zondag 13 november komt 
de formatie Vibracoustic uit België: 
the alternative percussion cover-
band. Dit percussie ensemble on-
der leiding van Nico Camps brengt 
muziek van Stromae, Damien Rice, 
Iron Maiden, Duran Duran, Sigur 
Ros, A-Ha, Elton John, Fleetwood 
Mac; tot het iets serieuzere werk. 
Dit worden weer mooie sfeervolle 
concerten, die u niet wil missen. 
informatie via de site.
   

 ■ www.crescendohengelo.nl/
beatingtheborder

   

Stap en Draf is klaar voor spectaculair weekend

HENGELO - Zaterdag 8 en zon-
dag 9 oktober 2016, zoals elk jaar 
het tweede weekend van oktober, 
wordt de 27e Samengestelde Men-
wedstrijd gehouden door Men-
vereniging In Stap en Draf. Op het 
terrein De Hietmaat komen veel 
liefhebbers van mennen bijeen om 
deel te nemen of te kijken.

Trots is het bestuur en het wed-
strijdsecretariaat op de vele deel-
nemers uit het hele land, die graag 
naar Hengelo Gelderland komen. 
Maar zeker ook op de vele leden 
van de vereniging die al ruim 
twee weken bezig zijn met het op-
bouwen van de hindernissen en 
het terrein. Het gehele weekend 
helpen heel veel vrijwilligers, zo-

als juryleden, hindernisrechters, 
verkeersregelaars, ringmeesters, 
tijdwaarnemers, schrijfsters en ca-
teringmedewerkers mee. De om-
roepsters vertellen het publiek van 
alles over de aanspanningen, zoals 
de tijden en leuke wetenswaardig-
heden. “Verder kunnen we deze 
wedstrijd niet organiseren zonder 
medewerking van de grondeigena-
ren.”, aldus voorzitter Theo Hamer. 
De leden hebben ook dit jaar weer 
een mooi parcours met hindernis-
sen gebouwd onder toeziend oog 
van Bennie Steenblik. De dressuur 
en vaardigheid (kegeltjesproef ) 
staan zaterdag 8 oktober op het 
programma, zondag 9 oktober is de 
marathon waarbij de deelnemers 
eerst een wegparcours afleggen en 

daarna een zestal hindernissen op 
het terrein. Vanwege het dieren-
welzijn worden alle paarden en po-
ny’s vooraf en naderhand gecon-
troleerd door een dierenarts. “De 
deelnemers komen met trailers en 
caravan en maken er altijd een ge-
zellig weekend van want Hengelo is 
de laatste buitenwedstrijd van het 
jaar. Verder is opvallend dat er dit 
jaar veel tandemrijders meedoen.” 
Vereniging van het aangespannen 
paard ‘In Stap en Draf’ is opgericht 
in 1979. “Elke maand wordt er door 
eigen leden een rit uitgezet. Verder 
hebben wij het eerste weekend van 
september de open dag, dit is een 
dag om iedereen te laten proeven 
aan het mennen en om nieuwe le-
den te enthousiasmeren. 

Centrum Seksueel Geweld ook voor 
Achterhoekse gemeenten

ZUTPHEN - Op 1 maart 2015 is het 
Centrum Seksueel Geweld Twente 
geopend en sindsdien biedt het 
hulp aan slachtoffers uit de veer-
tien Twentse gemeenten. Sinds 
september jl. is het werkgebied 
van het centrum uitgebreid met 
acht Achterhoekse gemeenten. De 
acht deelnemende Achterhoekse 
gemeente zijn: Aalten, Berkelland, 
Bronkhorst, Lochem, Oost-Gelre, 
Oude IJsselstreek, Winterswijk en 
Zutphen. Daarmee is ook de naam 
gewijzigd naar Centrum Seksueel 
Geweld Twente-Achterhoek. Wet-
houder Patricia Withagen heeft 
de nieuwe naam op woensdag 28 
september onthuld tijdens een bij-
eenkomst op het ROC in Zutphen. 
Het Centrum Seksueel Geweld 
(CSG) biedt dag en nacht hulp 
aan iedereen die kort geleden een 
aanranding of verkrachting heeft 
meegemaakt.

Alle acute zorg op 1 plek. Op dit 
moment zijn er 12 centra in het 
hele land, vanaf volgend jaar zijn 
er 16 centra. Doel van het CSG 
Twente-Achterhoek is slachtoffers 
van seksueel geweld zo snel mo-
gelijk na het geweld goede en ge-
richte zorg te bieden. Artsen, ver-
pleegkundigen, psychologen en 
politie werken in het CSG Twente-
Achterhoek samen om overlap en 
gaten in de zorg te voorkomen. 
Door goede en gerichte zorg te 
bieden hoopt het CSG Twente-
Achterhoek de lange termijn ge-
volgen van seksueel geweld te ver-
minderen.

Slachtoffers
Veel mensen, ongeacht leeftijd en 
geslacht, worden slachtoffer van 
seksueel geweld. In Nederland 
heeft 12% van de vrouwen en 2% 
van de mannen ooit een aanran-

ding of verkrachting meegemaakt. 
Van de jongeren tussen de 12 en 
25 jaar maakt 1 op de 6 meisjes 
en 1 op de 20 jongens gedwongen 
seks mee.

Bel snel 0800-0188
Het CSG is 24 uur per dag, 7 da-
gen in de week bereikbaar via 
het landelijke telefoonnummer 
0800-0188. Het is belangrijk dat 
het slachtoffer na een aanranding 
of verkrachting zo snel mogelijk 
(liefst binnen 72 uur, maar in ie-
der geval binnen 7 dagen) con-
tact opneemt. Het eerste contact 
dat het slachtoffer met het CSG 
Twente-Achterhoek heeft is met 
de casemanager. De casemana-
ger begeleidt het slachtoffer in het 
hele proces en legt uit waarom 
bepaalde zaken gedaan moeten 
worden. De casemanager zorgt 
ervoor dat andere partijen zoals 
het ziekenhuis Medisch Spectrum 
Twente of de politie betrokken 
worden. Wanneer een slachtoffer 
geen politie wil betrekken is hij/zij 
ook welkom in het CSG Twente-
Achterhoek. Het slachtoffer kan 
dan wel gebruik maken van de 
medische en psychologische zorg.

Samenwerking
Binnen het CSG Twente-Achter-
hoek werken de volgende partij-
en samen: Ambiq, GGD Twente, 
Huisartsendienst Twente-Oost, 
Mediant, Medisch Spectrum 
Twente, Politie en Veilig Thuis 
Twente. Het CSG Twente-Achter-
hoek is op dit moment in gesprek 
met partijen uit de Achterhoek en 
hoopt binnenkort het aantal par-
tijen uit te breiden.
   

 ■ www.ggdtwente.nl/csg of www.
centrumseksueelgeweld.nl 

Hoog tijd weer voor een stukje in de Contact.
Twee zaken wil ik u onder de aandacht brengen.

In de eerste plaats iets over het 
erfrecht voor gehuwden of gere-
gistreerde partners met kinde-
ren. Als één van u overlijdt gaat 
volgens het huidige erfrecht 
volgens de wet de hele nalaten-
schap (alle bezittingen en alle 
schulden) naar de langstlevende 
partner. De kinderen krijgen dan 
een vordering op de langstleven-
de, zodat de langstlevende niets 
aan de kinderen hoeft te geven. 
Wat men vaak niet weet is dat 
een dergelijke vordering voor de 
fiscus wel degelijk meedoet voor 
de erfbelasting. Zo’n vordering 
heeft een bepaalde waarde die 
moet worden opgegeven. En aan-
gezien de vrijstelling voor kinde-
ren “slechts” € 20.248,00 (2016) 
is, kan het dus zijn dat de langst-
levende erfbelasting moet beta-
len over iets dat de kinderen bij 
het overlijden nog helemaal niet 
krijgen. Ze krijgen hun kindsdeel 
immers op papier. De vraag is of 
ze überhaupt iets krijgen, want 
als de langstlevende nog lang 
doorleeft en gewoon geld blijft 
uitgeven, blijft er niet veel over. 
Ditzelfde probleem kan zich voor-
doen als u een testament op het 
langste leven heeft gemaakt, met 
name bij de oudere varianten. 
Ook daarin worden vorderingen 
voor de kinderen gemaakt, die bij 
het eerste overlijden wél belast 
kunnen zijn. Afhankelijk van uw 
(financiële) situatie kan het ver-

standig zijn daar eens naar te kij-
ken en er eventueel verandering 
in aan te brengen.
Het tweede punt betreft de alge-
mene volmacht of levenstesta-
ment. Dat blijft een actueel the-
ma. Al eerder heb ik u uitgelegd 
dat als iemand dement wordt 
of  een hersenbloeding krijgt ge-
volgd door een (tijdelijk) coma, 
er geen rechtshandelingen meer 
kunnen worden verricht, zoals 
bankzaken, een huis verkopen of 
schenkingen doen. Dan zal er een 
onder bewind stelling via de kan-
tonrechter moeten komen met 
alle formele rompslomp van dien. 
Met een volmacht lost u dit veel 
praktischer op. U geeft volmacht 
aan uw partner, kind, familielid 
of goede bekende die u uiter-
aard goed kunt vertrouwen, om 
namens u allerlei handelingen te 
kunnen verrichten die u normaal 
zelf zou doen. Dat betreft dus ook 
de bankzaken. De volmacht is al-
tijd weer in te trekken en kan on-
der allerlei voorwaarden worden 
gemaakt. U houdt de regie, mits u 
het vooraf goed regelt. 
Kom gerust eens langs voor infor-
matie.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken
0575-552220 
(hulleman@notarishulleman.nl)
www.notarishulleman.nl   

- Advertorial -

Muziekmiddag in Buurthuus Varssel met Duo Double. Foto: PR

Dinsdag 4 oktober 2016 31Contact Bronckhorst Noord



Raadslid Anneke Hacquebard
koninklijk onderscheiden

Burgemeester 
vatte politieke 
carrière van 
Hacquebard 
samen
Door Ceciel Bremer

HUMMELO - Tijdens haar laatste 
raadsvergadering werd Anneke 
Hacquebard door burgemeester 
Marianne Besselink van de ge-
meente Bronckhorst koninklijk 
onderscheiden. Het Hummelose 
raadslid nam sinds 2002 zitting 
in de raad en werd voor haar ver-
diensten onderscheiden tot lid in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Na veertien jaar raadslid te zijn ge-
weest voor de gemeente Bronck-
horst nam Anneke Hacquebard af-
gelopen donderdag 29 september 
afscheid van de raad. Voor haar 
jarenlange werk voor de gemeen-
schap werd zij tijdens haar laatste 
raadsvergadering koninklijk on-
derscheiden.

Burgemeester Marianne Besselink 
vatte in haar toespraak de politie-
ke carrière van de Hummelose sa-
men die in 2002 begon als raadslid 

voor de gemeente Hummelo en 
Keppel en dat in 2005 na de ge-
meentelijke herindeling vervolgde 
voor de gemeente Bronckhorst. 
Besselink benoemde dat Hacque-
bard lange tijd alleen de kar had 
getrokken voor haar partij D’66.

Anneke werd 
‘geweten van de 
fractie’ genoemd

Bij de verkiezingen van 2010 groei-
de de partij van één naar twee 
zetels en bij de verkiezingen van 
2014 groeide de partij opnieuw 
met één zetel dankzij de inzet van 
Hacquebard. De burgemeester 
kenmerkte het afscheidnemende 
raadslid als kritisch en procesma-
tig en met aandacht voor Europa 
maar natuurlijk ook voor de kwes-
ties in haar eigen woonplaats zoals 
de Rondweg en de huiskamer van 
Hummelo.

Na haar toespraak draaide bur-
gemeester Besselink haar ambts-
keten om met het wapen van het 
Koninkrijk der Nederlanden naar 

boven en onderscheidde Anneke 
Hacquebard tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Johanna Prick, 
fractievoorzitter van D’66, nam 
vervolgens het woord en roemde 
het scheidend raadslid om haar 
‘gedegen voorbereiding’ en ‘fei-
tenkennis’ en noemde haar ‘het 
geweten van de fractie’. Prick is 
ervan overtuigd dat Hacquebard 
haar partijgenoten ook na haar af-
treden bij de les blijft houden en 
van haar mening blijft voorzien.

Het dankwoord van Hacquebard 
werd op haar verzoek voorgele-
zen door de burgemeester. Daarin 
kwam naar voren dat hoewel ze in 
de beginperiode als enige voor haar 
partij in de raad uitkwam, zich al-
tijd gesteund voelde door haar par-
tijgenoten en de onderscheiding 
daarom ook aan hen opdraagt. ‘Ik 
ging van de kleine gemeente Hum-
melo en Keppel naar de grote ge-
meente Bronckhorst dat toen nog 
gevormd moest worden.

Nu kunnen we zeggen dat dat ge-
lukt is. Bronckhorst heeft een ei-
gen gezicht gekregen’, sprak de bur-
gemeester namens het scheidend 
raadslid. Anneke Hacquebard blijft 
actief in de fractie voor D’66 en 
wordt in de raad opgevolgd door 
haar plaatsgenoot Joke Knake.

   

Wonen en ondernemen in een 
fraai landschap
Openbare 
bijeenkomst CDA 
Bronckhorst
TOLDIJK - Bronckhorst beschikt 
over een fraai landschap. Het re-
sultaat van natuurlijke ontwikke-
ling en de wijze van gebruik en 
beheer ervan door de bewoners en 
de (agrarisch) ondernemers. Het 
is belangrijk de kwaliteit van dit 
landschap te behouden voor de 
generaties na ons; om te wonen, 
te ondernemen en te recreëren. 
Dit vraagt om visie en daadkracht.  
 
CDA Bronckhorst nodigt u uit voor 
een gesprek daarover tijdens een 
openbare bijeenkomst op maan-

dag 10 oktober, aanvang 20.00 uur, 
in zaal Den Bremer te Toldijk.

Dit in aanwezigheid van CDA 
Tweede Kamerlid en woordvoer-
der Land en Tuinbouw, Ruim-
telijke Ordening en Milieu Jaco 
Geurts, bestuurslid LTO Noord 
Henk Jolink en wethouder Arno 
Spekschoor.

Het platteland van Bronckhorst 
leent zich voor vele doeleinden. 
Het van oorsprong agrarisch ge-
bied is bij uitstek geschikt om te 
wonen, te ondernemen en te re-
creeren en dient de belangen van 
velen. De discussie over de wijze 
waarop dit fraaie landschap voor 
de toekomst behouden moet wor-
den zal daarom breed gevoerd 

moeten worden.

Wanneer inzichten worden ge-
deeld en ieders belangen respect-
vol besproken worden ontstaat 
ruimte voor toekomstig gebruik, 
waaronder de innovatie van de 
landbouw, passend bij de mo-
gelijkheden en de schaal van 
dit landschap. CDA’ers zijn van 
mening dat wij de natuur en de 
cultuur hebben geërfd van onze 
(voor)ouders en te leen van de 
mensen die na ons komen. Dat 
noemen wij ‘rentmeesterschap’.

Om deze gezamenlijke verant-
woordelijkheid in te kunnen vul-
len is het belangrijk open te staan 
voor creativiteit en innovatie.

Veuroordelen aover mensen die
plat praot
Een hoogleraar arbeidsecono-
mie an de Universiteit in Limburg 
kump na onderzuuk met zien 
conclusie dat de leu die platpraot 
of met een accent, laegere lonen 
kriegt. Ok zol bi-j een sollicitatie 
daor al op e-selecteerd worden.

D’r zal best wat van woor waezen, 
maor dat kan met genog veurbeel-
den ontkracht worden. Mag ik 
mien zelf dan as veurbeeld nem-
men. Tweetalig op e-voed deur 
mien olders en de schole, maor 
bun daor naost altied ‘t dialect 
blieven sprekken. Bi-j mien an-
stelling as leraar an de Ambacht-
schole in Durkum in 1965, is dit 
gin anleiding ewest um mien ken-
nis aover mien vak en taal in twie-
fel te trekken. Ok later as adviseur 
veur een internationaal bedrief, 
hef mien dat niet in de weg ezet-
ten. ‘t Had zelfs soms wel ‘s veur-
delen.

Um now effen terugge te gaon 
naor de olderaovenden die op de 
schole werden ehollen, soms ko’j 
dan röstiger met de olders prao-
ten a’j merken dat ze liever aover-
gingen in ons dialect. Zo bunt d’r 
meer veurbeelden op te nuumen. 

Bi-jveurbeeld in de verpleging, 
zowel in ‘t ziekenhuus as in de 
verzörgings huuzen. Maor ok een 
arts den de streektaal sprekt gif bi-
j de patiënten een vertrouwelek 
gevuul. Artiesten as Herman Fin-
kers maor ok Daniël Lohues bunt 
veurtrekkers in ‘t gebruuk van de 
streektaal. In ‘t zelfde artikel in de 
krante ston ok: ‘Het taboe gaat er 
langzaam af’. Zo’n twee miljoen 
leu sprekt nog hun moedertaal 
en dat mot zo blieven. Al mot wi-j 
door wel an blieven warken en ow 
d’r niet veur schamen. Want i-jleu 
kent de gevleugelde woorden: A’j 
plat kunt praoten mo’j ‘t niet lao-
ten.

Goed gaon,

Gait de Strieker (Gerbert Abbink)

Magnoliaweg 13, Zelhem

Bron: Algemeen Dagblad, 22 september 

2016. In het artikel ‘Lager loon voor plat-

prater’ gaat journaliste Annemieke van 

Dongen in op het onderzoek over het ver-

schil in salaris tussen mensen die dialect 

en Standaardnederlands spreken, dat Jan 

van Ours, hoogleraar arbeidseconomie 

aan de Universiteit van Tilburg, presen-

teerde op een congres.

   

De muzikale ontmoeting

ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma De Muzikale Ont-
moeting bij Radio Ideaal is er 
weer een studiogast uitgenodigd. 
Ds. Job Stein van de Protestantse 
gemeente Zelhem zal meewerken 
aan het programma van maandag 
10 oktober. Op maandag 17 okto-
ber zal mw. Hennie Heijink van de 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo een bijdrage leveren. Dit 
programma wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
vrijdags voor de uitzending aange-
vraagd worden via telefoon (0314) 
622878.

   

Raadsledenwissel bij D66

HENGELO - Op 29 september nam 
Anneke Hacquebard afscheid als 
gemeenteraadslid voor D66. Zij 
was raadslid vanaf 2002 tot 2005 
in Hummelo en Keppel, daarna 
in Bronckhorst. Tot 2010 verte-
genwoordigde zij de partij in haar 
eentje. Dat wil niet zeggen dat ze 
al het werk alleen deed. Integen-
deel er was steeds een groep be-
trokken en enthousiaste D66-ers 
die meehielp. De fractie groeide 
onder haar leiding naar twee ze-
tels. Nu heeft D66 drie zetels en 
een wethouder. Voor haar stond 
steeds het belang van de inwoners 
van Bronckhorst centraal. En in 
het bijzonder het wel en wee van 
haar woonplaats Hummelo. Zij 
hechtte aan respect voor privacy 

en luisterde naar wensen en pro-
blemen van individuele inwoners. 
Ze streefde naar een transparant 
beleid en een goede onderbou-
wing van voorstellen en regels. 
Anneke Hacquebard wordt opge-
volgd door Joke Knake. Geboren 
en getogen in de Achterhoek en 
opgegroeid in een agrarisch mi-
lieu kent zij de gemeente goed. 
Joke was eerder actief in de dorps-
raad van haar woonplaats Hum-
melo. Haar hobby’s zijn de natuur, 
archeologie, lezen en creatief zijn 
met naald en draad. Sinds maart 
2013 is ze commissielid voor D66. 
Joke Knake vindt het belangrijk 
dat de daar opgedane kennis niet 
verloren gaat. Ze wil zich bij uit-
stek inzetten voor mens en milieu.

   

Diederik Samsom bezoekt Bronckhorst

ZELHEM - De fractievoorzitter 
van de PvdA, Diederik Samsom, 
bezoekt zaterdag 8 oktober een 
aantal gemeentes in de Achter-
hoek. Men kan hem op een plek 
van eigen keuze ontmoeten. Van 
17.00 tot 18.00 uur bezoekt hij de 
gemeente Bronckhorst.

Diederik Samsom komt vertellen 
waarom hij weer lijsttrekker bij de 
landelijke verkiezingen in maart 
2017 wil worden. Hij zal vragen 
beantwoorden over zijn drijfveren, 
zijn ambities en zijn plannen. Na-
tuurlijk is de mogelijkheid om met 
hem van gedachten te wisselen 

over het beleid van het huidig ka-
binet. Eveneens zijn daar de PvdA-
leden en fractieleden van Bronck-
horst aanwezig om te ontmoeten. 
De bijeenkomst staat open voor 
alle belangstellenden. Aanmelden 
is niet nodig. Diederik Samsom 
zal van 17.00 tot 18.00 uur aan-
wezig zijn in ‘Het Witte Paard’ in 
het centrum van Zelhem, Ruurlo-
seweg 1. De zaal is open om 16.30 
uur. Informatie bij de Luuk Preijde 
van de fractie PvdA Bronckhorst.
   

 ■ L.Preijde@bronckhorst.nl

Raadslid Anneke Hacquebard wordt door burgemeester Marianne Besselink benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Foto: Lies-

beth Spaansen

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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“Nicole is zo lief, ik ben heel blij dat ze 
mijn buddy is”

Buddy to Buddy 
match leidt 
tot hechte 
vriendschap
Door Meike Wesselink

ZUTPHEN - Samen zwemmen, ijs-
jes eten, selfies maken, koken en 
muziek luisteren; Nicole Kuiper 
(17) en Ritta Bnyamen (18) doen 
precies de dingen die vriendinnen 
doen, want vriendinnen, dat zijn 
de meiden duidelijk. Dat ze het zo 
goed met elkaar zouden vinden, 
hadden ze niet gedacht toen ze 
aan hun Buddy to Buddy-avon-
tuur begonnen.

“Onze kennismaking verliep best 
een beetje onwennig.” Nicole lacht 
als ze terugdenkt aan de eerste 
keer dat ze Ritta ontmoette. Stich-
ting Buddy to Buddy bracht de 
twee bij elkaar, maar het was aan 
de meiden zelf om het ijs verder 
te breken. “We besloten naar de 
IJssel te fietsen om daar verder te 
kletsen. Toen we ontdekten dat we 
allebei gek zijn op dansen, wisten 
we dat het tussen ons wel goed zat 
en is het daarna alleen nog maar 
heel gezellig geweest. Aan Ritta 
zul je nooit merken wat ze alle-
maal heeft meegemaakt. Ze is heel 
vrolijk en gastvrij en we hebben 
eigenlijk alleen maar heel veel lol 
samen.” Even kijken de meiden 
elkaar vertederd aan. “Nicole is 
zo lief”, zucht Ritta, “Ik ben heel 
blij dat ze mijn buddy is.” Voor 
Ritta vertegenwoordigt Nicole het 
soort vriendschap zoals ze dat in 
Syrië ook had: samen kletsen over 
school, elkaar muziek laten luiste-
ren, behulpzaam zijn voor elkaar 
en gewoon plezier maken.

Als een van de weinige tieners be-
sloot Nicole zich aan te melden 
bij Buddy to Buddy. “Ik wilde niet 
bevestigd worden in het negatieve 
beeld over vluchtelingen dat via 
de media werd verspreid en koos 
er daarom voor om echt in contact 
te komen met vluchtelingen in 
Zutphen. Tijdens de jaarwisseling 
heb ik geholpen met koken voor 
Syrische vluchtelingen in de Han-
zehal. Zo maakte ik kennis met 
Buddy to Buddy en zijn Ritta en ik 
uiteindelijk aan elkaar gematcht.” 
Inmiddels zijn de meiden ruim vijf 

maanden verder en heeft er zich 
tussen de twee een hechte vriend-
schap ontwikkeld. Klasgenoot en 
vriendin van Ritta, Jumana, ook 
Syrisch, is aangeschoven aan de 
grote tafel in de Buddy to Buddy-
ruimte aan het Vispoortplein waar 
we zijn samengekomen om te 
kletsen over de bijzondere vriend-
schap. Ook Jumana heeft Nicole 
inmiddels beter leren kennen en 
zij en Nicole’s vriendin Puck kun-
nen het ook al erg goed met elkaar 
vinden.

“We hebben 
vooral heel veel 
lol samen”

Geïnspireerd door Nicole, heeft 
ook Puck zich aangemeld bij Bud-
dy to Buddy en afgelopen dins-
dag 27 september zijn -hoe kan 
het ook anders- Puck en Jumana 
aan elkaar gekoppeld tijdens het 
tweede matchingsdiner in het 
Koelhuis. Ook dit keer zijn onge-
veer 45 mensen succesvol aan el-
kaar gematcht. Waren het tijdens 
de eerste matchingsronde in het 
voorjaar vooral jongeren met een 
verblijfsstatus die werden gekop-
peld aan inwoners van Zutphen, 
deze tweede ronde zijn het vooral 
vrij recent gearriveerde bewoners 
van het AZC aan het Voorsterallee 
die kennismaken met hun Neder-
landse Buddies. De meeste Neder-
landse buddies zijn van middel-
bare leeftijd. Nicole vormt wat dat 
betreft een uitzondering. De twee 
zijn ongeveer even oud en zitten 
dus precies op hetzelfde level.

Het zijn prachtige meiden om te 
zien, stralend ook. Maar ze heb-
ben niet alleen de looks. Nicole 
zit in 6 VWO (Isendoorn) en Ritta 
volgt groep 5, het hoogste niveau 
van de Internationale Schakelklas 
(ISK). Ritta wil wiskundedocent 
worden en vindt in de rekensom-
men die ze op het ISK krijgt niet 
altijd de uitdaging die ze nodig 
heeft. “Vandaag mocht ik in plaats 
van gymles de docent helpen bij 
het nakijken van een toets Neder-
landse taal, NT2. De docent had 
mij een 10 gegeven, maar ik kwam 
zelf nog een fout tegen die ze over 

het hoofd had gezien”, lacht Ritta.

Nicole drukt haar vriendin nog 
eens op het hart dat ze altijd wel-
kom is in de wiskundeklas op het 
Isendoorn. “Ik heb een keer op-
drachten meegenomen voor Ritta 
en voor zover ik kan beoordelen 
had ze die allemaal goed. Ik heb 
met mijn docent overlegd en Ritta 
mag een keer komen aanschuiven 
bij de wiskundeles. We kunnen 
dan uitzoeken op welk niveau ze 
ongeveer zit en haar dan passende 
opdrachten meegeven. Ritta doet 
heel goed haar best op school, 
maar ze is niet alleen serieus, dat 
vind ik ook zo leuk aan haar, we 
lachen samen heel veel.” Zelf wil 
Nicole na haar VWO een tussen-
jaar nemen en daarna culturele 
antropologie studeren en ontwik-
kelingssociologie. Het is opvallend 
hoe sociaal bewogen de jonge Ni-
cole al is. Ze vertelt hoe ze afgelo-
pen zondag 25 september meeliep 
in de Ieder1- Parade in Amster-
dam om de diversiteit van Neder-
land te vieren. Hoeveel mensen er 
op de been waren en hoe goed de 
sfeer was.

Ritta heeft kennis gemaakt met de 
ouders van Nicole en Nicole heeft 
de broer van Ritta leren kennen. 
Samen met hem woont Ritta in 
Eefde. Ze heeft het er naar haar 
zin, maar moet ook lachen als ze 
eraan denkt hoeveel huisdieren 
de gemiddelde Eefdenaar erop na 
houdt. “Het lijkt soms wel alsof er 
meer dieren dan mensen wonen”, 
giechelt ze. “In Syrië is het ook ge-
bruikelijk om huisdieren te hou-
den, maar dat beperkt zich dan 
meestal tot één hond of één kat.” 
Wat Ritta fijn vindt aan Zutphen 
is de overzichtelijkheid. “Ik ben 
niet iemand die snel de weg kent, 
maar in Zutphen kan ik alles pri-
ma vinden. En ik vind de IJssel erg 
leuk, Nicole en ik gaan daar samen 
graag naartoe.”

De meiden brainstormen over 
wat ze nog allemaal samen wil-
len ondernemen. “We willen bij 
elkaar logeren en we gaan samen 
nog een keer naar Amsterdam. En 
pannenkoeken bakken.” Ritta kijkt 
Nicole niet begrijpend aan. “Dat 
maak je met meel en melk en ei. Je 
bakt het, doet er stroop op, maakt 
er een rolletje van en eet het dan 
op.”

Koen Hermans verdedigt Europese 
titel in Frankrijk

HENGELO - Samen met Teams Wil-
lemsen en Bax proberen Koen 
Hermans en Kenny van Gaalen 
aanstaande zondag in het Franse 
Dardon Gueugnon namens Ne-
derland de Europese titel te pro-
longeren. Zoals elk jaar is dat de 
afsluiting van het seizoen voor 
de zijspancrossers. Een seizoen 
dat volgens Koen Hermans vol 
ups en downs zat. Een korte te-
rugblik.

Het duo Hermans/van Gaalen 
eindigde na het wisselvallige jaar 
als vijfde bij de ONK en als achtste 
in de eindstand na elf Grand-Prix 
wedstrijden. Twee plaatsen lager 
dan in 2015 toen ze zich als zesde 
klasseerden, maar desondanks is 
de complete teambegeleiding niet 
ontevreden: “De mindere resulta-
ten hadden allerlei oorzaken. Na 
een winter met weinig trainings-
uren hadden we in het begin van 
het seizoen veel tijd nodig om de 
juiste afstelling van het nieuwe 
frame van VMC te vinden. Met 
name Gerard Seesing van Reiger 
Racing Suspension heeft er veel 
tijd ingestoken om samen met 
het team en Hocob-VMC de juiste 
balans in de motor terug te krij-
gen, maar ook onze monteur Ro-
bert Vels die zijn kennissen er bij 
haalde. Er is door beide partijen 
fantastisch werk geleverd. Gaan-
deweg was er toch een stijgende 
lijn in de prestaties te zien, al bleef 
de pechduivel het team in veel 
wedstrijden achtervolgen. Ook al-
lerlei randzaken hebben een rol 
gespeeld, waardoor minder ge-
traind kon worden. Een achtste 
plaats is daarom helemaal niet zo 
slecht, waardoor de A-status is ge-
handhaafd.”

Tevreden
“We hebben een sterk team met 
onze monteur Robert Vels die 
alle blokken tip-top voor ons ver-
zorgt, Simon Franken de pr-man, 
Harmen Lubbers ‘allround’, Tom 
Vels chauffeur, Ad van Gaalen de 
bandenspecialist, Henry Hermans 
chauffeur, Carin Hermans en Ri-

anne Vels voor de catering, Erna 
Lassche voor de massages. Als je 
niet direct voorin zit met de start 
heb je meer kans op botsingen 
en te blijven steken. Vaak moes-
ten we door crashes of pech in 
de achtervolging en van achteruit 
proberen nog een goede klasse-
ring te krijgen. Ik ben daarom nog 
wel tevreden, uiteindelijk hebben 
we nog meer podiumplaatsen be-
haald dan vorig jaar. Geleidelijk 
raak je meer gewend aan de motor 
en VMC heeft ons daarbij goed ge-
holpen.”

De Hengeloër heeft alle vertrou-
wen in het volgende seizoen. 
“Veel rijders wisselen weer van 
bakkenist, maar ik ga verder met 
Kenny van Gaalen. Onderling gaat 
het prima en ik leer nog steeds 
veel van Kenny. De aankomende 
periode zullen wij er weer alles 
voor doen om korter bij de top te 
komen, het streven blijft wereld-
kampioen. Sponsoren zullen weer 
benaderd gaan worden, want 
zonder sponsoren kunnen wij 
onze droom niet naleven. Nieuwe 
sponsoren zijn van harte welkom 
natuurlijk.”

Sidecarcross des Nations
Eerst wacht aanstaande zondag de 
Sidecarcross des Nations in Frank-
rijk. Vorig jaar wist Nederland de 
Europese titel binnen te slepen.

Hermans: “Het zal niet gemakke-
lijk zijn om de titel te prolongeren. 
België en Engeland zijn de groot-
ste concurrenten, bij de Belgen 
rijden niet voor niets de wereld-
kampioen Hendrickx en de num-
mer twee Adriaensen mee. Maar 
het is een prachtige wedstrijd, in 
Frankrijk is altijd veel publiek op 
de been.” De wedstrijd gaat over 
drie manches. In elke manche 
doen twee van de drie teams van 
elk land mee. Het slechtste resul-
taat kan worden weggestreept. 
Voor Nederland rijden behalve 
Hermans/van Gaalen ook de ge-
broeders Bax en Daniël Willemsen 
met Siebe van der Putten.

Kenny van Gaalen en Koen Hermans. Foto Ton Halfman

Ritta en Nicole zijn samen vaak te vinden in de stad. Foto: Pim Helmich 
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‘Eelco Schurer (50) studeerde Bosbouw en Bedrijfs-
kunde in Wageningen en hoorde na zijn diensttijd 

voor het eerst over het bestaan van het beroep van 
rentmeester. ‘Ik wist niet dat het vak bestond, toen 
iemand er over vertelde, besefte ik direct: DAT is wat 
ik wil doen! De verbinding tussen buiten, erfgoed en 
mensen, een machtige combinatie om mee te werken.’ 

Een prachtige puzzel
Aan zijn huidige functie als rentmeester van landgoed 
‘t Medler ging een afwisselende loopbaan vooraf. Zo 
was hij, onder meer, 13 jaar lang in twee provincies 
rentmeester van de beleggingsportefeuilles landelijk 
vastgoed van AMEV (het latere Fortis ASR), met als 
doel landgoederen en landbouwgronden op waarde 
te houden. ‘Dat werd een succes. Ik werkte samen 
met alle partijen die betrokken zijn bij verbeteren en 
ontwikkelen van een bepaald gebied zoals recreatie, 
landbouw, bosbouw, cultureel erfgoed, waterbeheer, 
alles hangt met elkaar samen, elk onderdeel heeft 

een soort schaakspel rondom natuur, grond, erfgoed 

crisis en die betekende voor mij een ommekeer. De 
bonuscultuur in de vermogenswereld begon me 
tegen te staan. Ik voelde me niet langer goed in die 
context en besloot te gaan.’

In dienst van Staatsbosbeheer
Na een jaar gewerkt te hebben als adviseur bij een 
ingenieursbureau, nam Eelco de stap naar zelfstandig 
ondernemerschap. Op dat moment kwam ook 

Staatsbosbeheer op zijn pad. ‘Staatsbosbeheer 
wilde minder afhankelijk van subsidies zijn en meer 
ondernemend aan de slag. Ik werd teamleider van de 
rentmeesters in Oost-Nederland om er structuur en 
een andere cultuur te brengen: meer ondernemend 
denken en zijn. In die functie was ik vier jaar lang 
actief, tot 1 mei dit jaar. Nu ben ik, in loondienst van 
Staatsbosbeheer, manager Radio Kootwijk (Veluwe) 
en rentmeester van dit ‘erf’.’ Eelco houdt kantoor 
in de imposante betonnen kathedraal - voorheen 
radiozendstation - en beheert het gebied, waaronder 
negen rijksmonumenten. 

Werken voor de tiende generatie
Een andere belangrijke werkgever in Eelco’s leven 
is sinds drie jaar de familie van Dorth tot Medler. 

Medler bij Vorden. ‘Tijdens een boekpresentatie 
kwam ik voor het eerst op het landgoed en na de 
kennismaking vroeg de familie me om rentmeester 
van hun bezittingen te worden. Dat was een omslag. 
Ik vond het een uitdaging om voor een particulier 
de eigendommen te beheren en om te gaan met 
de emoties van particulier bezit. Daarnaast werd ik 
verantwoordelijk voor alles wat er op een landgoed 
speelt: personeel, vrijwilligers, administratie en 

2013-2023, die er al lag, verder te brengen. In 
tegenstelling tot vroeger is het nu zaak om het 
landgoed integraal te beheren. Allerlei vraagstukken 
spelen en alles haakt in elkaar. Ook vernieuwend is 
de manier waarop ik hier rentmeester ben: de ruimte 
en het vertrouwen die de eigenaren me geven. Ik 
investeer veel in communicatie. Oude blokkades en 
emoties staan een neutrale zakelijke omgang soms in 
de weg: het is mijn taak als rentmeester om te zorgen 
dat contacten goed verlopen.’

De schetsschuit: samen met de 
gemeente Bronckhorst aan de slag
Toen Eelco als rentmeester/directeur op ‘t Medler 
begon, ontdekte hij al gauw dat er geen gemeentelijke 
beleid bestond voor landgoederen. De eigenaren 
werden beschouwd als doorsnee particulieren 
terwijl ze verantwoordelijk zijn voor belangrijk erf- en 

landgoed. ‘De gemeente Bronckhorst besefte dat en 
stelde een speciale ambtenaar aan, Bernard Pasman. 

landgoederen en denkt mee over de ruimtelijke 
ordening. Daarnaast heb ik Landgoed ’t Medler 
voorgedragen, toen de gemeente een landgoed zocht 
als pilot voor een zogenaamde schetsschuit: een 
door meerdere partijen gedragen toekomstontwerp 
maken voor het landgoed. 

Aandacht voor alle belangen
De familie was daar aanvankelijk wat sceptisch over 
maar juist door aan te haken, kun je regie houden. 
We willen het landgoed ontwikkelen, duurzaam 
en innovatief, met aandacht voor de belangen van 
iedereen en met respect voor de familie. Zij willen 
geen passanten overal op het landgoed, dat is 
logisch. Maar 95% is al opengesteld en daar kunnen 
we ruimte bieden om wandelpaden te verbeteren, 
de Baakse Beek weer te laten meanderen (in 
samenwerking met het waterschap) en wellicht de 
vervallen theekoepel te laten herbouwen. Zo heeft 
iedereen baat bij samenwerking.’ Vijfentwintig 
verschillende disciplines zaten inmiddels aan tafel 
tijdens de eerste twee bijeenkomsten op 18 april 
en 9 juni, verzameld rondom een grote kaart van 

Eelco, ’maar er komt een lijn uit die het landgoed 
toekomstbestendig maakt. Dat is mijn taak als 
rentmeester: dat wat ik nu aantref verbeteren en 
ontwikkelen en beter doorgeven aan de volgende 
generatie van Dorth tot Medler.’ 

MELD JEZELF OF EEN ANDERE ONDERNEMENDE GEEST AAN VOOR HET VOLGENDE ONDERNEMEND PORTRET (IN DEZE KRANT) VIA L.HEEBING@WRIJ.NL  MEER INFORMATIE: WWW.BAAKSEBEEK.NL

 ‘Mijn missie is: bezit doorgeven aan de 
volgende generatie, in een betere staat dan ik het aantrof’

Rentmeester Eelco Schurer: 
Innovatief bezig in het op een na 
oudste beroep van de wereld

Ondernemend Portret

Waterschijn Rijn en IJssel biedt graag een platform aan ondernemende 
bewoners en hun initiatieven. Zo wordt het makkelijker elkaar te vinden en 
samen te werken. Zie ook het platform op onze site: www.baaksebeek.nl

/baaksebeek/b

19.30 uur Remigius kerk te Hengelo Gld.
Kerk open om 19.00 uur   

Hengelo Gld
Donderdag 13 oktober

Deze week maken wij extra veel:

KARDINAALSCHNITTEN

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Met schuim, cake, eigengemaakte

luchtige slagroom en poedersuiker

voor7.75van9.75

Actie geldig van woensdag 5 t/m dinsdag 11 oktober 2016



Kerst van Stal 2016
LICHTENVOORDE - De derde editie 
van ‘Kerst van Stal in de Bonifatius-
kerk in Lichtenvoorde vindt plaats 
van 10 tot en met 26 december. 
Op het programma staan die week 
verschillende concerten en zeer di-
verse exposities. Ook op eerste en 
tweede kerstdag is dit jaar de kerk 
geopend, zodat belangstellenden 
na de kersttafel nog een expositie 
kunnen bezoeken.

Een van de expositie bestaat uit 
kerstgroepen en stallen van over de 
hele wereld, met daarbij een toe-
lichting van de kerstgedachten- en 
gewoonten van dat land. De meer 
dan 200 groepen worden beschik-
baar gesteld door de Ulftse verza-
melaar Ben Rouwhorst, Pater Geert 
Scholten en inwoners van de Lud-
gerparochie die een kerststal heb-
ben met een bijzonder verhaal. Pa-
ter Geert Scholten exposeert voor 
het eerst tijdens Kerst van Stal ook 
zijn omvangrijke engelenverzame-
ling. Deze unieke verzameling om-
vat ruim 1200 engelen. Daarnaast 
worden nog eens 300 engelen uit 
de verzameling van Ben Rouwhorst 
aan de expositie toegevoegd. Ook 
de ‘Vereniging voor Oudheidkunde 
Lichtenvoorde’ richt een tentoon-
stelling in van foto’s van vroeger.

De expositie is alle dagen geopend 
van 14.00 uur tot 19.00 uur met 
uitzondering van woensdag 14 de-
cember. Dan sluit de expositie om 
17.00 uur. De expositie is gratis te 
bezoeken, behalve tijdens de con-
certen die op 10 en 14 december 
op het programma staan. In de 
ochtend kunnen scholen en instel-
lingen een kijkje nemen.

Opening
De opening van Kerst van Stal op 
10 december om 20.00 uur wordt 
een belevenis. De organisatie heeft 
het Volendams Opera Koor kun-
nen contracteren. Dit koor, dat 
bestaat uit zo’n honderd mannen 
en vrouwen, treedt op in originele 
Volendamse kostuums. Het koor 
verzorgt een 2,5 uur durend pro-
gramma. Voor de pauze worden 
wereldberoemde opera melodieën 
ten gehore gebracht en na de pauze 
worden kerstliederen gezongen. De 

entree voor deze avond bedraagt € 
20 per persoon.

Op zondag 11 december is er - ge-
lijktijdig met ‘Let it Snow’ winter-
markt in het centrum van Lich-
tenvoorde - een ‘goede doelen 
markt’ in de kerk. Heel bijzonder 
voor deze regio zijn de gasten die 
op 14 december vanaf 20.00 uur in 
de kerk optreden: De Mastreech-
ter Staar. Deze zangvereniging is 
bekend van radio en tv, met name 
van de concerten met André Rieu. 
De Mastreechter Staar verzorgt een 
avondvullend programma. Voor 
de pauze staat het ‘Staarrepertoire’ 
op het programma en na de pauze 
volgt een kerstconcert met kerst-
liederen van over de hele wereld. 
Kaarten kosten € 25.

Op 19 december verzorgt het Ge-
mengd Koor Lichtenvoorde vanaf 
15.00 uur haar jaarlijkse (gratis 
toegankelijke) kerstconcert. Het 
koor bestaat dit jaar 70 jaar. Op 21 
december zullen de gezamenlijke 
Ludgerkoren vanaf 19.00 uur, om 
beurten en gezamenlijk, de kerk 
vullen met kerstklanken. Ook hier 
is de toegang gratis. Tot slot zal op 
26 december traditioneel het ge-
legenheidskoor Ensemble Vocal 
Pierre Villette om 10 uur een vie-
ring verzorgen. Dit gelegenheids-
koor is samengesteld met talenten 
uit de hele regio.

Voor concertbezoeken geldt, dat er, 
mede door de expositie slechts een 
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar is. Dus er wordt aangeraden 
niet te lang te wachten met het ko-
pen van kaarten.

Overzicht
10 december: concert Volendams 
Opera Koor, aanvang 20.00 uur 
(entree € 20). 11 tot en met 26 de-
cember van 14.00 tot 19.00 uur 
exposities geopend en gratis toe-
gankelijk muv 14 december . Dan 
sluit expositie om 17.00 uur. 11 
december: goede doelen markt 
tijdens de geopende expositie. 14 
december: concert Mastreechter 
Staar, aanvang 20.00 uur (entree 
€ 20). 19 december: concert Ge-
mengd Koor Lichtenvoorde aan-
vang 15.00 uur. Toegang gratis. 21 
december: concert Ludgerkoren, 
aanvang 19.00 uur Toegang gratis. 
26 december: viering met Ensem-
ble Vocal Pierre Villette om 10.00 
uur. 26 december: sluiting exposi-
tie om 19.00 uur.

Informatie over de kaartverkoop 
voor de concerten volgt binnen-
kort in deze krant en is te vinden 
op de website van Kerst van Stal.
   

  ■ www.kerstvanstal.nl

ZELHEM - Woensdagavond 5 okto-
ber staat de band ‘Grote Kearls’ 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt live en 
de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

De naam Grote Kearls heeft niet 
zo zeer te maken met de lengte, 
maar meer met het gewicht van de 
mannen, die elkaar tegenkomen 
in Zutphen en onder het motto 
‘kieken wat ‘t wurd’ afspreken om 
een avond te gaan jammen.

Na een knallend eerste optre-
den zagen Wibo Booltink (Ex Dat 
Doe’w), Marc Tool (Ex Sixfeet), 
Matthieu Strijk (Ex Dat Doe’w) en 
Berend van Beek (Ex Sixfeet en 
Goed Goan) geen reden om niet 
door te gaan als band en ‘Grote 
Kearls’ was een feit. Toen Wibo 
Booltink werd uitgenodigd om 
met Beth Hart over de gehele we-
reld te gaan toeren, besloten de 
andere grote kearls verder te gaan 
als rocktrio.

Na wat botbreuken bij enkele 
bandleden zijn de Grote Kearls er 
helemaal klaar voor. Eigen num-
mers worden gemixt met covers 
van onder andere Normaal, Jovink 
and the Voederbietels, Mooi Wark, 
Johnny Cash en vele anderen en 
de band heeft setlist met drie uur 
Rock, die elke locatie in een feestje 
kan veranderen.

Live@Ideaal wordt iedere woens-

dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org of 
schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v. Live@Ideaal.
org, Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Grote Kearls bij LIVE@IDEAAL

‘Zware jongens’ bij Live@Ideaal. Foto: PR

Talloze kerststallen zijn te vinden op de expositie in Bonifatiuskerk. Foto: Hans Winters

Herfstkleurenwandeltocht gemeente 
Bronckhorst
BRONCKHORST - Op zaterdag 15 
en zondag 16 oktober organiseert 
wandelsportvereniging de Ploeg 
de 56ste herfstkleurenwandel-
tocht in Veldhoek. De wandeling 
start vanaf feestzaal de Veldhoek, 
Varsselseweg 55, gelegen tussen 
Zelhem en Ruurlo.

De routes zijn weer met veel zorg 
voorbereid, om de wandelaars te 

laten genieten van de verschil-
lende landschappen in herfsttooi. 
Er is keuze uit diverse afstanden, 
namelijk 5, 10, 15, 20 en 25 kilo-
meter. De 20 en 25 kilometer start 
van 9.00 uur tot 10.00 uur. Overige 
afstanden van 10.00 uur tot 14.00 
uur. Elke afstand heeft halverwege 
een plek om te rusten. Meer in-
formatie via 0314-641531 / 0575-
462923 of h.j.dijkstra@hetnet.nl 

Zwaluwen
Hendrik Willem Heuvel, de be-
roemdste schoolmeester die de 
Achterhoek heeft voortgebracht, 
zong het liedje reeds als elfja-
rige pre-puber voor Dientje, zijn 
buurmeisje en eerste grote liefde. 
Als de zwaluw ons verlaat en der 
bloemen schoon vergaat, (…….) 
vraagt het hart in stille smart: Zal 
er ook een weerzien zijn? Schei-
den ach, wat doet gij pijn!
In Oud-Achterhoeksch Boerenle-
ven heeft Heuvel (1864-1926) zelf 
beschreven hoe hij met dit liedje 
min of meer afscheid nam van 
Dientje, die het jaar daarop naar 
Amerika zou emigreren. Maar 
ook van de zwaluwen die begin 
oktober naar het zuiden trokken. 
En dus was het liedje ook het af-
scheid van de zomer.

Ik hoore het onlangs als toeschou-
wer van een door kinderen opge-
voerd toneelstukje, waarin het 
betreffende hoofdstuk uit Heuvels 
boek tot leven werd geroepen. 
Dat gebeurde in Gelselaar, het 
dorpje waar Heuvel elf jaar lang 
hoofd van de dorpsschool was. 
En elk jaar zijn kinderen dat lied-
je van de vertrekkende zwaluw 
leerde, zo vertelde Heuvel-kenner 
Arend Heideman me. Dat deed hij 
steevast begin oktober. “Eigenlijk 
best vreemd, want tegen die tijd 
waren de meeste zwaluwen al 
weg”, aldus Heideman (die toe-
vallig ook nog alles van zwaluwen 
afweet). Maar ja, Heuvel zelf zong 
het liedje voor Dientje destijds 
ook in oktober. Dat weten we uit 
zijn boek, dat immers in twaalf 
delen (de maanden van het jaar) 
is verdeeld. Het deel Oktober (in 
totaal twaalf hoofdstukjes) be-
gint hij met het verhaal over zijn 
vrijage met Dientje. Om vervol-
gens al snel over te stappen op 
de werkzaamheden die in zijn 
kinderjaren aan de ‘Wijnmaand’ 
verbonden waren. Voor Achter-
hoekse boeren (Heuvel groeide 
op in de buurtschap Oolde bij La-
ren) hadden die werkzaamheden 
toen nog niets met wijn of druiven 
te maken, maar wel alles met rog-
ge. Die werd namelijk in oktober 
gezaaid. Bij voorkeur in de eerste 
helft van de maand, vóór de Lo-
chemse kermis. Maar vaak ook 
daarna nog wel, soms tot zelfs 
tot eind december. Dat er rond 
1875 nog geen kunstmest was, 

had daar alles mee te maken, legt 
Heuvel uit. “Er werd gezaaid met 
tussenpozen. Als er weer een koe-
stal vol met mest was, kwamen er 
weer een paar akkers aan de beurt.”

Het kon trouwens ook zo maar 
gebeuren dat een boer een rust-
dag nam vanwege een oude 
volkswijsheid. Of bijgeloof, zo u 
wilt. Bij ‘twee lichten’, als ‘s mid-
dags de zon schijnt maar tegelijk 
de verblekende maan ook nog 
aan de hemel zichtbaar is, kun je 
beter geen rogge zaaien. Dat wist 
elke Achterhoekse landbouwer.
Voor de hedendaagse boer (en 
loonwerker!) is oktober een druk-
ke maand omdat de maïs van het 
land en ingekuild moet worden. 
Op de Achterhoekse zandgron-
den van de vorige eeuw waren 
de boeren echter nog veel druk-
ker. Want er moest in oktober niet 
alleen worden gezaaid, er werd 
ook volop gedorst. De roggearen 
van het jaar daarvoor moesten 
namelijk het nieuwe zaaigoed le-
veren. Dat dorsen was het werk 
van de knechten en de dagloners, 
die vaak om drie uur al op de deel 
present waren. Bij het licht van 
een olielamp sloegen ze met hun 
vlegels urenlang de zaadkorrels uit 
de aren. Tot het licht werd en ze 
eindelijk toe waren aan hun ont-
bijt van boekweitpap en een paar 
sneden roggebrood. Die haastig 
naar binnen werden gewerkt, 
omdat er die dag nog mest uitge-
reden moest worden of een akker 
‘gebouwd’ (geploegd). Zodat er de 
volgende dag kon worden gezaaid.

Bij de familie Heuvel was het va-
der zelf, die dat laatste en belang-
rijkste karwei opknapte. Met de 
hand natuurlijk. Met een schepel 
(een zaadbak van stro) op zijn 
buik liep hij over de akker, de rog-
ge met volle handen boogsgewij-
ze uitstrooiend. En intussen psal-
men zingend, want vader zag dit 
werk als een gewijde handeling, 
vertelt Heuvel. “Hij dacht daarbij 
aan den Zaaier, die het Evangelie-
zaad uitstrooit.”

Ja, er is veel veranderd op het 
Achterhoekse boerenland. Maar 
nog steeds vertrekken in deze tijd 
van het jaar de zwaluwen naar 
het zuiden, naar warmere oorden. 
De geluksvogels!

Zwaleman

Gratis uitleen krukken 
Een zorg minder.
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Door Han Neijenhuis

Of Roy Klein Entink vooral Achter-
hoekse bands in zijn studio heeft?  
‘Oh nee’, reageert de eigenaar van 
Roy’s Kitchen, ‘ze komen uit het 
hele land hierheen. Bands uit de 
Randstad die een aantal dagen hier 
komen opnemen en dan in het cha-
let achter de studio overnachten. 
De rust hier, dat vinden die jongens 
heerlijk.’

Roy’s Kitchen ligt weggestopt in de 
bossen van Kotten, bij Winterswijk. 
Nog net in Nederland. Trap je iets te 
laat op de rem, dan zit je in Duits-
land, in Südlohn om precies te zijn. 
Da’s ook niet verkeerd, want direct 
links aan de Winterswykerstrasse 
ligt het befaamde steakhouse El 
Paso, waar je voor weinig geld heel 
goed kan eten en drinken. Ga je een 
album opnemen in Roy’s Kitchen, 

dan eet je ook minstens één keer bij 
El Paso. Anders klopt er iets niet.
Zo ook ik en m’n nieuwe bluesband 
The Veldman Brothers. ‘Nieuw’ is in 
dit kader trouwens betrekkelijk. De 
band bestaat al een jaar of twaalf, 
maar ik zit er nu net een jaar bij. Niet 
de band is nieuw, ik ben het. Maar 
zo voelt dat inmiddels niet meer. De 
broers Gerrit (gitaar, zang) en Ben-
nie (toetsen, mondharp, zang) en 
bassist Fred zijn inmiddels een soort 
van stiefbroers van me geworden. 
Wat wil je ook, als het muzikaal en 
persoonlijk heel goed klikt en je in 
een jaar tijd ook nog eens dik zestig 
optredens hebt gedaan. Fijne band 
is het!
En na een druk toerschema, dat 
overigens onverminderd voort 
dendert, ga ik dit najaar dus ook 
voor het eerst met de Brothers de 
studio in. Vijf albums maakte de 
band reeds, allemaal opgenomen 

in Zwolle, thuishaven van The Veld-
man Brothers. Maar met een nieuwe 
ritmesectie - Fred zit een klein jaar 
langer bij de band dan ik - koos de 
Brothers ditmaal voor een andere 
opnamelocatie. Een frisse wind zeg 
maar. Die leidde ons naar het mooie 
Kotten. Onder meer ingegeven door 
de enthousiaste verhalen van onze 
Achterhoekse collega’s van Moon-
Yard, maar ook doordat we andere 
producties van Roy kenden. Denk 
aan Donnerwetter en natuurlijk The 
Backcorner Boogie Band. 
Wat ons vooral ook aansprak in 
Roy’s Kitchen is de ouderwetse op-
nametechniek waar Roy heilig in ge-
looft. Gewoon analoog, op de brede 
tape. “Het klinkt gewoon warmer, 
het heeft meer diepte dan digitaal”, 
verklaart de studio-eigenaar sim-
pel. Dat is precies wat past bij de 
pure ‘blues & roots’-stijl van The 
Veldman Brothers.

Daarnaast is het bij Roy simpelweg 
fijn werken. De studio is ruim en 
sfeervol, de omgeving prachtig, de 
koffie altijd vers, het bier koud en 
er is het genoemde chaletje. Ruim 
genoeg om met vier man te slapen, 
met een keukentje waar Fred ie-
dere morgen voor ons een uitsmij-
ter bakte en waar Gerrit één van 
zijn befaamde pasta’s heeft bereid. 
En dat zit je dan daar in de avond 
op het terras voor je chalet met de 
band te eten in de stilte van rust van 
de verre Achterhoek. Waar in Neder-
land is het letterlijk nog zo muisstil 
als in Kotten? Op niet veel plaatsen, 
denk ik.  
Stil was het in de studio dan weer 

een stuk minder. Ruim vijf dagen 
keihard en superintensief gewerkt. 
Met veel power, dynamiek en ener-
gie gespeeld. We werkten vanaf 
een uur of tien ‘s ochtends tot te-
gen middernacht. Er zijn bands die 
maanden, zo niet jaren, over een al-
bum doen, maar die hebben door-
gaans een iets groter budget. Wij 
hebben onze tijd optimaal benut 
en twaalf gloednieuwe eigen songs 
zoveel mogelijk live opgenomen. 
Groot voordeel was daarbij dat we 
de meeste nummers tijdens de tour 
al vaak hadden gespeeld, waardoor 
de vorm en arrangementen zo goed 
als vaststonden. Dus het was zitten 
en spelen. “Opname loopt”, klonk 
het dan vanuit de controlekamer in 
onze koptelefoons. En daar gingen 
we. Opperste concentratie, maar 
vooral lekker spelen. 
Mooi als je dan na afloop elkaar 
aankijkt en eensgezind tevreden 
bent over die take. “Deze klonk heel 
goed, jongens”, riep Roy dan toeval-
lig ook vaak. Mooi dat band en pro-
ducer op zo’n moment exact het-
zelfde gevoel hebben. En trouwens, 
als het niet lekker liep, dan hoorde 
Roy dat ook. En had hij vaak sugges-
ties over hoe het anders kon. Beter, 
dacht hij. Dat zorgde ook heus wel 
eens voor discussie, maar uiteinde-
lijk werden we het altijd eens. 

Veel ouwehoeren ook daar in de 
studio. Want tjonge, wat kan je 
flauw worden van dat harde wer-
ken. Grappen waarbij buitenstaan-
ders hun schouders zouden opha-
len, maar waarvan wijzelf zo onge-
veer van de stoel vielen. Plakken 
en knippen, zoals dat nogal eens 
gebeurt met een opname, werd al 
snel plikken en knappen. Fred z’n 
uitsmijters werden smijtuiters. Dat 
soort dingen.
En toen Roy droogjes vertelde dat 
hij nog niet zo lang geleden naar 
een optreden was geweest van Bor-
tus Bergers, toen rolden we hele-

maal over de grond. Van al te veel 
diepgang heeft muzikantenhumor 
meestal geen last. 

Studiosessies, het is net een school-
kamp, zo realiseerden we ons toen 
we de laatste avond met z’n vijven 
bij El Paso aan een stevige Duitse 
steak zaten. Hard gewerkt, als ge-
zegd, maar in een hele goeie sfeer 
en energie. Bier drinken.....? Hmmm, 
na één of twee Duitse halve liters op 
de late avond vielen we om. Niet 
van het lachen dit keer, maar van 
vermoeidheid. We zijn geen twintig 
meer. Maar zo voelden we ons wel.
Sterker nog, wat mij betreft was 
deze opnamesessie in Roy’s Kitchen 
één van de beste, zo niet de aller-
beste die ik door de jaren heen heb 
meegemaakt. Mooie dagen waren 
het, daar in Kotten! 

Op vrijdag 25 november wordt het 
nieuwe Veldman Brothers-album 
gepresenteerd in Hedon in Zwolle. 
Een dag later, op 26 november, 
speelt de band in zaal Concordia in 
Brummen.
Meer info: www.royskitchen.com en 
www.veldmanbrothers.nl

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

grootste

RUST EN ROCK’N ROLL 
DIEP IN DE ACHTERHOEK

The Veldman Brothers in Roy’s Kitchen

‘Er zit muziek in de Achterhoek’
Wil jij meepraten over de stand 
en toekomst van de Achter-
hoekse popsector? Meld je dan 
aan via het formulier op www.
behindthecorner.nl.

Op vrijdagochtend 14 oktober 
2016 organiseert Behind the Cor-
ner in samenwerking met het 
Landelijk Kennisinstituut Cul-
tuureducatie en Amateurkunst 
(LKCA) een bijeenkomst over 
zelfontwikkeling in de cultuur-
sector met een speciale focus 
op de popsector. Muzikanten, 
ondernemers, muziekdocenten, 

geluidstechnici, café uitbaters, 
medewerkers van jongerencen-
tra et cetera zijn van harte wel-
kom vanaf 10.00 uur in de DRU 
Cultuurfabriek in Ulft.
Ook zullen er diverse (lokale) 
fondsen aanwezig zijn die open 
staan voor een gesprek en graag 
nieuwe mogelijkheden verken-

nen. Om de gesprekken goed te 
kunnen voeren is er slechts plek 
voor 25 personen. Drankjes en 
lunch is geregeld.
Ben je een cultuurprofessio-
nal in een andere sector of cul-
tureel actief in een (andere) 
kunstvorm(en)? Kom dan ook om 
jouw verhaal te delen!

Foto’s: Niek Hidding



“Stiekem zijn er ook alweer wat nieuwe liedjes”
Villa Zeno zanger en gitarist Jonah Falke debuteert met boek ‘Bontebrug’.

Met zijn band Villa Zeno speelde hij in Duitsland en Engeland en op 
veel Nederlandse festivals waaronder Oerol, Paaspop, Huntenpop 
en De Affaire. Ook maakte de band voor het International Go Short 
Film Festival de live-soundtrack voor een film van Ruut van der Bee-
le, waren ze de huisband van het Literair Productiehuis Wintertuin 
en openden ze de Nijmeegse Kunstnacht vanaf het Valkhof Museum. 
Korte tijd na de release van het album Self Made Woman in een bom-
volle DRU Cultuurfabriek, hield de band het voor gezien. 

Door Meindert Bussink

Inmiddels heeft drummer Bjorn 
van den Boom Mike Visser vervan-
gen bij Living Room Heroes, speelt 
toetsenist Timon Massop bij The 
Heinoos en schreef zanger en gita-
rist Jonah Falke een boek: “Toen 
Villa Zeno stopte ben ik verder ge-
gaan aan het boek (Bontebrug) en 
dat is nu klaar. In die twee à drie 
jaar heb ik eigenlijk geen muziek 

meer gemaakt, op een podium 
dan. Tot nu, want momenteel werk 
ik aan een soundtrack voor een 
korte film: “Kismo”. Die ben ik aan 
het maken met regisseur Ruut van 
der Beele. Ik ken hem nog van de 
samenwerking voor de Villa Zeno 
Screaming J Hawkins clip”. De film 
gaat in oktober in première op het 
Zebra Poetry Film festival Berlin/
Munster.  Falke: “Het is leuk om op 
een toegepaste manier met muziek 
bezig te zijn en toch alle vrijheid te 
behouden. Niemand zegt me wat 
voor muziek het moet worden.”

Heeft Falke ook nog andere muzi-
kale plannen? “Zeker, binnenkort 
wil ik weer wat ideeën uitwerken 
al zijn ze nog vrij vaag. Er komt dus 
wel weer wat, alleen weet ik nog 
niet wanneer. Er lagen nog wat 
liedjes en stiekem zijn er ook al-
weer wat nieuwe.“ Tot die tijd zul-
len we het nog even moeten doen 
met Self Made Woman. Beluister 
het album op www.popmag.nl.

Achterflap Bontebrug:
Robert komt uit de Achterhoek 
– schuurfeesten, brommers, ein-
deloze luchten. Nu studeert hij in 
Amsterdam aan de kunstacademie 
onder de hoede van schildergod 
Josef Dietz. Als hij wordt uitgeno-
digd om met zijn mentor te expose-
ren, betekent dat een grote kans. 
Maar Robert twijfelt: tussen de 
populieren van zijn geboortegrond 
en de lichtjes van de stad; tussen 
het kalme leven en tomeloze ambi-
tie; tussen een langeafstandsrela-
tie met de mooie Brona en de mys-
terieuze vrouw in de blauwe jas. 
Dan bereikt Robert slecht nieuws 
uit zijn geboortedorp en wordt hij 
gedwongen definitieve keuzes te 
maken. 

Dansmuziek mág weer in dit deel van Gelderland

Disco herleeft in de Achterhoek
Disco herleeft in de Achterhoek. En dat terwijl voorliefde voor deze 
muzieksoort voorheen toch zo ongeveer gelijk stond aan vloeken in de 
kerk. Dit deel van Gelderland vormde immers vooral het walhalla voor 
de liefhebbers van stevige rock dan wel dialectrock. Maar Achterhoe-
kers blijken wel degelijk te kunnen swingen. Vrijdag 21 oktober is er een 
disconight in de DRU Cultuurfabriek in Ulft.

Door Jan Colijn

Deze regio telt meerdere bands met 
vooral disco op het repertoire. The 
Dance Classic Disco Show, Groove 
on the Roof, terwijl The Etty James 
Experience een swingende ode 
brengt aan deze soullegende. Taco 
Fruit! staat daar met een funky-jaz-
zy repertoire ergens tussenin.
,,Disco is in een regio als Oost-Gel-
derland altijd een wat ondergescho-
ven kindje gebleven”, aldus zanger 
Timmy van Lingen van The Dance 
Classic Discoshow. ,,Het is toch veel 
rock wat hier de klok slaat.” Van Lin-
gen, afkomstig uit Vorden, toerde 
in het verleden met onder anderen 
Glennis Grace. Volgens de zanger is 
het vandaag de dag geen schande 
meer om ervoor uit te komen dat 
je disco-liefhebber bent. ,,Disco flo-
reerde vooral in de zeventiger jaren. 
Daarna werd het wat minder, maar 
er zijn altijd fans van dit genre ge-
bleven. Later heette het dan geen 
disco meer maar dance, maar de in-
vloeden uit de zeventiger jaren zijn 

onmiskenbaar overeind gebleven.”
De dertien leden tellende formatie 
The Dance Classic Disco Show had 
voorheen veel werk uit de seventies 
op de setlist, maar tegenwoordig 
zijn het vooral nummers uit de eigh-
ties en nineties. ,,Ook wel werk uit 
de zestiger jaren. Soul en motown. 
Maar je merkt toch dat dat echt 
muziek is voor de pure liefhebber”, 
aldus collega-vocaliste Hilke Beijer. 
,,Bepaalde klassiekers uit die pe-
riode zijn onverwoestbaar en die 
spelen we dan ook nog steeds.”
De band heeft het repertoire de af-
gelopen tijd echter behoorlijk op 
de schop genomen. Zangeres Cle-
mentine Wolters: ,,Voor nummers 
uit de eighties en nineties geldt dat 
ze vooral voor de veertigers pure 
nostalgie zijn. Daar mikken we met 
onze band op. Het is bovendien een 
categorie publiek die vaak ook nog 
wat te besteden heeft en daarmee 
interessant is voor zaalhouders. En 
hoe je het ook wendt of keert: de 
nummers uit de eighties en nineties 
mogen dan van wat recentere da-

tum zijn, intussen zijn ze ook uitge-
groeid tot regelrechte klassiekers.”
De band organiseert zelf regelmatig 
disconights, in samenwerking met 
zaalhouders. Clementine Wolters: 
,,Het leuke van disco is dat het vro-
lijke muziek is. Zodra je begint te 
spelen, komt het publiek meteen 
in beweging. Vooral ook omdat we 
als band bewust toch voor het wat 
bekendere werk kiezen. Onze optre-
dens zijn zodoende een grote nos-
talgische duik in de muzikale hitlijs-
ten. Een feest der herkenning.”
En het mooie is volgens zanger 
Sandro Singadji dat het tijdens die 
disconights telkens goed vol zit. 
,,Dat zingt zich ook rond onder het 
uitgaanspubliek. Als amateurband 
is het meestal niet echt gebruike-
lijk om kaartjes in de voorverkoop 
aan de man te brengen, maar door-
gaans verkopen we in de aanloop 
naar een optreden al meer dan 
tweehonderd exemplaren. Je merkt 
dat het publiek het heerlijk vindt om 
uit z’n dak te gaan, iets waar in de 
zeventiger en tachtiger jaren in de-
ze regio haast een taboe op rustte. 
Maar disco mág weer in de Achter-
hoek.”
 
De formatie Taco Fruit! zegt nadruk-
kelijk niet in de discoscene te opere-
ren. Welisaar met een knipoog naar 

disco, maar het repertoire van deze 
band is allrounder. ,,We zijn opge-
richt in 2011. Door muzikanten met 
een duidelijke voorliefde voor funk, 
jazz en soul. We spelen bekende, 
maar ook minder bekende covers. 
Variërend van funk, jazz en soul 
tot pop. Een stevige basis met een 
lekkere funky bite, met een fruitige 
vulling en overgoten met een jazzy 
sausje, zoals we dat zelf zeggen”, al-
dus drummer Erwin van Remmen.
Disco kent volgens de slagwerker 
vele stijlen: ,,En heeft ook zeer zeker 
hele duidelijke raakvlakken met de 
muziek die wij spelen. Als opstap 
naar de disco ontkom je overigens 
niet aan de oude soulmuziek. Onge-
veer een derde van ons repertoire 
bestaat uit die oude soul, zij het dat 

we het in een moderner jazzy en
funky jasje hebben gestoken.”
Van Remmen heeft zin in het optre-
den op 21 oktober bij de DRU Cul-
tuurfabriek in Ulft: ,,De combinatie
van disco met onze jazzy en funky
muziek maakt deze avond geschikt 
voor een heel breed publiek. Disco 
als zodanig leeft vooral bij de ‘ou-
dere jeugd’, die weer eens lekker de 
dansvloer op wil. Een discoavond –
aangevuld met onze soul en funky 
stuff – is bij uitstek geschikt om
weer eens een avondje ouderwets
te gaan stappen.”

Zie ook: www.thedanceclassicdisco-
show.nl, Facebook.com/tacofruitmu-
sic, www.grooveontheroof.nl, www.
ettajamesexperience.com

Jonah Falke. Foto: Dennis Vloedmans

The Dance Classic Disco Show. Foto: Koos Groenewold

Behind the Release:
Nieuwe videoclip voor The Premise
De Zutphense Michel van der Krabben speelt naast The GRiT ook nog 
in de band The Premise. Samen met gitarist J.W. van Holland (The 
Wild Romance) en met drummer Ramon Rambeaux (The Wild Ro-
mance, Powerplay en Flavium) werden al podia als Patronaat, Atak, 
Retropop, Paradiso, Melkweg, de Vorstin, de Boerderij en Victorie 
aangedaan en was de band al een aantal keren te gast bij Slam FM, 
Tros Muziekcafé (Radio2), KXRADIO en 3FM.

Door Meindert Bussink

Waar haalt Michel eigenlijk de 
mosterd vandaan? “Ik ben een ja-
ren zeventig en tachtig muzieklief-
hebber en inspiraties komen onder 
andere van The Doors, maar ook 
bands als INXS, the CULT, Motley 
Crue en Herman Brood. Eigenlijk 
alle soorten classic rock en meer 
recentelijk ook zeker een band als 
SIXX A.M.. Toen ik gevraagd werd 
door J.W. en Ramon kon ik natuur-
lijk niet weigeren!”
In the GRiT is Van der Krabben de 
songwriter van de band, maar in 
the Premise deelt hij die rol met 
Jan Willem: “Little cutie is door JW 
geschreven en heb ik mij dus eigen 
moeten maken. Dat was wel iets 
nieuws voor mij, want ik ben nooit 
echt een covermuzikant geweest 
en dat voelt dan nu toch een beetje 
zo bij nieuwe nummers die ik niet 
zelf geschreven heb. Bij de opan-
mes van het nummer had ik toch 
een bepaald plaatje al in mn hoofd 
en dat is volgens mij uiteindelijk in 
de videoclip goed naar voren geko-
men”.
De plaat is opgenomen in de thuis-
studio van JW in Utrecht: Heerlijk 
werken is dat als mensen een stu-
dio aan huis hebben” glundert Van 
Der Krabben. “Er hing een lekkere 
relaxte sfeer en er was geen tijds-
druk. Lekker een hapje eten tus-
sendoor en dan weer door”. Zoals 
in iedere Behind the Release, ben 

ik benieuwd naar de gebruikte 
gear. Van der Krabben: “Jan Wil-
lem heeft zijn partijen grotendeels 
ingespeeld met zijn Fender Strat 
en zijn Doede de Jong custombuilt 
Firebird die ook in de clip te zien 
is. Echt een prachtig instrument 
dat met heel veel kennis en liefde 
speciaal voor hem is gebouwd. 
Mijn baspartijen heb ik ingespeeld  
op mijn Fender Jazzbass special 
over een Hartke HA3500 top. Zeer 
degelijk en betrouwbaar basmate-
riaal dat ik live ook altijd gebruik”. 
Drummer Ramon heeft al zijn par-
tijen ingespeeld op zijn Adams 
kit: “Het het maakt volgens mij 
helemaal niet uit waar die man 
op speelt, want hij kan alles goed 
laten klinken”
 
Van der Krabben is erg trots op 
het team: “In relatieve korte tijd 
hebben we een dijk van een video-
clip tot leven gebracht. Het team 
bestond onder andere uit een sa-
menwerking tussen PIXON van 
Gert Meppelink en Multicam pro-
ductions van Donald Wever (ook 
wel bekend als de manager van 
the GRiT). Na een korte periode 
van veel overleg tussen Donald, 
Gert, JW en mij hebben we een da-
tum gepland en hebben een dag 
keihard gewerkt. Daarna zijn beide 
heren knoepershard met de mon-
tage aan de slag gegaan en we zijn 
heel erg blij met het resultaat”. Be-
kijk de video op www.popmag.nl

The Premise. Foto: Donald Wever
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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.

Operator m/v

Heb jij ervaring als operator of wil je dit graag leren? 

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Je werkt in een team en samen bedien je verschillende machines. 
Als team ben je verantwoordelijk voor het signaleren van gebre-
ken, verhelpen van kleine storingen en het reinigen van machines. 
Je werkt met een schoon product. Hygiëne en kwaliteit zijn dus erg 
belangrijk. Tevens rapporteer je, zowel schriftelijk als mondeling, 
de productie-voortgang. Het is belangrijk dat je een groot verant-
woordelijkheidsgevoel hebt, dat je beslissingen durft te nemen en 
dat je initiatief toont.

Leidinggevende Procesoperator m/v

Weet jij alles over het instellen, bedienen en onderhouden 
van meerdere typen verpakkingslijnen? En wil je je vol-
ledig inzetten voor de voedselveiligheid? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als leidinggevende procesoperator ben je verantwoordelijk voor 
het instellen, bedienen en onderhouden van verschillende ver-
pakkingslijnen. Hierbij draait alles om de voedselveiligheid. Je 
zorgt ervoor dat het productieproces optimaal verloopt. Daarnaast 
verzorg je de tijdige aanvoer van grondstoffen en de afvoer van 
het eindproduct. Verder geef je werkinstructies aan je collega’s en 
verzorg je de productieadministratie.

Java Developer m/v

Ben jij een ervaren Java developer die staat te springen 
om samen met ons team klanten enthousiast te maken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als Java developer bouw je mee aan de beheerbare kant van de 
producties van onze klant. Je denkt mee, beslist mee, adviseert en 
realiseert het eindproduct. Hierbij maak je gebruik van verschillen-
de programmeertalen, waarbij Java de belangrijkste is.

Junior Accountmanager m/v

Ben jij een gedreven kandidaat die van nature klant- en 
oplossingsgericht is en wil jij je ontwikkelen op commer-
cieel gebied?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In verband met uitbreiding is Buropoint voor het kernsegment 
Document Solutions op zoek naar een junior accountmanager 
die zich dagelijks bezighoudt met het geven van het juiste advies 
aan klanten om te komen tot een gedegen plan voor alle print- en 
documentfaciliteiten. Als junior krijg je de ruimte om je het vak van 
accountmanager eigen te maken. Een gedegen inwerktraject en 
het verkrijgen van voldoende productkennis hoort hierbij.

Autoschadehersteller m/v

Heb jij een passie voor autotechniek, en heb jij ervaring 
met schadeherstel?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als autoschadehersteller plaatwerker verricht je reparaties aan 
carrosserieën en het plaatwerk van auto’s. Daarnaast meet en 
richt je deze carrosserieën. De onderdelen die je tijdens jouw 
werkzaamheden demonteert sla op de juiste manier op. Aan de 
hand van een checklist loop je alle werkzaamheden na voordat je 
deze doorgeeft aan de voorbewerker. Je werkt volgens werk-, kwa-
liteits- en milieuvoorschriften en zorgt goed voor je eigen werkplek 
en gereedschap.

muskaat druiven 
Heerlijk zoet  kilo  1,98
Mandarijnen 
Nieuwe oogst 30 stuks  5,98

Rubens hard fris zoet
Lekkerste appel van Nederland 4 kilo  5,98

bildtstar aardappelen
Nieuwe oogst 5 kilo  2,98

Deze week:

Zonnemik
 3 voor € 5,00
 

Meergranenbrood  
 1 voor € 1,25
 

Mergpijpen 
 5 stuks € 2,75

Reuze 
appelrozijnenbol
 per pakje € 1,75

En natuurlijk 
heel veel lekkere 

speculaas!

20 jaar

Grote nostalgische optocht met meer dan 
twintig verschillende soorten bokbier, 
RadioNL en live optredens van onder 
meer Moonyard, De Sleppers, 4Acres, 
Henk Dissel, Kees Haak, Aukje Fijn, 
Belinda, Gino Graus en nog veel meer. 

Programma:
11.00 uur Inspannen optocht parkeerterrein De Hanzehal
12.00 - 14.00 uur Optreden ’t Spult
13.00 - 18.30 uur RadioNL muziekspektakel op het ‘s Gravenhof
12.00 - 18.00 uur Kinderkermis op het ‘s Gravenhof
13.30 uur Offi  ciële opening op podium ‘s Gravenhof 
13.30 - 19.00 uur Bokbiermarkt
14.00 uur Start optocht IJsselkade
14.00 - 18.30 uur Live optreden op de Houtmarkt
14.00 - 18.30 uur Live optreden op de Groenmarkt
14.00 - 18.30 uur Live optreden op de Zaadmarkt
14.00 - 18.30 uur Optreden DJ op de Schupstoel
15.30 uur Bezichtiging bierkarren op parkeerterrein De Hanzehal

Zondag 9 oktober 2016

HOOFDSPONSOR

Centrum Zutphen
Toegang gratis

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:
8 - 9 oktober, J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

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 calamiteitennr. 
(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 Medipoint thuiszorgwinkels
Vorden, Raadhuisstraat 1, winkel.vorden@medipoint.nl
Geopend ma. t/m vr. van 9.00-17.00 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.

Vrijwillige ouderen adviseurs KBO gemeente bronckhorst (VOA)
Coordinator: Frida van der Schot, tel. 0575-462992. Hulp bij aanvragen 
WMO. Huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 9 oktober, 10.00 uur, ds. J.H. van Osch uit Vaassen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 9 oktober, 10.00 uur, mevr. P. Kramer uit Laren.

Kapel in de Wildenborch
Zondag 9 oktober, 10.00 uur, ds. J. Kool
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Bloemen in de kerk.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 9 oktober, 10.00 uur, Ds. H. Westerink, Vorden.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 8 oktober, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, werkgroep.  

R.K. kerk Vorden
Zondag 9 oktober, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, M. Storteler, 
parochiemedewerkster. 

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.

Alleen is maar alleen! Man, 
56 jaar zoekt leuke, vriende-
lijke vrouw. Brief met tel.nr 
en voornaam is 100% reac-
tie. Br.o.nr. 30-02 te richten 
aan uitgever, Bleekwal 10, 
7131 DB Lichtenvoorde.
   

T.k. nw. tapijttegels meer 
dan 100 verschillende kleu-
ren/motieven vanaf 0.90 p/
tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.
   

LET OP!! REPAIR CAFÉ, zat. 
8 oktober, 10.00 -12.00u. 
Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6, Vorden.
   

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

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.
   

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   

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

Te huur gevraagd: apparte-
ment met balkon of woning 
met tuintje voor 700 a 800 
euro door rustige niet-roken-
de vrouw. Mail: L.Hoiting@
hetnet.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 

Zo. 9 oktober 10-17 uur

Sportcentrum 

van Pallandt 

van Pallandstraat 8

info: Kr.hr. 

tel. 0639108152
www.animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 9 oktober
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL ´T JEBBINK

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

VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

HESSENHAL
Zondag 16 oktober
10.00 - 17.00 uur
Monumentenweg 30

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 23 oktober
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL DE POL
Vincent van Goghstraat 72

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

WESPENNESTEN 

BESTRIJDING

06-54323046; 
Martin Spiegelenberg

HULP GEVRAAGD 
VOOR DE ZATERDAG
Martin Spiegelenberg 

tel.: 06-5432 3046.

Gezellig winkelen
in je eigen buurt



Omdat ik mijn vrije 
uurtjes liever aan 
mijn gezin besteed.

Nu de laatste maanden van 2016 
gratis lid!
Kijk voor 
www.kruiswerk.nl/gezin

Kruiswerk Achterhoek is met 65.000 huishoudens 
de grootste onafhankelijke ledenvereniging van en 
voor de Achterhoek. Voor slechts € 19,50 per jaar 
maakt u gratis of met korting gebruik van ruim 50 
ondersteunende diensten voor uzelf en uw gezin.


