
Maandag 19 en dinsdag 20 oktober gaat 
bij Welkoop Vorden aan de Stationsweg 
letterlijk het dak eraf. B  3

Trimclub Vorden. Foto: PR

Trimclub Vorden al 45 jaar ‘alive and kicking’
VORDEN - Zaterdag 10 oktober 
vierde de Trimclub Vorden haar 
45-jarig jubileum. Daarmee is 
zij één van de oudste Trimclubs 
van Nederland. Een ‘ongeregeld 
zooitje’ dat al 45 jaar zonder be-
stuur hardlopend door het leven 
gaat.

Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw 
waren Trimclubs erg populair. In 
Vorden werd in 1970 de Trimclub 
Vorden opgericht. De Trimclub 
begon met 25 leden, zonder be-
stuur. De Trimclub heeft al die 
45 jaren zelfs nooit een bestuur 
gehad! Desondanks, of misschien 
wel juist daarom, is de Trimclub 
nooit in haar bestaansrecht be-
dreigd. Daar kan menige organi-

satie anno 2015 niet aan tippen!
Enkele feiten. In de afgelopen 45 
jaar zijn er ca. 300 sporters lid ge-
weest, heeft de club meer dan tien 
keer de Vordense Kastelenloop 
georganiseerd en heel wat ‘coo-
pertesten’ voor de basisscholen 
gehouden. Ook werd een aantal 
malen hardlopend het bevrij-
dingsvuur van Wageningen naar 
Vorden gebracht.

Heel bijzonder is dat Jan Strijd, 
lid van het eerste uur, nog steeds 
iedere zaterdag hardloopt en ge-
regeld de training verzorgd. Op 
de jubileumdag verzorgde hij dan 
ook de Lustrum Training. Heel 
spijtig is dat het andere lid van 
het eerste uur, Jan Bosch, afgelo-

pen week kort voor het jubileum 
is overleden. Aan Jan Bosch, die 
jarenlang de financiën verzorgde, 
dankt de Trimclub ook haar bij-
naam “Jan Rap”. Die financiën stel-
len trouwens niet veel voor. Want 
al jaren lang is de contributie tien 
euro (per jaar!). En van subsidies is 
geen sprake.

Bijzonder is ook de leeftijdsop-
bouw van de groep. Het jongste 
lid is 52 jaar oud. Het oudste lid 
is 83 jaar jong. Op deze gezegen-
de leeftijd rent dit lid Pieter Pool 
nog iedere zaterdag het parcours 
van 5 km in een tijd die voor me-
nige “hangbankjongere” volstrekt 
onbereikbaar is. Het 45-jarig jubi-
leum werd gevierd in het Klooster 

op de Kranenburg met een hapje 
en een drankje.

Bestuur benoemd
Opmerkelijk is dat er na 45 jaar 
eindelijk een heus bestuur is be-
noemd! Dat bestaat uit Han Brug-
gert (voorzitter) Carolien Brouwer, 
Paul Gorter en Carla Hartelman. 
Nu maar hopen dat de Trimclub 
mét een bestuur goed blijft (hard)
lopen.

Spreekt u deze bijzondere club 
aan, zou u ook graag behoren tot 
het gezonde volksdeel van Neder-
land. Train dan gerust eens mee. 
Iedere zaterdag om 09.00 uur in 
het bos recht achter het voetbal-
veld van VV Vorden.

   

Halloweentocht op Landgoed ‘t Enzerinck
VORDEN - Het is weer oktober en 
dat betekent dat Halloween voor 
de deur staat; lekker griezelen in 
het donker. Halloween is een feest 

op de avond vóór Allerheiligen en 
wordt met name in Amerika ge-
vierd. Maar het doet ook steeds 
meer intrede in ons land, waaron-
der Vorden.

Op zaterdag 31 oktober wordt 
vanaf het Landgoed ‘t Enzerinck 
aan de Almenseweg 60 een Hallo-
ween wandel/griezeltocht gehou-
den voor kinderen vanaf acht jaar. 
De organisatie ligt in handen van 
Avonturijn, Beweegwijs en de ge-
meente Bronckhorst.

Vanaf 20.00 uur is de ontvangst 
met een hapje en een drankje. Een 
half uur later, als het goed donker 
is, start de eerste groep aan de uit-

gepaalde tocht van ruim een uur. 
Of en wat er staat te gebeuren is 
nog een beetje duister…. Het is im-
mers wel Halloween…

Na de spannende wandeling kun-
nen de deelnemers op adem ko-
men met drinken en iets lekkers. 
De avond eindigt rond 23.00 uur.

Kaarten en informatie
Voor kaarten en informatie kunt 
u terecht bij Pascal, telefonisch of 
via de mail. 
   

 ■ 06 - 53 61 49 85 ■ pascal19863@hotmail.com
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Veel steun 
campagne 
‘Teken voor jouw 
landschap’
VORDEN - Binnen 10 dagen heb-
ben meer dan 1500 mensen de 
petitie ‘Teken voor jouw land-
schap’ ondertekend. Inmiddels 
hebben zich vrijwilligers gemeld 
die de straat op gaan om handte-
keningen te verzamelen.

Ook hebben Dierenbescherming, 
Gelderse Natuur- en Milieufede-
ratie, Vereniging voor Nederlands 
Cultuurlandschap en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland 
zich ook achter de campagne ge-
schaard.

Natuurmonumenten is deze cam-
pagne begonnen omdat de organi-
satie zich grote zorgen maakt over 
de plannen voor een megastallen-
complex naast landgoed Hackfort. 
Het is nog steeds mogelijk om de 
petitie te ondertekenen via de 
website. 

Natuurmonumenten zal de hand-
tekeningen aanbieden aan de ge-
meenteraad voordat de raad be-
sluiten neemt over de komst van 
dit megastallencomplex.
   

 ■ tekenvoorjouwlandschap.nl

De eerste 4-0 
overwinning is 
een feit
Dash Dames 1 speelde 10 ok-
tober de tweede wedstrijd. 
Dankzij een tactische time-out 
van de coach en slim spel op 
de middenpositie zorgden er-
voor dat de Dash de wedstrijd 
winnend kon afsluiten.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

• kleinschalige onderneming voor
een mooi, persoonlijk afscheid

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

kosteloos vastleggen

Familieberichten
Voor vragen of meer informatie, bel: (0544) 80 10 30

1965 2015

Op donderdag 22-10-2015 zijn wij 50 jaar getrouwd 
dit hopen we te vieren met onze kinderen en 
kleinkinderen en u op zaterdag 31-10-2015 
in zaal Bakker Dorpsstraat 24, Vorden. 
Receptie 13.30 tot 15.00 uur    
 

 Reint & Annie Wesselink
 
Dr. W C H Staringstraat 17
7251 AL Vorden

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

WIE MAALT ER
 OM KUNST?

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

Welkom in ons midden, lief klein ventje!

Maandag 5 oktober 2015 om 19:48  
zijn wij de trotse ouders geworden van:

Ties
Hij weegt 3410 gram en is 52 cm lang. 

Bas en Mascha Besselink-van Langen
Trotse broer Gijs

De Haar 11
7251 CE Vorden

0575-845572

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Hoera!
Onze mooie dochter en lieve zusje is geboren!

Kim

Martijn, Linda & Jesse Dimmendaal
Eikenlaan 26, 7251 LT Vorden

Graag even bellen voor een bezoekje, tel. 06-43079788

3 oktober 2015  
3260 gram

50 cm

Als het lichaam niet meer wil
En het leven wordt een lijden
Kan men voor het sterven dankbaar zijn
Omdat het komt als een bevrijden!

Verwacht en toch nog onverwacht is van ons 
heengegaan mijn lieve man, onze lieve vader en 
onze lieve opa

GERHARD WALGEMOET
* Zelhem,  † Doetinchem, 
27 november 1940 9 oktober 2015

“voor altijd in ons hart”

 Hengelo Gld.: Rikie Walgemoet - Wagenvoort
 Vorden: Anja en 
  Jan Brummelman - Walgemoet
 Arnhem: Rianne en Simon
 Vorden: Monica en Thijmen

             ~

  Jaike Bosman en Koen
  Laurien Bosman en Maarten

Haarweg 1
7255 ME Hengelo Gld.

De afscheidssamenkomst, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, zal worden gehouden op woensdag 
14 oktober om 13.00 uur in “Ons Huis”, 
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.
U kunt afscheid nemen van 12.20 tot 12.50 uur.
Na de samenkomst is er gelegenheid om de 
familie te condoleren tot 15.15 uur in “Ons Huis”.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring 
plaatsvinden.
Liever geen bloemen, maar graag een gift voor het 
Longfonds. Hiervoor zal een collectebus aanwezig zijn.

Tot ons groot verdriet ging van ons heen onze broer, 
zwager en oom

Gerhard Walgemoet

   Ap en Gerrie †, Betsie
   Miny en Bennie †
   Drikus † en Dicky
   Bennie en Gerrie
   Henk en Mini
   Tonny en Anny

   Neven en nichten

Hengelo Gld, 9 oktober 2015 

Als het lichaam niet meer wil
En het leven wordt een lijden

Kan men voor het sterven dankbaar zijn
Omdat het komt als een bevrijden

Bedroefd, maar met dankbaarheid voor de liefde 
die zij ons heeft gegeven en de belangstelling die 
zij tot het moment van haar heengaan voor ons 
allen heeft getoond, geven wij kennis van het 
overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, 
groot- en overgrootmoeder

Everdina Visschers-Smeenk
Dinie

sinds 17 mei 2012 weduwe van

Lambertus Wilhelmus Visschers

* 18 maart 1927 † 12 oktober 2015

Henny en Frans Willems
 Bianca en Eelco, Mirthe, Karlijn, Joost
 Patrick en Mireille, Naomi, Kyona

Erna en Bert Hennink
 Mike †
 Aron en Inge
 Leroy

Vorden, De Delle 95
Correspondentieadres:
Ludger 17, 7234 TC Wichmond.

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Tanis en 
de medewerkers van Sensire 

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De afscheidsdienst, zal worden gehouden op 
vrijdag 16 oktober om 14.30 uur in de Hervormde 
Kerk te Vorden.
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
en condoleren vanaf 14.00 uur.
Aansluitend zal om 16.30 uur de crematie-
plechtigheid plaatsvinden in crematorium  
‘De Omarming’, Voorsterallee 95 te Zutphen, 
waarbij u van harte bent uitgenodigd.
Na afloop eveneens gelegenheid tot condoleren  
in de koffiekamer van het crematorium.

EEN DIERBARE 
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Bestuur Stichting Muziekkoepel
Vorden is klaar voor openingsfestijn
VORDEN - Het bestuur van Stich-
ting Muziekkoepel Vorden is 
klaar voor het openingsfestijn 
van de muziekkoepel, dat op 18 
oktober vanaf 14:00 uur plaats-
vindt.

Het is een mooie zondagmiddag. 
Een oktoberbriesje doet bladeren 
ritselen en de herfstzon prikt langs 
de wolken. Er klinkt muziek en, als 
door een magneet getrokken, be-
weegt u zich naar de muziekkoe-
pel. Even later geniet en beweegt u 
ritmisch op de klanken die vanuit 
de koepel als een warme deken 
over u heen vallen. Om je heen zie 
je kinderen spelen en pret maken. 
Je kletst met plaatsgenoten en be-
seft dat een uniek stukje Vorden 
opnieuw tot leven is gekomen. Je 
gedachten dwalen af naar de ja-
ren vijftig en zestig van de vorige 
eeuw, toen de Harmonie en het 
Vordens Mannekoor hier geregeld 
speelden. Dit alles opnieuw door 
een onverwacht stukje burgerini-
tiatief.

Ruim 65 jaar later zingt hetzelfde 
Vordens Mannenkoor en speelt de 
Vordense Harmonie weer op deze 
unieke locatie. Ter gelegenheid 
van deze heugelijke dag, treden zij 

deze middag belangeloos voor u 
op! Ook bij minder mooie weers-
omstandigheden zal deze opening 
doorgang vinden. De organisatie 
zal dan overkappingen plaatsen 
en daarnaast kunt u genieten van 
een lekker drankje.

De officiële openingshandeling 
zal worden verricht door mevrouw 
Stokkink, zij is de oudste buur-

vrouw van de Muziekkoepel. Het 
bestuur van de jongste Vordense 
stichting is super gemotiveerd en 
hoopt u allen te mogen ontmoe-
ten. De entree is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage in de mini-koe-
pel is van harte welkom.
Tot ziens op zondagmiddag 18 
oktober bij de Muziekkoepel van 
Vorden!

'Raar maar waar'
VORDEN - Op woensdagochtend 7 
oktober verzamelden alle groepen 
zich 's ochtends beneden in de 
centrale hal om met leuke proef-
jes, verzorgt door leerlingen van 
groep 8, de Kinderboekenweek te 
openen. De kinderen waren erg 
enthousiast en vonden de presen-
taties van de professors zelfs super 
geweldig.

Raar, maar waar! Dat is het motto 
van de Kinderboekenweek 2015, 
die draait om natuur, wetenschap 
en techniek.

Op onderzoek uitgaan en meer te 
weten willen komen over hoe de 
wereld in elkaar zit, dat ontdekken 
de kinderen in deze week. De boe-
ken die vragen stellen en antwoor-
den geven komen tijdens de Kin-
derboekenweek in de spotlights 
te staan. Iedere groep kreeg in de 

vorm van een cadeau een boek 
voor in de klas uitgereikt door di-
recteur Francijna de Kooter. Voor 
dit thema is de hele school weer 
mooi versierd door de oudercom-

missie van de school. Nieuwsgie-
rig geworden? Kom gerust 's mid-
dags een kijkje nemen. De Kinder-
boekenweek is dit jaar van 7 t/m 
18 oktober.

Het Hoge opent de Kinderboekenweek 
met leuke proefjes

Groep 8 leerlingen doen proefjes. Foto: PR

Het bestuur bestaat uit Willemien Klein Geltink (secretaris), Pim van Zeeburg (penning-
meester) en Harry Jansen (voorzitter). Foto: Rob Schmitz.

Het dak gaat eraf bij Welkoop Vorden

De winkel gaat 
twee dagen dicht
VORDEN - Op maandag 19 en 
dinsdag 20 oktober gaat bij Wel-
koop Vorden aan de Stationsweg 
16 letterlijk het dak eraf. Wim 
Weenk:"Er waren al langer wensen 
om het pand aan te passen aan de 
eisen van de huidige tijd, nu gaat 
het dan eindelijk gebeuren en ha-
len we rigoureus het hele dak eraf. 
Mits het weer het toelaat natuur-
lijk, anders zijn we genoodzaakt 
het te verzetten". Deze twee dagen 
is Welkoop Vorden gesloten.

Totaal zullen de werkzaamheden 
duren tot en met 13 november. 

Gedurende die tijd is de winkel ge-
woon geopend, wel is het mogelijk 
dat klanten hinder ondervinden 
van de werkzaamheden. 

Pand wordt 
aangepast aan 
huidige tijd

Maandagochtend zal het dak, van 
zowel de winkel als het naast-
gelegen magazijn, eraf gehaald 
worden en wordt er gestart met 
asbestverwijdering. Vervolgens 
zal de noodverlichting aangelegd 

worden en wordt het pand voor-
zien van een nieuw dak. Daarna 
kunnen de overige onderdelen 
gerealiseerd worden. Zo wordt het 
systeemplafond weggehaald, het 
verwarmingssysteem vervangen 
en zal overal nieuwe verlichting 
worden aangebracht.
Verder wordt de isolatie verbeterd 
en zal het nieuwe dak van zonne-
panelen voorzien worden, zodat 
het op alle vlakken voldoet aan de 
huidige tijd en weer klaar is voor 
de toekomst.

De directe omwonenden zijn van 
de situatie op de hoogte gesteld 
middels een informatieavond, 
waar zij geïnformeerd werden 
over de plannen en vragen konden 
stellen.

Spel
Tijdens het uitstellen van het 
schrijven van dit stuk en het in-
stellen van mijn hang naar ont-
spanning, speelde ik zojuist di-
gitaal Monopoly. Ja, u leest het 
goed. Digitaal. Mijn vriend ruilde 
van de week twee oude spelcom-
puters en een stukje spaargeld in 
voor een nieuw zwart monster, 
waarmee futuristisch gestreden 
kan worden tegen verzonnen vij-
anden.

Ik ben daar niet zo van. Nooit ge-
weest ook. Tot net iets na Mario3 
heb ik de revolutie bij kunnen 
houden, daarna ging in elektro-
nische vaart alles aan mij voorbij. 
Van het porren tot het swipen. Nu 
moet wel gezegd dat ik binnen 
mijn familie de Mario Bros-Queen 
was. Waar iedereen buiten speel-
de zat ik binnen in een game-iso-
lement achter de Super Nintendo. 
Mijn concentratie duldde zelfs de 
herhaaldelijke deuntjes niet. Vo-
lume uit, game face aan.

Na om en nabij 3 uur solistisch 
excelleren, kneep ik mijn ogen sa-
men voor de zon en riep euforisch 
naar buiten dat het gelukt was. 
Gezonde kinderwangen renden 
vervolgens in een vlaag van frisse 
wind mijn muffe kamertje in om 
nog net op tijd het 'eindscherm' 
te aanschouwen. En daarna ging 
ik dan ook maar mee naar buiten. 
Een beetje zoals dat kindje dat 
het zwembad nog in moet, terwijl 
de rest al 'door' is.

Als het regende speelde ieder-
een binnen, spelletjes op tafel 
en verstoppertje op vaal gesleten 
plekken. Na mijn recordpogingen 
schoof ik dan aan om vervolgens 
te zien dat mijn zus 'Amsterdam' 
al bezat en mijn broertje het doen 
moest met 'Ons dorp'. Gniffelend 
werd de huur geïnd en binnens-
monds vloekend het verlies geslikt.

Dacht zojuist tijdens het staren 
naar het computerspeelbord, dat 
als de huizen in het echte leven zo 
betaalbaar waren ik er zoveel als 
mogelijk kopen zou. Om er vluch-
telingen in te huisvesten. Nooit 
zou ik huur vragen, ook niet als 
de dobbelsteen van het leven er 
steeds meer op mijn stoep worp. 
Het zou onze stoep worden. Niet 
op een afgelegen plek, in een af-
geschreven gebouw. Maar in de 
leukste stad en de mooiste win-
kelstraat.

Goed, we zouden buiten enkel 
een klein blokje om kunnen, bin-
nen het vertrouwen van onze ei-
gen straat. (De buren verderop 
vragen misschien wel huur omdat 
ze vinden dat wij profiteurs zijn). 
Maar ons plekje is een langver-
wachte, veilige haven. Er is niet 
veel, maar onze opgebouwde 
muren mogen we er laten zak-
ken. We worden er niet bekeken 
en hoeven niet in rijen te staan. 
Er zijn geen bestormingen en er is 
geen schijnveiligheid.

De zwarte console in mijn handen 
trilt. Een digitale hint, ik mag de 
dobbelstenen opgooien. En dan 
volgt de beeldschermbevestiging 
van mijn faillissement. Ik ben 
blut. Zal ik een van mijn huizen 
verkopen en alsnog mijn schul-
den betalen? Hypotheek op hy-
potheek nemen om zodoende in 
andere straten nog meer menin-
gen aan te moeten horen?

Zacht gelaten geef ik de winst uit 
handen. Liever nog dan winnen, 
laat ik mijn vluchtelingen in hun 
fictieve straat wonen. En ach-
ter het inmiddels zwarte scherm 
wonen ze er hopelijk nog. In ano-
nieme veiligheid, voor altijd. Maar 
het leven vindt niet plaats op een 
speelbord, niet digitaal of van 
karton. Het leven is geen spel..

EvaSchuurman
Column

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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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

Praktijk Chinese Geneeskunde Vorden

Acupunctuur/Shiatsumassage/Therapie
Bij een Shiatsu behandeling wordt gebruik gemaakt van fysieke druk, strekking 
en manipulatie waarbij duimen, vingers en handpalmen worden gebruikt.

Bij acupunctuur wordt gebruik gemaakt van naaldjes op zogenaamde acupunten. 
Shiatsu/Acupunctuur werken zowel op de inwendige organen als op de fysieke, 
emotionele en psychische gesteldheid van de mens.

Indicaties voor Shiatsu en/of acupunctuur o.a.:
• Vermoeidheid
• Hoofdpijn/Migraine
• Nek-, schouder- en rugklachten
• Gyneacologische- en hormonale klachten
• Oedeem
• Ademhalingstoornissen/Hyperventilatie
• Depressie   
• Reumatische aandoeningen

De behandeling wordt vergoed door verschillende Zorgverzekeraars. 
Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong en RBCZ.

Wilt u meer informatie of een behandeling op afspraak:
SHIATSU THERAPEUT
Jet Scholtz-Hartman
Tel. 0575-556500 of 06-20045514

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 13 t/m 19 oktober 2015.

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

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

EXCLUSIEF BĲ  ONS VERKRĲ GBAAR!

nieuwe oogst
KANZI APPELEN kilo   2.49
EXTRA VOORDEEL KLEI-LEKKER!
BILDTSTAR AARDAPPELEN
FRIESLANDER AARDAPPELEN
 baal à 10 kg  5.99
IN DE ‘VOL SMAAK’!

SPRUITJES GROOT 500 gram  0.59

KLEINE HOTEL SPRUITJES 500 gram  0.79
 NIEUW EN VERNIEUWEND!

KAKI/PERSIMMON FRUIT 10 voor  3.99
UIT EIGEN KEUKEN...

MAALTĲ D VOOR 2 PERS. 
2 gegaarde gehaktballen 
+ voorgegaarde aardappeltjes
+ bakje rauwkost naar keuze 7.50

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

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling e 75,-

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig monteur. Bel voor meer info.
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmapakket (vlees, 

broodjes en saus)

500 gram

6

95

VLEESWARENKOOPJE

gebraden 

rosbief + 

likkepot

2

95

2 x 100 

gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Hertenbiefstuk

3

25

100 gram

SPECIAL

Rookworst 

surprise

2

50

per stuk

MAALTIJD IDEE

gebraden 

Gehaktbal

1

85

per stuk

zaterdag

19.30u

Locatie: Witte Paard 2.0 - Zelhem

entree 
GRATIS

17 oktober

FASHION - BEAUTY - GIFTS

ONTSPANNING - GEZONDHEID
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IN HET CAFÉ
GENIET VAN ONZE SPECIAALBIEREN

LIVE optreden 

van de rockband 
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Ontdek wat echt donker is tijdens de Nacht van de 
Nacht in Vorden
VORDEN - Als je wil weten wat 
écht donker is, dan moet je op 
zaterdag 24 oktober naar het 
centrum in Vorden komen. Daar 
wordt vanaf 19.00 uur de Nacht 
van de Nacht gevierd.

Vorig jaar kwamen er maar liefst 
350 kinderen met hun ouders op 
het evenement af dat in Vorden 
zijn achtste editie beleeft. Het is 
een landelijk concept dat georga-
niseerd wordt door de Natuur- en 
Milieufederaties. In het kastelen-
dorp tekenen de stichting Natuur 
en Milieu, de provinciale Milieu-
federatie en Natuurmonumenten 
daar voor. Verder steunen ook de 
gemeente Bronckhorst, de Vor-
dense Ondernemers Vereniging 
(VOV) en de stichting Berend van 
Hackfort de Nacht van de Nacht. 
Allemaal zetten zij zich in voor het 
behoud van de donkere nacht.

De kinderen krijgen allereerst 
een nachtverhaal te horen voor 
de N.H. kerk. Alle lichten op die 
plek zullen gedoofd zijn. Vervol-
gens gaan de kinderen met ou-
ders en een lampion richting het 
bos bij Kasteel Vorden. Het bos zal 
op die plek verlicht zijn met alle-
maal waxinelichtjes. Rondom het 
kasteel kunnen kinderen zien hoe 
donker de nacht kan zijn.

Na de lampionnenoptocht gaat 
het gezelschap weer terug naar 
het centrum van Vorden. Daar 
heeft Natuurmonumenten dan 
een prachtig diorama geplaatst en 
aan de hand daarvan komen de 
kinderen van alles te weten over 
nachtdieren. Vooral voor de wat 

oudere kinderen zijn de sterren-
kijkers van sterrenwacht Phoenix 
uit Lochem erg interessant. Het is 
ook nog eens het goede seizoen 
om al dat moois aan de hemel te 
bekijken.

Van zo veel spannende dingen 
krijg je natuurlijk ook dorst en 

trek. Er kunnen broodjes worden 
gebakken bij het vuur en er zijn 
ook nog andere lekkernijen en 
drinken te verkrijgen. Onder het 
genot van een drankje (kraampje 
De Rotonde) en gitaarmuziek kun-
nen ouders zich vermaken bij het 
knapperend vuur.

Lampionnen zijn bij Bruna Vor-
den te verkrijgen.

VORDEN - Stichting Vrienden van 
de Wehme maakte eerder bekend 
in dit jaar van haar 25 jarig jubile-
um te zullen gaan stoppen mede 
omdat het verzorgingstehuis de 
Wehme, waarop de activiteiten 
gericht waren, anno 2015 eigen-
lijk niet meer bestaat; het ge-
bouw is inmiddels ook gesloopt. 
Op 19 september werd nog een 
druk bezochte huifkartocht ge-
organiseerd met 3 grote wagens 
voor bewoners van de Hackfor-
terhof, de Lindehof en de Delle in 
de omgeving van Vorden.

Er werd volop genoten van de tocht 
en een kleine versnapering tijdens 
de stop bij kasteel de Kieftskamp. 
Daarbij werd bekend gemaakt dat 
Vrienden van de Wehme aan de 
bewoners van de drie locaties 10 
stoelfietsen schenkt waarmee ou-
deren zittend aan tafel toch aan 
beweging kunnen doen. Bij thuis-
komst hebben de bewoners ge-
noten van de pannenkoeken die 

werden gebakken door vrijwilligers 
van Vrienden van de Wehme.
De stoelfietsen zijn door Diny Wol-
sing overhandigd op zaterdag 10 
oktober in de nieuwe ontmoetings-

ruimte op het terrein van de Weh-
me. Dit werd gedaan voorafgaand 
aan de vertoning van de door Rob 
Wanrooij van Markenheem TV ge-
maakte en direct aandachtig be-

keken filmpjes van fietstochten in 
Vorden en het buitengebied. Met 
de filmpjes en de stoelfietsen ma-
ken de bewoners van de drie loca-
ties nu virtuele fietstochten langs 
bekende plekken in Vorden.

Bestuur bedankt 
donateurs en 
vrijwilligers

Het bestuur van de Stichting Vrien-
den van de Wehme, bestaande uit 
Diny Wolsing, Gerda Penterman, 
Antoinet Schot, Jolanda van Hui-
zen en Janny Haaring, bedankt alle 
donateurs, vrijwilligers en andere 
betrokkenen die in de afgelopen 25 
jaar zoveel mooie activiteiten mo-
gelijk hebben gemaakt!

Laatste activiteiten van Vrienden van de Wehme
een groot succes

Diny Wolsing (l) overhandigt de stoelfietsen. Foto: PR

Nacht van de Nacht 2014. Foto: PR

De Veldzichttrekkers bij de seniorensoos
Alle senioren uit 
de omgeving zijn 
welkom
VIERAKKER/WICHMOND - De seni-
orensoos Vierakker/Wichmond 
heeft haar jaarlijkse gezellige mid-
dag in oktober op zaterdag 24 
oktober 14.30 uur en aansluitend 
om ongeveer 17.00 uur is er een 
smakelijke koffietafel. Plaats Lud-
gerusgebouw te Vierakker.

´s Middags treden De Veldzicht-
trekkers op, een groep muzikan-
ten die de trekzak (ook wel trek-
harmonica genoemd) kunnen 
bespelen. Een instrument dat u 
niet zo vaak kunt horen. Tevens 

maakt een drummer deel uit van 
de groep. Het repertoire is zeer di-
vers van Oudhollandse liedjes tot 
walsen en polka´s.

Voor de koffietafel is het gewenst 
dat u zich voor 20 oktober opgeeft 
bij het bestuur. Mw.R. Tijssen tel. 
0575 - 441743, de heer H. Rietman 
tel. 0575-441302, of mw. J. Meijer 
0575-547930. Het is het mooist 
als u én naar De Veldzichtrekkers 
kunt luisteren én daarna lekker 
gaat eten. Alleen luisteren naar de 
muziek of alleen eten kan echter 
ook. 

Alle senioren uit de omgeving, ook 
die niet regelmatig op de dinsdag-
middag komen, worden bij deze 
van harte uitgenodigd. De Veldzichttrekkers. Foto PR

Lezing dr. Cees 
den Heyer over de 
bijbel: het boek 
der verandering
VORDEN - Op dinsdag 20 oktober 
bent u van harte uitgenodigd 
voor een lezing van dr. Cees den 
Heyer over ´de Bijbel als bron 
voor een alternatief christen-
dom´ door de commissie Vor-
ming en Toerusting van de Pro-
testantse gemeente te Vorden. 

Ontkerkelijking in heel Europa 
neemt in snel tempo toe en de 
gevestigde kerken zijn (nog) niet 
van plan geloofsbelijdenissen en 
dogma 's, geformuleerd in een ver 
verleden, te herzien. 

De kenner van het Nieuwe Tes-
tament richt zijn blik op de toe-
komst met de vraag: hoe kan het 
christelijk geloof vandaag, morgen 
en overmorgen mensen blijven in-
spireren?

De veelkleurigheid en de rijkdom 
van de Bijbel kan ons daarbij hel-
pen.

Cees den Heyer nodigt u ook uit 
voor discussie, en wel op 20 okto-
ber, 20.00 uur in de Voorde (achter 
de Dorpskerk te Vorden).

is een wekelijkse uitgave van 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg ■ 
Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker ■ 
Wichmond ■ Wildenborch.

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

Bezorgklachten
PBB Bezorgdienst: (0314) 62 51 59
pbbbezorgdienst@achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen 
daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke toestemming van de 
uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien 
van de inhoud van deze uitgave en/of website 
zowel het auteursrecht 
voor conform artikel 
15 lid 1, sub 4 van de 
Auteurswet als het data-
bankrecht. 

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

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service aan huis
•	Vakkundige,	snelle	reparaties	en	onderhoud
• Geen voorrijkosten
•	Gratis	vervangende	PC	of	laptop	tijdens	reparatie
• Ook voor al uw vragen en advies

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

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.hci.nl/woonmaand

Bij HCI heeft iedereen in de woonmaand prijs. U krijgt namelijk 
21% BTW als korting bij aankoop van een keuken, badkamer 

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 
te winnen! Of maak kans op een van de vele andere prijzen.
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HCI WOONMAAND

21% BTW als korting op uw keuken, badkamer 
of tegels. Win uw aankoopbedrag terug!* Vele andere acties in de woon-

maand. Let hiervoor op ons 
actielogo in de showroom.

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 
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HCI steunt Blue Spirit! 

Lever uw oude kraan in. 

HCI doneert € 10,- per 

ingeleverde kraan aan 

Blue Spirit t.b.v. 

Alpe D’Huzes (KWF).

Een leven lang
zorgeloos genieten
met de kunststof kozijnen, (garage)deuren, serres, 
veranda’s en vensterluiken van MRB

Ruurloseweg 118, Vorden (‘t Medler)
Tel. 0575 - 559 232  www.mrb-lensink.nl

DIANE VAN DIJK
financieel advies

Scheiddijk 18
7261 SM Ruurlo

www.dvdadvies.nl
info@dvdadvies.nl

0573-281892
06-57552984

WONING KOPEN? GRATIS KOOPADVIES!

  100% onafhankelijk advies
  erkend hypotheekadviseur
  scherpe hypotheekrentes
  speciale starterskortingen
  afspraak op korte termijn mogelijk

Bel voor een afspraak op ons kantoor of gewoon gemakkelijk bij u thuis
Bel 0573-281892 of mail info@dvdadvies.nl

Uitnodiging   

Afscheidsreceptie Wim Gudde 
    
Na een periode van 27 jaar vol enthousiasme en gedrevenheid als directeur van 
Basisschool De Kraanvogel in Vorden werkzaam te zijn geweest, neemt Wim Gudde 
afscheid om van zijn pensioen te gaan genieten.
    
Ter gelegenheid hiervan biedt het bestuur Wim op vrijdag 30 oktober 2015 een 
afscheidsreceptie aan. Deze zal plaatsvinden van 19.30 tot 22.00 uur in de gymzaal 
van De Kraanvogel. Het o�  ciële programma zal om 20.00 uur beginnen.
    
Wij nodigen iedereen die zich er bij betrokken voelt van harte uit bij de 
afscheidsreceptie aanwezig te zijn.
    
Eventuele sprekers worden verzocht zich voorafgaand aan de afscheidsreceptie te 
melden bij André Garritsen via bestuur@dekraanvogel-vorden.nl.
  
Bestuur De Kraanvogel    Basisschool De Kraanvogel  
      Eikenlaan 22 - 7251 LT Vorden 



Kind en Dier tijdens
Bronckhorsterkleindierenshow
VORDEN - Pluimvee- en Konijnen-
vereniging Vorden en omstreken 
(PKV) organiseert vrijdag 30, 
zaterdag 31 oktober en zondag 
1 november weer de jaarlijkse 
Bronckhorsterkleindierenshow 
in Kapel De Wildenborch in Vor-
den. Een vast onderdeel tijdens 
deze tentoonstellingsshow is de 
wedstrijd Kind en Dier. PKV wil 
met deze wedstrijd de jeugd be-
trekken bij het houden van die-
ren.

Voor de show komen twee leden 
van PKV samen met de kinde-
ren de dieren en hun hokje thuis 
bekijken. Op zaterdagmiddag 31 
oktober tijdens de tentoonstelling 
vindt de eindjurering plaats van 
Kind en Dier ook door twee leden 
van PKV. Het is elk jaar weer een 
geweldig leuk gebeuren.

De deelnemende kinderen zijn 
ware dierliefhebbers die veel tijd 
en liefde in hun diertje steken.

Kinderen tot veertien jaar kunnen 
deel nemen met hun lievelingsdier 
zoals een konijn, cavia, duif, ham-
ster of tamme rat. Elke deelnemer 
wordt beloond met een prijsje en 
in elke diersoort wordt een win-
naar aangewezen. De deelname is 
gratis.

Instandhouding
De leden van PKV hebben als 
hobby het fokken en met het doel 
het in stand houden van allerlei 
soorten rassen en kleurslagen van 
hoenders, konijnen, cavia's, water-
vogels, siervogels en sierduiven.

Opgeven Kind en Dier
Opgave voor Kind en Dier voor 
maandag 19 oktober bij Gerrit Lense-
link via onderstaande gegevens. 
   

 ■ 0575 552670 
06 46121517 
gerritlenselink@hotmail.com

VORDEN - Zondag 18 oktober van 
10.00 tot 17.00 vindt de laatste 
open dag plaats van buitenplaats 
De Wiersse. Ingang staat aangege-
ven bij km 16,7 aan de N319 tus-
sen Vorden en Ruurlo in de Ach-
terhoek.

De herfst ervaren in de 16 ha. grote 
tuinen van De Wiersse is een stap 
terugzetten in de tijd. Hier heerst 
een rust die zelfs voor de Achter-
hoek bijzonder is. De tuinen en het 
weidse landschapspark ogen alsof 
ze altijd zo geweest zijn, maar juist 
deze natuurlijkheid eist een voor-
uitziende planning en daarnaast 
veel werk met de hand en met het 
oog - in het onderhouden van de 
karakteristieke bruggen, de barok-
ke hekken, de fonteinen, stapel-
muren en pergola's en in de steeds 
andere combinaties van bladvorm 
en kleur in de borders.

Entree € 6,50 p.p., kinderen tot 9 

jaar gratis. Parkeren gratis. Speci-
ale rondleidingen (eventueel met 
lunch of thee en een bezoek aan 
de gerestaureerde Zaal van Victor 
de Stuers) zijn te reserveren.

Meer informatie
Voor meer informatie: zie de web-
site www.dewiersse.nl of neem 
contact op via: 0573 - 451409 of 
wiersse@xs4all.nl.

Open dag buitenplaats De Wiersse

Buitenplaats De Wiersse. Foto: M. van Arkel

De deelnemende kinderen zijn ware dierliefhebbers. Foto: PR.

Levensverhaal Anton Heyboer
centraal tijdens avond Vrouwen van Nu
VORDEN - Op woensdag 21 okto-
ber is weer de maandelijkse bij-
eenkomst van de Vrouwen van 
Nu afdeling Vorden. Deze avond 
komen de zusjes Trees en Willy 
van Kleef vertellen over het le-
vensverhaal van Anton Heyboer. 
Grappige en schrijnende ge-
beurtenissen wisselen elkaar af.

Zijn vroegere werk werd met 
name in het buitenland zeer ge-
waardeerd. In 2015 is het tien jaar 
geleden dat Anton Heyboer over-
leed. Bij Heyboer denk je aan zijn 
vrouwen en zijn schilderijen. De 
tweeling Trees en Willy van Kleef 
had jarenlang persoonlijk contact 
met Heyboer en nu nog met zijn 
vrouwen. Aanvang 19.45 uur in 
de Herberg.

Dinsdag 10 november is de jaar-
lijkse middagbijeenkomst. Na-
tuurbeschermer, fotograaf en 
verteller Koos Dansen uit Arn-
hem neemt de dames dan mee 
naar de achtertuin en laat ze zien 
welke vogels er te zien zijn.

Vol programma 
bij Vrouwen van 
Nu Vorden

Erg leuk voor vogelliefhebbers. 
Aanvang 13.30 uur in het Kultur-
hus. Woensdag 11 november is 

er een excursie naar Kaarsen- en 
zeepmakerij Bronkhorst. De heer 
ten Have zal laten zien hoe kaar-
sen worden gemaakt. 
De kaarsen worden met de hand 
gedompeld en zijn tot nu toe al 
in zeventien verschillende kleu-
ren verkrijgbaar. Ook worden er 
geurkaarsen en stompkaarsen in 
verschillende kleuren en maten 
gemaakt.

Weer een vol programma van de 
Vrouwen van Nu, u bent altijd 
welkom om eens een avond te ko-
men kijken. Loop gerust binnen.
   

 ■ www.vrouwenvannu.nl/vorden 
Facebook: 
Vrouwenvannuvorden

260 G

350 G

400 G CA. 500 G

100 G

320 G

500 G2.5 KG

1.5 KG

1.99
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

0.99
WEEKEND

1.99
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

2 STUKS

6 STUKS

2.49

1.79 0.95

1.09

0.89
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

 16 T/M 18 OKTOBER 16 T/M 18 OKTOBER 16 T/M 18 OKTOBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling.Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling.

Heerlijk mals. 240 g

Suikerbollen

SnoeptomatenGrote kruimige aardappelen

Jonagold appelen Grapefruits

2 stuks.

Black Angus burgers*

Met kruidenboter.

Kalkoenbiefstuk*

In handige knijpfl es.

Fairtrade honing Fairtrade landenchocolade 

Extra puur met 
40% cacao. 

Fairtrade 
hagelslag

Biologische Fairtrade bananen
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Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.hci.nl/woonmaand

Bij HCI heeft iedereen in de woonmaand prijs. U krijgt namelijk 
21% BTW als korting bij aankoop van een keuken, badkamer 

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 
te winnen! Of maak kans op een van de vele andere prijzen.
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HCI WOONMAAND

21% BTW als korting op uw keuken, badkamer 
of tegels. Win uw aankoopbedrag terug!* Vele andere acties in de woon-

maand. Let hiervoor op ons 
actielogo in de showroom.

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 
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HCI steunt Blue Spirit! 

Lever uw oude kraan in. 

HCI doneert € 10,- per 

ingeleverde kraan aan 

Blue Spirit t.b.v. 

Alpe D’Huzes (KWF).

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Vrijstaand woonhuis, 
met vrij uitzicht,
groot perceel en 
fraai bijgebouw.

Sint Janstraat 65 
Keijenborg

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

Open huis van 11.30 t/m 12.30 uur
op zaterdag 17 oktober.

VORDEN Stationsweg 16 Tel.: 0575 - 551583

VORDEN Stationsweg 16 Tel.: 0575 - 551583

Het dak gaat eraf
Op maandag 19 en dinsdag 20 oktober (bij goed weer) gaat 
het dak van Welkoop Vorden eraf.
In twee dagen vernieuwen wij het dak van uw vertrouwde 
Welkoop Vorden zodat wij daarna weer klaar zijn voor de 
toekomst.
Op woensdag 21 oktober  is Welkoop weer voor u geopend.  

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Ilaha: ‘Ik ben gevlucht uit Afghanistan. 
Nu wil ik graag weer studeren.’

Kijk op www.uaf.nl Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen



De eerste 4-0 overwinning is een feit

VORDEN - Op zaterdag 10 oktober 
speelde Dash dames 1 de tweede 
thuiswedstrijd. Dit keer mochten 
ze aantreden tegen een, wederom, 
onbekende tegenstander, name-
lijk Tornado Geesteren dames 1. 
Zij kwamen vorig jaar nog uit in de 
eerste divisie maar degradeerden.

In de eerste set begonnen de Vor-
dense dames gretig aan de wed-
strijd. De tegenpartij had een goed 
blok staan, waardoor de dames 
van Dash niet altijd in een keer 
konden scoren. Er was een dipje 
in het midden van de set, waarna 
de draad weer opgepakt werd. Met 
een 14-17 achterstand op het sco-
rebord, kwam Carlijn Berendsen 
aan service, waardoor de set met 
25-17 binnen gehaald kon worden.

In de tweede set gingen de dames 
van Dash door waar ze de eerste 
set gebleven waren. Door een goe-

de servicedruk hadden ze de set 
onder controle. Er werd een flinke 
voorsprong opgebouwd, die af en 
toe door concentratiegebrek wat 
werd verkleind door de tegenstan-
der. Hierdoor was het noodzaak 
om te blijven vechten voor elk 
punt. De tweede set werd binnen-
gehaald met 25-20.
Ook in de derde set ging Dash 
voortvarend van start. De Vorden-
se ploeg kwam in het begin van de 
set op een kleine voorsprong door 
een goede service. Naarmate de 
set vorderde werd het rommeli-
ger in het veld. Er werden slordige 
fouten gemaakt waardoor niet 
gescoord werd. Tornado speelde 
zonder angst en verdedigde veel, 
hierdoor werden er aan hun zijde 
mooie punten gemaakt.
De dames van Dash pakten de 
draad weer op en er werd slim ge-
speeld op de mid positie. Hier had 
de tegenpartij geen antwoord op. 

Door een killblock van Gerdien 
Beunk en een hard gescoorde bal 
van Maike van Maurik werd de set 
binnen gehaald met 25-20.
In de vierde set kwam de Vordense 
ploeg snel op voorsprong. Ook in 
deze set kwam een dipje voor, ech-
ter een tactische time-out van de 
coach en slim spel op de midden-
positie zorgden ervoor dat de Vor-
denaren de set winnend af konden 
sluiten. Hiermee is de eerste 4-0 
overwinning een feit! Dit vierden 
de dames met het Vordense volks-
lied in sporthal 't Jebbink.

De dames van Dash spelen zater-
dag 17 oktober om 17.00 uur tegen 
DeVolCo in Deventer.

De dames uit Vorden kunnen jul-
lie steun en support goed gebrui-
ken in elke uitwedstrijd, dus kom 
ze aanmoedigen als je kunt!

Verlies voor Ratti
KRANENBURG - Op woensdag-
avond 7 oktober speelden de Rat-
ti Dames tegen het eerste team 
van Neede. Ratti begon goed 
voorbereid aan de wedstrijd, 
aangezien zij de avond daarvoor 
een tactische bespreking hadden 
gehad. Maar het leek wel of het 
nadenken over deze tactiek er-
voor zorgde dat we wat minder 
alert aan het spel begonnen.

Neede was feller en wist na 7 mi-
nuten te scoren: 0-1. Ratti liet zich 
niet ontmoedigen en probeerde 
haar spel te spelen.

Neede wist echter het spel toch 
weer naar eigen hand te zetten 
en kon in de 23ste minuut scoren 
vanuit een lange bal die over de 
verdediging werd gespeeld: 0-2. 
Het snelle tikwerk van Neede en 
het wisselen van de voorhoede 
zorgde voor onrust in het veld bij 
Ratti.

In de 41ste minuut was de eerste 
aanval van Ratti een feit. Marieke 
Tuinman gaf een mooie voorzet 
op Kelly Peters. Zij schoot op doel, 
maar de keepster van Neede kon 
de bal pakken. Neede leek hier-

door geschrokken en zette een 
tandje bij. Ratti reageerde hier on-
voldoende op. Neede kon in korte 
tijd twee keer scoren en zo was het 
in de rust 0-4.

Na de rust besloot Ratti weer op-
nieuw aan de wedstrijd te begin-
nen. Er was nu meer balbezit dan 
in de eerste helft en er werd ook 
meer geknokt om de bal in het 
team te behouden. Toch was het 
Neede die in de 54ste minuut de 
bal in het net wist te krijgen: 0-5. 
Ratti probeerde het spel weer op 
te pakken, maar Neede maakte het 
niet gemakkelijk.

In de 70ste minuut wist Marieke 
Tuinman met een loopactie op 
volle snelheid het doelgebied van 
Neede te bereiken. Ze kwam al-
leen voor de keeper, en schoot op 
het doel, maar de keepster kon de 
bal onderscheppen. In de 84ste 
minuut rondde Neede de wed-
strijd af met hun laatste schot op 
goal: 6-0.

Op zondag 11 oktober spelen de 
Ratti Dames thuis tegen het eerste 
team van FC Winterswijk.

   

Ratti dames -
Winterswijk VR1
KRANENBURG - Na de afgelopen 
twee wedstrijden verloren te 
hebben, waren de Ratti dames 
eraan toe om 3 punten te beha-
len. De dames begonnen sterk 
aan de wedstrijd. In de 3e mi-
nuut was het al raak; Marieke 
Tuinman legde de bal terug op 
de zestienmeterlijn, zodat Tessa 
Bruggink kon scoren, 1-0.

Ratti bleef druk houden en speel-
den onderling goed over. In de 
12de minuut gaf Esther Menkveld 
een voorzet dwars over het veld 
naar de linksbuiten Esther Tuin-
man en zij schoot de bal vervol-
gens in het goal, 2-0.

Een paar minuten later was het 
wederom raak. Esther Tuinman 
gaf de bal breed aan Marieke Tuin-
man. Marieke schoot de bal vanaf 
afstand langs de keepster, 3-0.

In de 25ste minuut kreeg Ratti een 
vrije trap tegen, maar keepster 
Wilma had alles onder controle. 
Een minuut later gaf Esther Menk-
veld wederom een bal dwars over 
het veld richting Esther Tuinman. 
Esther speelde de keepster uit en 
scoorde de 4-0.

Twee minuten later kwam Win-
terswijk opzetten. Winterswijk 
zette de bal mooi voor maar geen 

van hun spelers kon de bal raken. 
Tien minuten later kreeg Winters-
wijk weer een grote kans door één 
op één op de keepster van Ratti 
af te komen. Wilma Jolink hield 
haar hoofd koel en hield de bal op 
knappe wijze tegen. Een minuut 
voor tijd was het toch zover, Win-
terswijk scoorde. Ruststand: 4-1.

Na de rust werd er aan beide kan-
ten goede kansen gecreëerd. In de 
60ste minuut kreeg Marieke Tuin-
man een grote kans door goed 
samenspel met Jessica ten Elshof. 
De bal belandde in de handen van 
de keepster. Een paar minuten la-
ter gaf Marieke de bal weer voor, 
maar Petra Wentink schoot de bal 
net over het doel.

Winterswijk kwam steeds dichter-
bij het doel van Ratti, maar scho-
ten meerdere keren naast de paal. 
In de 81ste minuut kreeg Winters-
wijk nog een vrije trap net buiten 
het zestienmetergebied, maar de-
ze bal ging hoog over. Ratti kreeg 
in de laatste paar minuten nog een 
paar mooie kansen, maar de stand 
bleef 4-1.

Volgende wedstrijd
Volgende week staat er een uit-
wedstrijd tegen de dames van 
Groenlo op het programma.

Podiumplaatsen 
voor leden 
van VAMC de 
Graafschaprijders
VORDEN - Afgelopen zaterdag werd 
in het Brabantse Bergeijk de 2e 
ONK enduro gereden van dit na-
jaar. De heren en dames hadden 
een rijtijd van 7 uur en de mees-
ten waren blij dat de er een ruime 
tankstop was om een beetje uit te 
kunnen rusten. Sommige rijders 
vonden het in Bergeijk EK waar-
dig en ze vonden het dan ook een 
geweldige rit. Vooral de carrousel 
proef viel in goede aarde. Podi-
umplaatsen waren er weer wegge-
legd voor een aantal leden van de 
V.A.M.C. 'de Graafschaprijders'.

De winst in de E2 ging net als vo-
rige week in Havelte naar Wesley 
Pittens. De leden van de Vordense 
motorclub, Erwin Plekkenpol en 
Bas Klein-Haneveld hadden de 
rollen omgedraaid ten opzichte 
van vorige week. Plekkenpol werd 
2e achter Pittens en Klein-Hane-
veld eindigde als 3e. Plekkenpol 
was goed op dreef en wist zelfs 
twee proeven te winnen. Over 
twee weken hopen ze in Vorden 
Pittens te kunnen verslaan.

Clublid Mark Wassink werd even-
als vorige week 2e achter win-
naar Hans Vogels in de categorie 
E3. Succes was er ook voor Peter 
Bergsma en Peter Lenselink. Zij 
werden respectievelijk 2e en 3e in 
de EV40 achter Alex v.d. Broek.

Tom Berends en Mark Wichink-
Kruit gingen huiswaarts met een 
14e en 17e plaats in de klasse 
N3. Bart Oosting die vorige week 
nog 7e was geworden in Havelte 
viel dit keer uit. Bij de NV40 deed 
Maurice v.d. Berg het uitstekend 

met een 7e plaats. Vordenaar Kees 
Koolen, geboren in Bergeijk, reed 
eigenlijk een thuiswedstrijd en 
had het prima naar zijn zin in het 
Brabantse landschap.
Hij behaalde een mooi 14e positie 
en dat voor eigen publiek. Over 2 
weken heeft hij evenals in Berge-
ijk weer een thuiswedstrijd, maar 
dan in Vorden. Marten Zilvold 
klasseerde zich als 12e in de NV50 
klasse. 
   

 ■ www.vamc.nl

ONK Enduro Bergeijk

Bart Oosting viel uit. Foto: Henk Teerink

Het was noodzaak te blijven vechten voor elk punt. Foto: PR

  

Agenda
13 - 20 oktober Koersbal 10.00 - 11.30 uur
13 - 22 oktober  Handwerken-Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur
13 - 20 oktober Rummicub 14.30 - 15.30 uur
13 - 20 oktober Kaarten 14.30 - 16.30 uur
12 - 19 oktober Schildercursus 14.00 - 16.00 uur
Op maan-, woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 - 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
Algemeen tel. 0575-553405 ma. en woensdag  9.00 - 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575-555282 ma. t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl

Danny Vera
The new Black & White

Als eerbetoon aan zijn vader, presenteert Danny 
Vera 'The New Black & White' theatertour. Een 
avond vol mooie meeslepende nummer.

20:30 uur - Theaterconcert

do.

 515
do.

Fatal Attraction
Lust. Obsessie. Wraak.

Bloedstollende thriller over lust, obsessie en wraak 
naar de wereldberoemde film met Michael Douglas
en Glenn Close. 

20:00 uur - Toneel

do.

 521
wo.

Introdans
Something Old Something New

Het ballet verloor in 40 jaar niets aan zeggings-
kracht en is geïnspireerd door het, bij duisternis, 
enkel hóren van de zee.

20:00 uur - Dans

do.

 528
wo.

Sprookjesboom, de musical 
De Efteling presenteert (3+)

Ieder jaar vindt in het Sprookjesbos het wonder-
lijke muziekfeest plaats met een grote wedstrijd. 
Beleef dit spannende avontuur!

14:00 en 16:00 uur - Jeugd & Familie

do.

 522
do.

Baantjer 
LIVE-2

Een vervolg kon niet uitblijven. Baantjer LIVE-2 is 
een gloednieuw, spannend, interactief toneelstuk 
met een grote cast. Deze moet u zien!

20:00 uur - Toneel

do.

 530
vr.

The Kik
Met de deur in huis

Een voorstelling waarin plaats is voor meer dan 
alleen rock 'n roll: tweestemmige inventies, de 
voorliefde voor de smartlap en heel veel meer...

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 531
za.

ABBA Gold
The Concert Show

Ga terug in de tijd en dans mee op de fantastische
muziek van ABBA in een show waarbij u zich 
even bij een concert van de echte ABBA waant! 

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 520
di.

De Kleine Kapitein 
Spanning en avontuur (6+)

Een jongen gaat op zoek gaat naar het Eiland van 
Groot en Groei, samen met zijn vrienden dikke 
druif, bange Toontje en Marinka. 

15:00 uur - Jeugd & Familie

do.

 517
za.

Huub Stapel
MV2 (herhaling)

Een heel persoonlijke voorstelling over de onhan-
digheden en ongemakken tussen mannen en 
vrouwen.

20:00 uur - Cabaret

do.

 514
wo.

tip!

u i t g e l i c h t

oktober

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

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Gildenweg 1 Zelhem 

Tel. 0314 623658

info@schefferkeukens.nl

oktober woonmaand:
ELKE ZONDAG OPEN

ATAG Bakworkshop

Op 18 oktober komt bakexpert Jet met de 
bakbar langs bij Scheffer Keukens voor een 

gratis ATAG bakworkshop.

Zondag open 
van 12.00 - 17.00uur

Agenda:

• zondag 18 oktober
‘Heel Zelhem Bakt’

• zondag 25 oktober
SUPERVEILING 
showroomkeukens

Maandvoordeel oktober: 

ALL INCLUSIVE!
€  2000,-*

Gratis ontzorgpakket 
ter waarde van
* vraag naar de voorwaarden

Offerte op zondag?
Bel voor een afspraak



Succesvolle Battle of the Nations
Hamove leden

HENGELO - Zondag 11 oktober 
was een unieke dag in de motor-
sportcarrière van Rob Hartog. 
De Kawasaki-coureur scoorde 
maar liefst vier podiumplaatsen 
in Assen op één dag! Hartog had 
zich op pole position gekwali-
ficeerd in de ONK Supersport 
klasse. Tijdens de Battle of the 
Nations op het TT Circuit kwam 
Hartog ook in actie op een Su-
perbike machine, waar hij de 
tweede startpositie wist te ver-
overen. Een knappe prestatie 
van de 23-jarige, aangezien het 
pas zijn tweede optreden was in 
deze klasse.

Hartog won op zondag met over-
macht beide ONK Supersport 

wedstrijden. De coureur uit Abbe-
kerk werd in de eerste Superbike 
wedstrijd tweede, achter Danny 
de Boer. In de tweede race pakte 
hij brutaal de eerste ronden de 
leiding, gevolgd door De Boer. Na 
een aantal ronden kwam De Boer 
aan Hartog voorbij, maar finishte 
met een ruime voorsprong op een 
tweede positie. Met deze uitslag 
pakte hij zijn vierde podiumplaats 
van de dag.

Johan Fredriks kwam uit in de 
Superbike-categorie. De BMW-
coureur scoorde in de eerste race 
een zevende plaats. In de tweede 
race kwam Fredriks als negende 
over de eindstreep. Marcel Ritzer 
en Jurgen Banda reden op zondag 

twee wedstrijden in de zijspan-
klasse. In de eerste manche kwa-
men ze als achtste over de finish, 
nadat het duel hadden gewonnen 
van de combinatie Croft-Portijk.

In de tweede manche waren de 
rollen omgedraaid en finishten 
Ritzer-Banda achter de Brits-Ne-
derlandse combinatie als negen-
de. Jerry v.d. Bunt werd tweemaal 
tweede in de categorie FIM Euro-
pe Supermono Cup. De winst ging 
beide keren naar de Duitse rijder 
Lucas Wimmer. Voor de clubleden 
van de Hamove waren dit de laat-
ste races van het seizoen.
   

 ■ www.dutchmotorsport.nl

   

Duel tussen Sociï en SHE eindigt in 
'puntendeling'
WICHMOND - Sociï mocht het op 
de eerste echt koude zondag van 
het seizoen thuis opnemen tegen 
SHE. Tegen deze ploeg speelde 
Sociï al vele malen en vaak was 
het de bovenliggende partij. De 
laatste tijd boekt de ploeg uit 
Hall evenwel goede resultaten, 
de Wichmonders waren dus ge-
waarschuwd.

Het begin van de wedstrijd was 
direct boeiend. SHE creëerde zich 
na 40 seconden al een mogelijk-
heid en in de tweede minuut was 
het Sociï dat een opgelegde niet 
te missen kans kreeg. Een voorzet 
vanaf rechts van Marco Vreeman 
belandde bij de tweede paal op 
het hoofd van Daan Loman die de-
ze buitenkans niet leek te kunnen 
missen. Het tegendeel was echter 
waar en de kopbal ging voorlangs.

Daarna ontspon zich een duel dat 
redelijk gelijk opging en waarin 
nog maar weinig uitgespeelde 
kansen vielen te bekennen. Na 
ruim tien minuten kreeg Sociï een 
vrije trap te nemen op zo'n 23 me-
ter van de goal. Gert-Jan Loman 
gokte het erop om de bal in één 
keer op het doel te schieten, in 
plaats daarvan belandde de bal 
via de muur in de tegengestelde 
hoek van die waarin gemikt werd. 
De keeper stond op het verkeerde 
been en moest zich gewonnen 

geven; 1-0. In het vervolg van de 
eerste helft ging het redelijk gelijk 
op, waarbij SHE wel aantoonde 
te beschikken over snelle aanval-
lers die het de verdediging flink 
lastig kunnen maken. Het meeste 
gevaar kwam echter uit dode spel-
momenten waarbij soms op mira-
culeuze wijze de gelijkmaker voor-
komen werd. De rust werd bereikt 
bij een stand van 1-0.

Sociï kan 
gelijkmaker niet 
tegenhouden

In de tweede helft bleek SHE een 
tactische omzetting te hebben ge-
daan. De trainer had er een soort 
van vierde spits bij gezet en de 
ploeg uit Hall joeg vol op de ge-
lijkmaker. Deze hing vanaf het 
eerste fluitsignaal dan ook in de 
lucht. Vijf minuten na rust leek de 
gelijkmaker zich al aan te dienen 
toen één van de spitsen de bal al-
leen nog maar binnen hoefde te 
tikken. Aanvoerder Dubaern Bes-
seling wierp zich met een uiterste 
inspanning voor de bal en een 
onvervalste ouderwetse scrim-
mage volgde, ook Frank Stokkink 

was nog eens de reddende engel 
met als resultaat een ongewijzigde 
stand. Na 55 minuten kwam SHE 
door op rechts en werd een bal 
laag voorgetrokken richting de 
penaltystip, daar was Rick Pellen-
berg om de bal te onderscheppen 
met een goede sliding. Bij deze 
actie tikte hij de bal ongelukkig 
tegen zijn eigen hand en de goed 
fluitende scheidsrechter wees re-
soluut naar de stip voor een pe-
nalty die onberispelijk binnen 
zou worden geschoten; 1-1. Sociï 
bereidde zich voor op een SHE dat 
erop en erover zou willen, maar 
dat verliep anders. De gasten na-
men gas terug en Sociï mocht ook 
weer spelen op hun helft. Uitge-
speelde kansen werden er echter 
niet of nauwelijks meer gecreëerd 
door beide ploegen waardoor 1-1 
de eindstand was. Beide ploegen 
konden leven met een punt waar-
door enigszins aansluiting werd 
gehouden met de bovenste ploe-
gen. Volgende week speelt Sociï 
wederom thuis, dan komt Does-
burg SC op bezoek dat net als Sociï 
in de middenmoot bivakkeert. De-
ze wedstrijd begint zoals te doen 
gebruikelijk om 14.00 uur.

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

 ■ www.svsocii.nl

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 8 oktober 
2015, de eerste avond van de 
tweede competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst.

Lijn A; 1. Dinie Hartelman & Ruud 
Bijloo 60,42%, 2. José & René Win-
kelman 59,72%, 3. Karen Notten 
& Joop te Veldhuis 55,56%. Lijn B: 
1. An Wortel & Paul Niks 59,27%, 
2. Truus & Cees Mortier 56,88%, 
3. Emmy Stegeman & Joop ten 
Holder 54,53%. Lijn C: 1. Irene 
Lichtenberg & Theo Schoenaker 
65,50%, 2.Fien & Henk Biezeman 

61,30%, 3. Paulien Gasseling & Mi-
nie Peters 58,67%.

Uitslag C lijn
Vorige week was de uitslag van 
de C lijn niet compleet, de twee-
de plaats was niet genoemd. Dat 
is niet eerlijk en dat gaan we nu 
goedmaken. Donderdag 1 oktober 
uitslag Lijn C; 2. Hermien Koen-
ders & Mies van Zadelhoff 55,73%.

Bridgen leren of een opfriscursus? 
Informatie en opgave bij Marijke 
Hilderink: 0575-464170.

   

PCOB krijgt kijkje in Mali
VORDEN - Op donderdagmiddag 
22 oktober a.s. om 14.00 uur in De 
SooS (Dorpscentrum) hopen we 
onze maandelijkse bijeenkomst te 
houden.

Dan hoopt voor ons te spreken 

Cees van der Sluijs uit Hengevel-
de. Hij is als vrijwilliger betrokken 
bij een scholenbouwproject in 
Mali.
Hij gaat belangeloos een lezing 
houden met dia's. Komt allen deze 
interessante middag bijwonen.

   

Lezing Hersenstichting in 
Warnsveld
WARNSVELD - Op donderdag 22 
oktober om 19.45 uur komt Dhr 
Rammers van de Hersenstich-
ting voor de vereniging Christelijk 
Maatschappelijke Vrouwenbe-
wewing Passage afd.Warnsveld-
buiten een lezing houden over 
'Geheugen en vergeten''. Omdat 
we hier in meer of mindere mate 

allemaal wel eens last van heb-
ben en hiervan de oorzaak willen 
weten,zal Dhr. Rammers ons iets 
vertellen over de werking van het 
geheugen en hoe we vergeetach-
tigheid de baas kunnen blijven. 
Het belooft een leerzame avond te 
worden.

   

Jerry van de Bunt met zijn prijzen. Foto: Henk Teerink

(Advertorial)

Nieuwe muziekschool in Vorden
Zaterdag 17 oktober a.s. orga-
niseert Popcollege Vorden een 
Open Dag muziek maken bij 
“Nr. 2 Music” aan de Industrie-
weg 2 te Vorden. Luuk Nen-
german van het Popcollege en 
een team van muziekdocenten 
geven deze dag gratis proefles-
sen gitaar, basgitaar, toetsen, 
drums en zang. 

Het Popcollege Vorden introdu-
ceert een nieuwe stijl in het geven 
van muziekles. Luuk Nengerman: 
“Wij gaan uit van de wens die er is 
bij de leerling. Ik heb een jongetje 
gehad die alleen maar nummers 
van AC/DC wilde spelen. Dus dat 
gingen we doen. Tot vervelens 
toe. Maar nadat hij de basistech-
nieken meester was, verbreedde 
hij zijn blik op muziek.
Plezier hebben in het maken van 
muziek is het belangrijkste wat 
er is. Daarom melden leerlingen 
zich bij ons aan. En door de in-
dividuele begeleiding proberen 
we zoveel mogelijk een lespak-
ket aan te bieden wat de leerling 
aanspreekt, maar hem of haar 
ook verder helpt. Zo hebben we 
een zangeres begeleidt in onze 
vestiging Zutphen, die het tot de 
tweede ronde van The Voice of 
Holland - Kids heeft gebracht.”

Kinderen en jeugd in de leeftijd 
van 8 tot 20 jaar, maar natuurlijk 
ook volwassenen die graag een 
instrument zouden leren bespe-
len, zijn van harte welkom deze 

dag om het Popcollege Vorden 
te leren kennen. Er worden deze 
dag een gitaar en een zangmicro-
foon verloot, en bovendien gaat 
iedere bezoeker naar huis met 
een muzikale goodiebag.

Om op de hoogte te blijven van 
alle ontwikkelingen rond Popcol-
lege Vorden, like onze fanpagina 
op Facebook, Nr. 2 Music.
varing in de financiële sector en 
neemt financieringsverzoeken 
in behandeling. “Crowdfunding 
is ook een mooi marketingin-
strument  en ik adviseer de on-
dernemer over de opzet van de 
campagne om potentiële inves-
teerders, in de eigen kring en 
daarbuiten, te interesseren voor 
hun project”.
Het MKB heeft te maken met een 
haperende machine qua finan-
cieringsmogelijkheden en crowd-
funding is in Nederland één van 
de nieuwe kansen om het MKB te 
faciliteren in haar groei. 

www.collincrowdfund.nl 

Gitarist/docent Luuk Nengerman treedt 
meer dan 90 keer per jaar op met zijn band.
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdag 17.00-20.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Het jaar nadert z’n einde. Het is 
dus weer tijd voor de gemeente-
lijke begroting. In de begroting 
zijn de activiteiten opgenomen 
die de gemeente al uitvoert en 
activiteiten die de komende tijd 
op stapel staan, inclusief hun 
kostenplaatje. Wat doet de ge-
meente op het gebied van zorg en 
welzijn en wat kost dat, hoeveel 
geld steken we in onderwijs, 
welk bedrag is gereserveerd 
voor het onderhoud aan wegen, 
openbaar groen etc. 

De begroting is opgesteld door 
het college van b en w. Daarmee 
is deze nog niet definitief. De ge-
meenteraad moet de begroting 
vaststellen en kan nog wijzigin-
gen aanbrengen. 

Op 5 november a.s. behandelt 
de raad de begroting 2016 en 
de meerjarenbegroting die 

een doorkijk geeft naar 2019. 
De openbare vergadering begint 
om 17.00 uur en is in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Zoals voor 
iedere raadsvergadering geldt, 
bent u ook bij de vergadering van 
5 november van harte welkom! 
U kunt de vergadering ook vanuit 
huis live via onze website volgen. 

Gemeenteraad vergadert op 22 oktober 
en 5 november over begroting 2016 

De begroting van de 
gemeente bedraagt 
in 2016 ruim 73 
miljoen euro. 
Na het optellen en 
aftrekken van alle 
cijfers blijkt voor 
komend jaar een 
klein overschot, dat 
de komende jaren 
nog oploopt. Ook de 
algemene reserve 
blijft stabiel. 

Wethouder Arno Spekschoor van financiën: 
“Dit is het resultaat van zorgvuldig begroten, 
ook in de afgelopen economisch moeilijke 
jaren. Erg belangrijk, omdat we per 2015 
veel nieuwe taken op het gebied van zorg en 
welzijn kregen vanuit het rijk, met minder 
budget dan zij eraan uitgaven. We plukken 
nu de vruchten van de voorzichtheid die we 
hebben betracht vanwege deze onzekerhe-
den. Wel zien we nog verschillende risico’s 
de komende jaren en daarom zetten we de 
overschotten ook nog niet in voor nieuw 
beleid.” 

Onzekerheden 
De wethouder vervolgt: “Deze onzekerheden 
betreffen onze ambitie om een sociale ge-
meente te zijn voor onze inwoners. We krijgen 
minder geld van het rijk voor de zorgtaken 
waar we als gemeenten sinds dit jaar verant-
woordelijk voor zijn. De komende tijd moet 
blijken of we de zorg zo kunnen inrichten dat 
we met de rijksbudgetten uitkomen of dat 
vanuit de gemeentelijke reserves nog extra bij-
dragen nodig zijn. Ook hebben we op het 
gebied van de openbare ruimte (groen, wegen, 
onderhoudssubsidies, ruimtelijke ordening) 
de laatste jaren veel moeten bezuinigen. 
Nu zien we dat we moeten voorkomen, dat er 
onderhoudsachterstanden kunnen ontstaan, 
die op termijn duurder uitpakken. Verder is het 
belangrijk inzet te blijven leveren in onze con-
tacten met inwoners en mooie initiatieven die 
zij hebben. Dus het werk van onze gebieds-

ambtenaren willen we graag verder uitbouwen. 
Tot slot kan het zijn dat extra budget nodig       
is voor de opvang van meer vluchtelingen/
statushouders.” 

Wel structureel opgenomen
“In het voorjaar spraken we met de raad af 
welke plannen er zijn voor de komende jaren 
en welk kostenplaatje daar aan hangt. Doordat 
we het financieel op de rit hebben, hebben we 
een aantal voorstellen nu structureel in de 
begroting op kunnen nemen. Dit gaat om in 
totaal 9 ton in euro’s voor onderwerpen die 
passen bij de ambities van ons college- en 
raadsprogramma 2014-2018 en voor veel 
inwoners belangrijk zijn. Zoals activiteiten uit 
het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan en 
Landschapsontwikkelingsplan, het continueren 
van het AED-project in Bronckhorst, het up 
to date houden van sportmaterialen van de 
sporthallen en duurzaamheidsprojecten”, 
aldus Spekschoor. 

Huishoudboekje
De begroting van de gemeente is te vergelijken 
met ieder huishoudboekje: er zijn inkomsten 
en uitgaven. De inkomsten van een gezin 
kunnen bijvoorbeeld bestaan uit salaris, kinder-
bijslag en teruggaaf van de belasting. Daar 
tegenover staan uitgaven als wonen, gas, 
water, licht, eten, sport en kleding. De gemeente 
kent ook een aantal inkomstengroepen en 
daarnaast heel veel zaken waar zij geld aan 
uitgeeft, zoals afvalinzameling, veiligheid, 
scholen en onderhoud van wegen. Als je min-
der gaat verdienen of je baan kwijtraakt, als je 
ziek wordt of de kinderen steeds meer geld 
kosten, dan kun je minder besteden aan kle-
ding, hobby’s of een andere auto. Ook het huis-
houdboekje van de gemeente moet kloppen. De 
algemene uitkering van het rijk is de grootste 
inkomstenbron van de gemeente. Verder heb-
ben we inkomsten uit gemeentelijke belastin-
gen, leges (zoals voor nieuw- en verbouw) en 
grondexploitaties. 

Gemeentelijke belastingen
Over de gemeentelijke belastingen zegt 
de wethouder van financiën: “We stellen 
voor de gemeentelijke belastingen zoals 
rioolrecht, afval en OZB voor woningen en 
bedrijven komend jaar met het landelijke 
inflatiepercentage te verhogen (1,25%). 
Over de belastingtarieven beslist de ge-
meenteraad later dit jaar. U leest er daarna 
meer over op deze gemeentepagina’s.

Begroting 2016 laat positief resultaat zien 
Financiële situatie Bronckhorst stabiel en gezond

Voorafgaand aan de raadsver-
gadering van 5 november is er 
op 22 oktober om 20.00 uur een 
speciale, openbare commissie-
vergadering van de raadsfrac-
ties over de begroting 2016. 
Als inwoner kunt u dan zelf 
inspreken over de begroting en 
daarmee raadsleden laten weten 
hoe u over de plannen van b en w 
denkt! Hebt u vragen? Stel ze! 
De maximale spreektijd is vijf 
minuten. U kunt zich hiervoor 
uiterlijk 24 uur voor aanvang 
van de vergadering aanmelden 
bij de Griffie, tel. (0575) 75 05 43 
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

De begroting 2016 is in te zien 
tijdens de openingstijden van de 
gemeente bij onze publieksbalie. 
Ook kunt u deze raadplegen op 

www.bronckhorst.nl/financieel 
of door de QR-code te scannen. 

In dit artikel vindt u in een noten-
dop informatie over de begro-
tingsplannen van b en w. In het 
Contact van 20 oktober komen 
de algemene beschouwingen 
van de politieke partijen op de 
plannen van het college. 

Op 5 november is de besluitvor-
mende raadsvergadering over 
de begroting en in het Contact 
van 10 november staat een 
verslag van de vergadering. 
Zo krijgt u een 
compleet over-
zicht van de 
begrotings-
behandeling van 
onze gemeente.

Speciale commissievergadering voor 
inwoners
Geef uw mening over de begroting op 
22 oktober!



Hieronder ziet u het cijferoverzicht van de gemeentelijke begroting voor 2016. 
Het is te zien dat zorg en welzijn (sociaal domein) de grootste post is met ruim 31 miljoen euro. 

Inkomsten en uitgaven 2016 (bedragen x € 1.000)     
    Uitgaven Inkomsten
Programma Begroting 2016 Begroting 2016
 1  Besturen 11.417 740
 2  Wonen en werken 4.525 1.289
 3  Ontspannen 3.342 424
 4  Leren 3.905 104
 5  Zorgen 1.047 0
 6  Beheren 14.146 8.328
 7  Algemene dekkingsmiddelen 3.897 57.122
 8  Sociaal domein 31.298 5.573

Totaal  73.577  73.580

Begroot resultaat     3

Inkomsten 2016 naar soort (bedragen x € 1.000) 
      Begroting
 1  Algemene uitkering van het Rijk  28.015
 2  Uitkering sociaal deelfonds  17.100
 3  Overige inkomensoverdrachten van het Rijk  4.607
 4  Onroerende zaak belasting  7.010
 5  Overige belastingen  320
 6  Afvalstoffenheffing  3.117
 7  Rioolheffingen  4.163
 8  Overige opbrengsten en leges  4.490
 9  Bespaarde rente, rente, dividend en resultaat renteverdeling  3.271
10  Aktivering kosten  66
11  Onttrekking reserves  1.421

Totaal  73.580

Cijferoverzicht in één overzicht
Uitgaven begroting 2016 Inkomsten 2016 naar soort
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Als nieuwe burgemeester wil Marianne Besselink Bronckhorst de 
komende tijd graag leren kennen in al z’n facetten en u als inwoners 
ontmoeten om te horen wat u bezighoudt. Oftewel ‘buurt maken’ 
volgens goed Achterhoeks gebruik. 

Op 21 oktober halen we haar eerst op sportieve wijze onze gemeente 
binnen. Dit gebeurt om 16.00 uur bij de rotonde waar ze Vorden vanuit 
Warnsveld binnenkomt. U bent van harte welkom om hier een kijkje te 
komen nemen. Om 18.00 is de beëdiging door de Commissaris van de 
Koning, Clemens Cornielje, tijdens een openbare bijeenkomst in het ge-
meentehuis. Hier kunt u ook bij zijn of u kunt de installatie live vanuit 
huis op onze site volgen. Vanaf 22 oktober is ze officieel in Bronckhorst 
aan de slag. 

Meld u aan voor 10 oktober
Er komt een inwerkprogramma, waarin veel plaats is voor leuke en bij-
zondere ontmoetingen met inwoners, organisaties en bedrijven. Wilt u 
met uw buurt, vereniging, gezelschap of bedrijf haar met iets bijzon-
ders uit Bronckhorst kennis laten maken, waarvan u vindt dat ze dat als 
nieuwe burgemeester moet weten of kennen? Laat het ons weten voor 
10 november via bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl, dan nemen we 
graag contact met u op. Graag uw idee namens een groep mensen in-
dienen. Dank!

Marianne Besselink gaat buurt 
maken in Bronckhorst 

Wilt u haar ontmoeten? 
Het kan, kom met een leuk idee!

Tussen januari en maart 2015 
onderzochten we de klanttevreden-
heid van klanten en aanvragers 
van individuele Wmo-voorzienin-
gen. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) richt zich 
op mensen die hulp nodig hebben 
bij het huishouden of die een 
andere individuele voorziening 
door een (lichamelijke) beperking. 
398 Inwoners die in 2014 met een 
melding en/of een aanvraag 
contact hebben opgenomen met 
de gemeente, werkten mee. 

Enkele uitkomsten uit het onder-
zoek zijn:

Keukentafelgesprek
Het gemiddelde rapportcijfer voor 
het gesprek is 7,3. Sociaal consu-
lenten gaan bij inwoners die 
ondersteuning vragen op huis-
bezoek voor een keukentafel-
gesprek. Met de inwoner wordt 
bekeken welke oplossing voor de 
ondersteuningsvraag het beste is. 
Bijna 90% is (zeer) tevreden over 
de deskundigheid van de mensen 
met wie ze tijdens het gesprek te 
maken hadden. 

Toegang tot de ondersteuning
Het gemiddelde rapportcijfer voor 
de meldings-/aanvraagprocedure 
is 7,1. Het overgrote deel van 
de aanvragers (89%) zegt (zeer) 

tevreden te zijn over de wachttijd 
tussen de aanvraag en het daad-
werkelijk verkrijgen van de hulp 
of de voorziening. 

Hulp bij het huishouden
Het gemiddelde rapportcijfer voor 
de hulp bij het huishouden is 8,1. 
Over de telefonische bereikbaar-
heid van de organisaties waarvan 
de ondervraagde inwoners huis-
houdelijke hulp ontvangen is 89% 
(zeer) tevreden. Het minst tevre-
den zijn zij over de vervanging bij 
vakantie en ziekte van de vaste 
hulp en de wisselingen van de 
medewerkers (respectievelijk 
6%, 14% en 14%). 

Voorzieningen
Het gemiddelde rapportcijfer voor 
alle voorzieningen is 7,9. Voorzie-
ningen kunnen betrekking hebben 
op wonen, rolstoel en vervoer. 
86% van de ondervraagden is 
tevreden over de kwaliteit van de 
woonvoorziening, 91% over de 

kwaliteit van de rolstoelvoorzie-
ning en 100% over de kwaliteit 
van de scootmobiel. Over het 
gemak waarmee de Regiotaxi 
kan worden besteld is 96% (zeer) 
tevreden. 

Wat deden we met het klant-
tevredenheidsonderzoek?
De onderzoeksresultaten zijn 
besproken met de Participatieraad. 
De aandachtspunten van 2013 
zijn merkbaar verbeterd in 2014:
• het duidelijk laten weten wat de 

reden van het huisbezoek is
• het verstrekken van informatie 

aan de melder over de afhande-
ling van het gesprek tijdens het 
huisbezoek

Nieuwe aandachtspunten zijn:
• het toegankelijk maken van 

sport voor mensen (oud en jong) 
met een beperking

• de toegankelijkheid van open-
bare gebouwen en ruimten te 
verbeteren.

Mooie resultaten klanttevredenheidonderzoek Wmo 2014

Op 21 oktober 2015 organiseren de politie en de 
gemeente in Kulturhus het Dorpscentrum op de 
Raadhuisstraat 6 in Vorden een informatieavond 
over hoe u kunt voorkomen dat in uw woning wordt 
ingebroken. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar en 
om 19.30 wordt gestart met een presentatie van 

de politie. U krijgt tips en informatie over hoe u uw 
woning kunt beveiligen en hoe te handelen bij ver-
dachte situaties. Ook is er een bijzondere presentatie 
van een gastspreker, die u meeneemt in de wereld 
van inbrekers. De avond duurt ongeveer tot 22.00 uur. 
Graag tot de 21e. 

Infoavond over voorkomen van woninginbraken 
op 21 oktober in Vorden

Kerngegevens gemeente Bronckhorst in 2016
• Aantal inwoners 36.461
  - van 0 t/m 19 jaar 7.767
  - van 20 t/m 64 jaar 20.080
  - van 65 jaar en ouder 8.614
• Oppervlakte gemeente  land 28.355 ha en 287 ha. binnenwater
• Lengte wegen 876 km
• Aantal ha openbaar groen 88 ha  
• Aantal woningen 16.243



Wat wonen, 
werken en 
recreëren we 
toch mooi he? 
We zijn bevoor-
recht om zo lek-
ker landelijk te 
wonen, niet in 
een drukke stad 
waar niemand 
je kent, maar 
fijn in een dorp of in een buurtschap met buren, 
familie, en vrienden in de buurt. Je kent elkaar en hebt 
graag wat voor elkaar over. Dat zie je terug in veel 
actieve verenigingen en stichtingen voor jong en oud. 
Je doet graag wat met en voor elkaar! Alleen staat 
dit de laatste jaren wel onder druk… De samenleving 
verandert. We worden steeds ouder, er worden steeds 
minder kinderen geboren en er komen niet veel nieu-
we mensen meer bij. De jongeren gaan studeren, en 
komen niet allemaal weer terug naar de plek waar ze 
opgroeiden. Helaas is er bij de gemeenten minder geld 
om alle zorg en ondersteuning te bieden aan ouderen 
en andere mensen die hulp nodig hebben. De vraag 
komt vaker bij de inwoners zelf te liggen. 

€1.000,- te winnen
Om aan heel Nederland te laten zien dat het platte-
land leeft, energie heeft, spannend is, vernieuwend is 
en geloof heeft in de toekomst is de Henk Aalderink-
prijs ontstaan. We stellen €1.000,- beschikbaar voor 

het meest spraakmakende leefbaarheidsproject van 
jonge en enthousiaste inwoners, verenigingen of 
stichtingen uit een van de 11 P10 gemeenten dat een 
antwoord is voor het platteland van de toekomst! 
De jeugd heeft de toekomst, die maken het platteland 
van 2025. Wij zijn er trots op! Deze projecten zetten 
we graag in de etalage en zijn een voorbeeld voor 
andere! 

Aanmelden 
Heb je een vernieuwend project, maak dan een digitale 
pitch (max. 3 minuten) en stuur deze voor 7 novem-
ber 2015 in via de website van de P10: www.p-10.nl/
henk-aalderink-prijs-2015. En maak kans op de 
titel Henk Aalderinkprijs 2015 en een geldbedrag van 
€1.000,-! 

P10 
In 2008 zijn de 
10 grootste platte-
landsgemeenten in 
Nederland een sa-
menwerking aange-
gaan, om over geza-
menlijke thema’s en 
onderwerpen van 
elkaar te leren. 

En om sterker de belangen van het platteland onder 
de aandacht te brengen van het landelijke bestuur. 
Onze oud-burgemeester Henk Aalderink was de op-
richter van de P10 en de prijs is naar hem vernoemd.

Meld je aan voor de P10-Henk Aalderinkprijs 2015 
Beste actieve inwoners, verenigingen en stichtingen van Bronckhorst,

De gemeente is trots op haar lan-
delijke omgeving en haar gevari-
eerde landschap en is dan ook blij 
dat zij samen met de provincie 
Gelderland geld beschikbaar 
heeft voor het  behouden en ver-
sterken van de kwaliteit van dit 
kostbare coulissenlandschap. 
Deze versterking kan door het 
aanleggen, herstellen of verbin-
den van landschapselementen. 

Wat zijn landschapselementen?
Landschapselementen zijn groene 
elementen in het landschap zoals 
houtwallen, singels, knotbomen, 
bomenrijen, hoogstamboom-
gaarden of poelen. Ze geven 
een plek identiteit en maken 
dat mensen zich ‘thuis’ voelen 
in en trots zijn op het landschap. 
Landschapselementen hebben 
grote waarde voor de natuur: 
vogels maken daar hun nesten en 
vinden er voedsel, kleine dieren 
gebruiken ze als schuilplaats. 
Ook het verbinden van bestaande 
landschapselementen door een 
haag of houtwal verhoogt de 
ecologische waarde aanzienlijk. 
Zelfs het planten van één boom 
kan voor een meerwaarde zorgen, 
zowel landschappelijk als ecolo-
gisch. Bijvoorbeeld een zomer- of 
wintereik biedt voedsel en leef-
ruimte voor honderden soorten 
dieren en planten. De te planten 
bomen en struiken moeten 

passen in het landschapstype 
voor de omgeving waar u woont. 
Dit landschapstype kunt u vinden 
op www.de-vala.nl.

Doet u mee?
Wij doen een oproep aan onze 
inwoners om mee te werken 
ons landschap te versterken.
Hebt u plannen voor het aanleg-
gen of herstellen van een land-
schapselement  dan kunt u zich 
aanmelden voor de subsidie. 

Waarvoor is de subsidie bedoeld?
• Het aanleggen of herstellen 
 van hoogstamboomgaarden, 

houtwallen of -singels, struweel-
hagen, hakhoutbosje, knotbomen, 
bomenrijen, solitaitre bomen, 
poelen

• Herstel of herinrichten van 
 poelen
• Het verbeteren van kleinschalige 

recreatieve mogelijkheden in 
het landschap, zoals het plaat-
sen van een bankje of bruggetje 
ten behoeve van een wandel- of 
fietsroute

• Landschapsprojecten van 
grondeigenaren of kernen en 
buurtschappen kunnen onder-
steuning krijgen in de vorm van 
kennis, maar ook bij de uitvoering.

Aanmelden en meer informatie:
De gemeente werkt hiervoor 
samen met agrarische natuur- 
vereniging ’t Onderholt, die u ook 
adviseert over planvorming en 
aanleg. Ook het onderhoud kun-
nen zij verzorgen. Als inwoner of 
organisatie met ideeën voor ver-
sterking van het landschap kunt u 
zich aanmelden bij ’t Onderholt 
in Vorden via www.onderholt.nl 
of (0575) 55 05 93.

Subsidie voor landschapsverbetering

De afsluiting van de IJsselbrug 
Doesburg vindt pas plaats in 
januari en februari 2016 en niet 
in november en december van 
dit jaar, zoals eerder is gemeld. 
Dit besloot Rijkswaterstaat na een 
verzoek van Stichting Centrum 
Belang Doesburg. Ondernemers 
gaven aan overlast te verwach-

ten tijdens drukke periode van 
de feestdagen. De afsluiting van 
de IJsselbrug is nodig vanwege 
de vervanging van het betondek 
van de brug. 

Meer informatie
Weggebruikers kunnen actuele 
informatie over de werkzaamhe-
den vinden in de App ‘IJsselbrug 
Doesburg’ (zowel Android als Ap-
ple) of via het algemene informa-
tienummer van Rijkswaterstaat: 
(0800) 80 02. Specifieke infor-
matie over de werkzaamheden 
en informatie over de verkeers-
regelinstallatie voor brede voertui-
gen staat op: www.ctdeboer.nl/
doesburg-ijsselbrug.

Afsluiting IJsselbrug Doesburg 
verschuift naar januari 2016

Burgemeester leest voor
Onlangs ontvingen we een grote stapel vrolijk versierde brieven van 
leerlingen van de Piersonschool in Hengelo. Daarin nodigden ze de bur-
gemeester uit om op hun school te komen voorlezen tijdens de Kinder-
boekenweek. Op 7 oktober, de eerste dag van de Kinderboekenweek, 
was het zover! Burgemeester Huijbregts-Schiedon werd enthousiast 
ontvangen en na een korte kennismaking las zij voor uit het boek Stijn 
Uitvinder (dat past bij het thema van de Kinderboekenweek ‘Raar maar 
waar’). De kinderen genoten ervan, en de burgemeester ook!

Maïscampagne weer gestart
Pas uw rijgedrag aan op de weg

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 een dezer dagen 
speciale, tijdelijke bladkorven 
waar u het bladafval uit uw tuin 
gratis kunt brengen. Dat scheelt 
ruimte in uw groene container! 
Bij de keuze van de locaties hou-
den we rekening met een goede 
spreiding over de gemeente en de 
mogelijkheid tot het legen van de 
bladkorven met een kraan. De af-
stand tussen twee bladkorven is 
ongeveer 200 meter. We plaatsen 
geen bladkorven in het buiten-
gebied omdat mensen daar over 
het algemeen meer mogelijkheden 
hebben om zelf het blad te com-
posteren 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 blad-
periode halen we ze weer weg. 

Alléén bladafval
Er is wel een aantal spelregels 
verbonden aan het gebruik van 
de korven. Ze zijn alléén bedoeld 
voor bladafval, dus gooit u er geen 
plastic of papieren zakken in! Ook 
ander tuinafval, zoals grasmaai-
sel 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.

De bladkorven staan er weer

Vorige week is bekend gewor-
den dat de mooie internationale 
wielerkoers, de Ronde van 
Italië, in 2016 Gelderland aan-
doet en in Bronckhorst onder 
meer door Laag-Keppel, Hum-
melo en over de rondweg van 
Zelhem komt. Dit blijkt uit de 
gepresenteerde routekaart. 

Zondag 8 mei is de dag dat de 
koers door de Achterhoek trekt. 
Dit is de dag van de derde etappe 
met de start in Nijmegen en 
de finish in Arnhem. De ronde 
begint op 6 mei in Nederland 
met een proloog in Apeldoorn. 
Op 7 mei gaat de route van 
Arnhem naar Nijmegen via het 
rivierengebied. Op 9 mei vliegt 
het gezelschap naar Italië om 
daar de ronde voort te zetten. 

De 8e mei is een prachtige 
gelegenheid om de Achterhoek 
op de kaart te zetten en publiek 
naar onze streek te krijgen. 
Laten we er met zijn allen, on-
dernemers, inwoners en en-
thousiaste wielerbezoekers, 
een mooi feest van maken! 
Meer informatie (o.a. de routes) 
over dit unieke evenement vindt 
u op www.girogelderland.com.

Giro d’italia 
wielerkoers in 
2016 ook in  
Bronckhorst!

De maïsoogst is weer in volle 
gang. Dagelijks rijden grote zware 
landbouwvoertuigen met hun 
vracht van het land naar de plaats 
van inkuilen. Tijdens het vervoer 
vallen vaak modder, zand en 
maiskorrels op de weg. Gecombi-
neerd met herfstregens en vroeg 
invallende duisternis kan dit leiden 
tot onveilige verkeerssituaties. 
De politie controleert het buiten-
gebied op verkeersveiligheid 
tijdens de maïscampagne en de 
landbouwvoertuigen op goedwer-
kende verlichting. Daarnaast doet 

de politie een beroep op alle weg-
gebruikers om in deze periode 
rekening met deze afwijkende 
situatie op de weg te houden. 
Pas uw snelheid en rijgedrag aan 
naar de omstandigheden. 

Landbouwers en loonwerkens 
opgelet!
Verpakt u de lading op uw 
wagens zodanig, dat deze er niet 
af kan vallen en/of waaien. Als het 
wegdek vervuild wordt met mod-
der, zand, maïs en regen, dan kan 
de weg spiegelglad worden. Is dit 
het geval, veegt u het wegdek 
weer schoon 
en plaatst u 
bij het punt 
waar u de 
openbare 
weg op gaat 
borden met 
‘slipgevaar’ 
of het ‘mod-
derbord’. 
Dank. 



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

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

Bronkhorst:
• Boterstraat nabij nr. 7, toppen van een els, aanvraag ontvangen
• diverse locatie’s, plaatsen reclameborden NSGK, vergunning verleend
• nabij het kunstgemaal, realiseren beeldentuin, procedure termijn verlengd 

Drempt:
• Binnenweg ong., kappen eik (noodkap), aanvraag ontvangen en vergunning verleend

Halle:
• Halseweg 54 47, kappen amerikaanse eik, vergunning geweigerd

Hengelo (Gld):
• Kremersdijk 1, kappen 2 eiken, vergunning verleend
• Wichmondseweg 53, inpandig verbouwen woning (samenvoegen 2 woonéénheden tot   
 één woning), vergunning verleend

Hummelo:
• Broekstraat 17, realiseren kantoor en opslagruimte, overeenkomst afgesloten

Hoog Keppel:
• Jonker Emilweg 5, aanbrengen dakgoot, vergunning verleend

Steenderen:
• Burg. Buddingh’plein, organiseren braderie, vergunning verleend

Toldijk:
• Hardsteestraat 12, vernieuwen schuur, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• Vierakkersestraat 19A, kappen 20 bomen (populieren en wilgen) aanvraag ontvangen

Vorden:
• diverse wegen, organiseren optreden ter ere van de oprichting SMV, vergunning verleend
• Dorpsstraat 9, wijzigen gebruik en verbouwen winkel tot restaurant, vergunning verleend
• Eikenlaan 24, kappen amerikaanse eik, aanvraag ontvangen
• Lindeseweg 29, organiseren Blubberrun, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
 vergunning verleend
• nabij Netwerkweg 7, organiseren Grote Veldloop, vergunning verleen

Mededelingen
Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij 
ingeschreven staan. Wij hebben deze personen een brief gestuurd dat wij van plan zijn hen 
op te nemen in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. 
Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals 
opgenomen in de BRP/RNI. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij 
de betrokkenen ook via dit bericht in de gelegenheid om, gedurende twee weken na deze 
publicatie, informatie over het huidige woonadres te geven. Ontvangen wij binnen twee 
weken geen adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. 

Het gaat om de inschrijving van de volgende personen: 

Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijven naar:   
Janssen, Bobbie Klaas Theodorus 05-04-1983 Onbekend
Nanninga, Anthonetta Hinke 05-03-1996 Onbekend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Nederlands-Duitse informatie- 
en netwerkbijeenkomst over 
subsidiemogelijkheden
5 November 2015 
10.00 - 13.30 uur
Kulturhus, Martkstraat 23, 
7622 CP Borne

Hebt u grensoverschrijdende 
ambities en bent u op zoek naar 
inspiratie? Bent u benieuwd naar 
subsidiemogelijkheden bij EURE-
GIO voor grensoverschrijdende 
activiteiten tot € 50.000 (maximaal 
€ 25.000 subsidie)? Of hebt u al 
een leuk projectidee maar nog niet 
de geschikte partner? Dan nodigt 
de EUREGIO u van harte uit voor de 
bijeenkomst ‘Bouwstenen voor 
de grensregio’ op 5 november in 
Borne. Aangezien organisaties 
aan beide kanten van de grens zijn 
uitgenodigd, is dit voor u dus ook 
een kans om uw netwerk over de 
grens te vergroten! 

Aan de hand van praktijkvoorbeel-
den en een interactief programma 
krijgt u inzicht in do‘s and don‘ts 
bij grensoverschrijdende projec-
ten en komt u meer te weten over 
de (vernieuwde) laagdrempeligere 
aanvraag- en afwikkelprocedures 
bij subsidies tot 25.000 euro. De 
bijeenkomst wordt op een infor-
mele manier afgesloten met een 
netwerklunch bij de projectmarkt-
plaats. Zo kunt u tijdens een hapje 

en een drankje kennis maken met 
potentiële partners aan de andere 
kant van de grens. Bij voldoende 
aanmeldingen wordt ook een the-
matische speeddating georgani-
seerd. 

Organisaties of ondernemers die 
zich bezig houden met de thema´s 
MKB, werken, leren, natuur, milieu, 
landschap, structuur, demografie, 
veiligheid, gezondheid en cultuur 
zijn van harte welkom! 

Aanmelden
U kunt zich tot 30 oktober 2015 
aanmelden via de volgende link: 
https://goo.gl/7vP0Lx
Aan deelname zijn geen kosten 
verbonden. 

Eventuele vragen kunt u stellen 
aan Maaike Veelers van de 
EUREGIO, via e-mail: m.veelers@
euregio.nl of tel. 0031 53 460 51 24.

Ondernemers en organisaties opgelet

We wonen vaak dicht op elkaar. 
Daardoor kunnen ergernissen of 
ruzies ontstaan over pesterijen, 
roddels, overlast van kinderen 
of huisdieren, harde muziek, 
(sloop)auto’s in de straat, rom-
mel buitenshuis en geluids- of 
stankoverlast. De politie erbij 
halen, levert niet altijd de ver-
zoening op die buren zich wen-
sen. Buurtbemiddelaars (goed 
getrainde vrijwilligers) kunnen 
dan een oplossing bieden. Ze 
spelen niet voor rechter en vellen 
geen oordeel, maar zetten zich in 
om ruziënde partijen weer aan 
de praat te krijgen en hen zelf 

een oplossing te laten bedenken. 
Heeft u hiermee te maken? 
Wellicht is buurtbemiddeling 

voor u een optie! Buurtbemidde-
ling is gratis en kunt u via de 
gemeente aanvragen. 

Buurtbemiddeling helpt bij problemen 
in de buurt 

In de Achterhoek werken de acht 
gemeenten aan een duurzame, 
vitale, aantrekkelijke en gezonde 
regio. Dit gebeurt samen met het 
bedrijfsleven en maatschappelij-
ke organisaties. Door open te 
staan voor innovatieve ontwikke-
lingen en slimme verbindingen 
houden we de Achterhoek ook in 
de toekomst leefbaar. Eén van de 
speerpunten is smart industry. In 
de Achterhoek zijn mooie bedrij-
ven die op dit gebied actief zijn. 
Vanuit de zogenaamde Agenda 
Achterhoek2020 van de Regio 
Achterhoek ondersteunen we on-
dernemers die zich hierin willen 
ontwikkelen. 

Wethouder Jan Engels heeft eco-
nomische zaken in z’n portefeuil-
le en is namens de Achterhoekse 
gemeenten lid van de Regiegroep 
Smart Industry die ontwikkelin-
gen op dit gebied in de Achter-
hoek aanjaagt. Jan Engels: 
“Om dit goed in te kunnen vullen, 
vind ik het belangrijk wat meer 
kennis op te doen in de praktijk 
van smart industry bedrijven 
in Bronckhorst. Maar ook in de 
regio! Ik zou dan ook graag als 
‘collega voor een dag’ één of 
enkele dagdelen meelopen met 
bedrijven die met de laatste pro-
ductietechnologieën en nieuwe 
ICT-oplossingen werken.” 

Ondernemers met bedrijven die 
volgens smart industry principes 
werken en de wethouder graag 
laten zien hoe hun vernieuwende 
bedrijfsprocessen verlopen en 
waar wellicht nog knelpunten zijn 
als het gaat om bijvoorbeeld 
overheidregels, roepen wij 
daarom op contact met hem op 
te nemen. Via e-mail: j.engels@
bronckhorst.nl. Hij maakt dan een 
afspraak om mee te lopen. Engels 
daagt bedrijven voor zijn ‘collega 
voor een dag(deel)’ bezoek ook 
graag uit om na te denken over 
welke meerwaarde zijn aanwe-
zigheid voor hen kan hebben. De 
wethouder: “Het eerste bedrijf 
Goma in Hengelo meldde zich al 
snel bij mij en daar ga ik eind  
oktober heen. Super!”
 
Wat is smart industry?
Smart industry bedrijven zijn on-
dernemingen die door maximaal 
gebruik te maken van de nieuwste 
informatie en technologische ont-
wikkelingen efficiënter, flexibeler, 
kwalitatief beter en tailor made 
producten en diensten kunnen 
produceren en leveren. In de 
Achterhoek zien we dat dit op dit 
moment vooral gebeurt bij metaal-
bedrijven, de foodindustry en hun 
toeleveranciers. De economie 4.0: 
die nieuwe verdienmogelijkheden 
creeërt en 
de Achter-
hoek op de 
kaart zet 
als kansrij-
ke, innova-
tieve en 
onderne-
mende  
regio.

Wethouder Engels maakt graag kennis met 
innovatieve kijk op werk van bedrijven die 
werken volgens principes smart industry



Week van het slapen bij Helmink Wonen in Vorden
Gratis hotel 
overnachting bij 
aanschaf 
van twee 
hoofdkussens 
Silvana Support
VORDEN - Slapen is enorm be-
langrijk om goed tot rust te ko-
men, lichamelijk en geestelijk 
te herstellen en weer energie te 
krijgen. Gemiddeld slapen we 
een derde deel van ons leven. Ge-
middeld, want de slaapbehoefte 
van mensen varieert : de een 
heeft weinig, de ander veel slaap 
nodig. Bij Helmink Wonen in 
Vorden kunt u bij uitstek terecht 
voor advies op maat. De slaap-
specialisten van Helmink laten u 
de diverse mogelijkheden zien, 
adviseren u over het comfort dat 
bij u past en helpen bij de diverse 
opties die u wenst.

Op de slaapafdeling vindt u tallo-
ze boxsprings, ledikanten, slaap-
kamerkasten en matrassen. Daar-
naast vindt u bij Helmink een 
ruim assortiment in dekbedover-
trekken, hoofdkussens, dekbed-
den en accessoires. Tijdens de 
slaapweek kunt u kennismaken 
met de bekende nek ondersteu-
nende Silvana Support hoofdkus-
sens waar Helmink Wonen dealer 
van is in Vorden.
Bij aankoop van 2 hoofdkussens 
of een Silvana dekbed krijgt u een 
gratis hotelovernachting cadeau 
in een Fletcher hotel in Neder-
land naar keuze (zie de adverten-
tie in deze krant).

Silvana Support
Silvana Support is al ruim 30 jaar 
het beste nek ondersteunende 
hoofdkussen. Ontwikkeld in sa-
menwerking met fysiotherapeu-
ten, gemaakt van de allerbeste 
materialen en tot in detail uitge-
dacht om jouw lichaam optimaal 
te ondersteunen. Silvana Support 
kussens zijn in zes verschillende 
uitvoeringen verkrijgbaar, van ex-
tra zacht tot extra stevig. Dus ben 
je nu klein, groot, lang een rug- of 
juist een zijslaper? Er is voor ie-
dereen een Silvana Support.

Neksteunkussen
Een neksteun wordt soms erva-
ren als een ongemakkelijk ge-
deelte van het zo comfortabele 
hoofdkussen, alsof je in de goede 
slaaphouding gedwongen wordt. 
En dat vindt niet iedereen pret-
tig. Met de schoudercontour in 
de neksteun van Silvana Support 
is dat voorbij. De jukvormige con-
tour volgt het hoofd en de nek soe-
pel, maar ondersteunt nog steeds 
zodanig dat de wervelkolom recht 
ligt, of je nu op je rug of op je zij 
slaapt. De drie verschillend ge-
vulde bovenvakken zorgen voor 
een perfecte positie van het hoofd 
en een ontspannen wervelkolom 
in iedere lighouding.

De gezichtjes laten zien hoe je 
Silvana Support® op de juiste ma-
nier gebruikt. De wigvorm is niet 
alleen mooi om te zien, maar is 
ook functioneel: de vulling blijft 
op zijn plaats. En de neksteun 
zorgt voor de ondersteuning op 
de logische plek: de nekspieren 
kunnen ontspannen. En omdat 
deze nieuwe neksteun bij zijlig-
ging de kin vrijlaat, adem je ook 
vrijer zodat je nog rustiger slaapt. 
Een aanrader voor wie last heeft 

van nek- of hoofdpijn of voor wie 
gewoon heel lekker wil slapen.

Nog meer innovatie en actie
Naast de Silvana Support hoofd-
kussens zijn er tijdens de slaap-
week nog meer leuke acties met 
boxsprings en matrassen. Te-
vens laat Helmink u nader ken-
nismaken met innovaties zoals 
slapen op luchtmatrassen (ter 
vervanging van het waterbed) en 
de voordelen van het slapen op 
schotelbodems.

Naast al deze producten die ui-
teraard te proberen zijn laat Hel-

mink u ook de nieuwe Curem 
traagschuim matrassen zien. De-
ze nieuwe matrassenlijn in traag-
schuim is uniek door toepassing 
van nieuwe technieken. De traag-
schuim matrassen zijn daardoor 
nog duurzamer, ventileren nog 
beter en zijn ook in prijs heel 
aantrekkelijk ten opzichte van de 
reguliere merken.

Helmink is in de regio exclusief 
dealer van deze nieuwe Curem 
matrassenlijn. Ter introductie 
krijgt u tijdens de slaapweek 
maar liefst 50% korting op de 2e 
Curem matras. Bezoek daarom 

de slaapweek bij Helmink Wonen 
(t/m 18 oktober) en laat u infor-
meren over alles op het gebied 
van slapen.

Ook is het mogelijk om een af-
spraak te maken voor slaapadvies 
op maat, om zo te bekijken wat 
voor uw wensen, slaaphouding 
en aandachtspunten de beste op-
lossing is. De slaapadviseurs van 
Helmink kunnen u daarin advise-
ren. Voor meer informatie ga naar 
de website.
   

 ■ www.helminkwonen.nl/vorden

Een leuke avond 
uit voor mannen 
én vrouwen
ZELHEM - Een gezellige avond 
voor de dames waarop ze allerlei 
producten kunnen zien, voelen, 
ruiken en proeven én een goede 
band in het café voor de mannen. 
Dat zijn de ingrediënten van de 
Ladies Night die op zaterdag 17 
oktober wordt gehouden in het 
Witte Paard in Zelhem.

Door Mirjam Rensink

''We hebben een leuke avond uit 
voor vrouwen en mannen'' ver-
telt José Waenink van het Witte 
Paard enthousiast. ''In onze zalen 
staan standhouders met een heel 
divers aanbod. Alles wat de vrouw 
van nu interesseert is er te vinden, 
kraampjes met het thema gezond-
heid, schoonheid, hebbedingetjes, 
sieraden en woonaccessoires. Er 
worden demonstraties gegeven en 
er zijn mooie spullen te koop.''

"En we willen er een gezellige 
avond uit van maken voor ieder-
een en dus komt de band Loo-
natics optreden in het café'' vult 
Norbert Rosendaal aan. ''Zo gaan 
je samen uit op de zaterdagavond 
maar kan toch iedereen zijn ei-
gen gang gaan en na afloop kun je 
weer gezellig samen een drankje 
doen voor je weer naar huis gaat.''

De combinatie van een avondje uit 
voor hem en haar heeft veel stand-
houders verleid om naar het Witte 
Paard te komen op 17 oktober. ''De 
reacties van de deelnemers zijn zo 
leuk'' zegt José Waenink. ''Het is 
voor het eerst dat een Ladies Fair 
zo wordt gehouden in Zelhem en 
ik merk dat iedereen er heel veel 
zin in heeft.''

José Waenink en Norbert Rosen-
daal exploiteren sinds mei Het 
Witte Paard 2.0 in Zelhem. Dat de 
buitenkant van het zalencentrum 
en café sindsdien flink is veran-
derd kan niemand zijn ontgaan. 
Maar ook aan de binnenkant is er 
veel veranderd. Zo zijn het terras 
en het café nu iedere dag vanaf 
10.00 uur open voor koffiedrinkers 

en is de lunchkaart uitgebreid. 
Veel gasten komen nu al speciaal 
voor de gehaktballen en de scho-
tels van José die geserveerd wor-
den op het terras of in de nieuwe 
bistro.

Die is gemaakt in de voormalige 
slijterij, de winkel is omgebouwd 
tot een knus zaaltje dat door de 

prachtige inrichting en de grote 
ramen huiselijk aandoet. Hier 
kunnen verjaardagen, vergade-
ringen en andere kleine feestjes 
worden gehouden, er kan wor-
den gebruncht en José verzorgt er 
heerlijke buffetten. ''We kunnen 
nu feesten geven van twintig per-
sonen tot 350 personen'' vertelt 
Norbert.

''De Kleine Peardestal is nu ook te 
huur voor mensen die alleen een 
zaal zoeken en bijvoorbeeld de be-
diening zelf willen doen.''

Maandelijks een 
dansavond en 
livemuziek

Naast de Ladies Night op 17 okto-
ber organiseren José en Norbert 
ook iedere eerste donderdag van 
de maand een dansavond in de 
zaal en is er iedere derde zaterdag 
van de maand live muziek in het 
café.

En Norbert is nog op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om 
op dinsdagmiddag te komen bil-
jarten. Daarvoor en voor alle an-
dere vragen kunnen mensen bel-
len met het nieuwe nummer van 
het Witte Paard 2.0 : 0314 640174.

Gezellige avond bij het Witte Paard 2.0 in Zelhem

Het team van Helmink. Foto: PR

Norbert Rosendaal en José Waenink organiseren avond uit voor mannen én vrouwen. Foto: Mirjam Rensink

Contact Bronckhorst Noord16 Dinsdag 13 oktober 2015



 Veel spektakel bij Samengestelde 
Menwedstrijd   
 HENGELO - De Samengestelde 
Menwedstrijd op zaterdag 10 
en zondag 11 oktober georga-
niseerd door Menvereniging 
In Stap en Draf, kon onder bij-
zonder prettige weersomstan-
digheden worden verreden. De 
zon scheen volop. Het publiek 
genoot op Evenemententerrein 
De Hietmaat van mooie proeven, 
met als hoogtepunt de vierspan-
nen op de zondagmiddag.

    Voor het eerst in jaren was het 
droog dit wedstrijdweekend. De 
zon scheen volop. Het was wel be-
hoorlijk koud en moesten deelne-
mers en hun publiek zich daarop 
kleden. 

    Iedereen genoot van de specta-
culaire verrichtingen bij de zes 
hindernissen, waarbij tijdwaarne-
mers klaar stonden om te klokken. 
Elke keer weer was het spannend 
met welke tijd een team het rijden 
van de hindernis had volbracht. 
Langs twee trajecten verreden de 
deelnemers hun wedstrijd.

    De menner had de teugels in han-
den. De groom, de assistent van de 
menner, stond achterop de mara-
thonwagen. De grotere spannen 
hadden meerdere grooms.

Deelnemers van de 26e Samen-
gestelde Menwedstrijd reden in 
verschillende rubrieken en aan-

spanningen, zoals enkelspan (één 
paard), dubbelspan (twee paar-
den naast elkaar), tandem (twee 
paarden voor elkaar) of vierspan 
(twee paarden voor en twee paar-
den achter). Na de veterinaire 
controle gingen de spannen van 
start. Zondagochtend mochten de 
pony's aan het werk. Pony's heb-
ben een schofthoogte van minder 
dan 1.56,9 meter. Vanaf 1.57 meter 
spreekt men van paarden.

    Deze categorie kwam 's middag in 
de wedstrijd. De menwedstrijden 

wordt door het publiek gewaar-
deerd: het is een samenspel tussen 
menners, grooms en paarden.

    Prijzen werden uitgereikt voor de 
spannen met de beste tijden in 
Dressuur, Vaardigheid, Marathon 
en voor de drie onderdelen sa-
men. Uitslagen en andere infor-
matie is te vinden op de websites.
       

 ■     www.instapendraf.nl ■     www.hoefnet.nl

  Eerste bijeenkomst over de introductie 
van de slimme meter in Vorden
    VORDEN - Op 14 oktober is de 
eerste bijeenkomst over de in-
troductie van de slimme me-
ter in Vorden. Cees Kraakman 
en Guus Ydema hebben elkaar 
gevonden in het project. Hoe 
ziet hun liefde eruit?

    Cees Kraakman uit Vorden pak-
te twee jaar geleden namens 
de Werkgroep Woonlasten van 
drie huurdersverenigingen uit 
de Achterhoek de telefoon om 
een afspraak te maken met 
Guus Ydema, de toen nog verse 
AGEM-directeur. De werkgroep 
verwachtte dat voor huurders 
veel te besparen was in de ener-
gielasten.

     Rotterdam 
Kraakman: "De huurverhogin-
gen waren toen fors en de men-
sen zagen er niets voor terug. 
Een pilot in Rotterdam met een 
slimme energiemeter inspi-
reerde ons. De uitkomst was dat 
een slimme meter leuk is, maar 
pas effect sorteert als je je ge-
drag aanpast. Met een display, 
bijvoorbeeld in de woonkamer, 
kun je direct zien wat het resul-
taat van je maatregelen is."

   Verjaarsdagsfeestje 
"Dat is essentieel", vult Ydema 

aan, "want zonder display is 
een slimme meter net zo dom 
als de oude meter. Je kunt ook 
een app gebruiken maar daar-
van is aangetoond dat die na 
een maand niet meer wordt ge-
bruikt. In de woonkamer zie je 
de display altijd. En je praat er 
dan over met vrienden of fami-
lie. Een mooi onderwerp voor 
een verjaardagsfeestje. Dat is 
het begin van gedragsverande-
ring."

  "Van nature heb 
ik niets met 
duurzaamheid"

    Kraakman: "Van nature heb ik 
niet iets met duurzaamheid. 
Hoewel ik er de afgelopen pe-
riode wel affiniteit mee heb ge-
kregen denk ik nog steeds dat 
mensen vooral door financiële 
voordelen worden gedreven, 
ook bij de keuze voor energie.

    Dat was voor ons in ieder ge-
val de aanleiding om in actie 
te komen. Gelukkig kregen we 

hulp van Ernestine Elkenbracht 
van Quintens. Zij heeft gezorgd 
dat het ministerie van Econo-
mische zaken ging deelnemen. 
Maar ook het telefoontje naar 
AGEM was belangrijk."

     Landelijke partij 
Ydema: "Bedankt voor je com-
plimenten Cees, maar vergeet 
je eigen werkgroep niet. Als jul-
lie als vrijwilligers niet hadden 
doorgezet was er niets gebeurd. 
Het telefoontje herinner ik me 
nog. Cees kwam met de ideale 
AGEM-aanpak: regionaal en 
van onderaf. Geen bestuur-
ders maar huurders die met 
een plan komen om energie te 
besparen. We hadden snel een 
afspraak en een klik."

  Kraakman: "Puur zakelijk, maar 
wel een soort verliefdheid, want 
Guus en ik zaten op hetzelfde 
spoor. Regionaal en groen, dat 
is sympathiek. We hadden ook 
kunnen kiezen voor een grote 
landelijke partij, daar zat vast 
meer geld om iets te realiseren. 
Maar dat zou niet bij ons pas-
sen, wij kozen voor regionaal 
en groen. Wij hadden vanaf het 
begin vertrouwen in AGEM, 
ook in fases dat het stroef ging 
hielden we elkaar vast." 

  Wandel en ontmoet
   VORDEN - Vrijdag 30 oktober vindt 
er een bijeenkomst plaats voor alle 
mensen die met kanker te maken 
hebben. Het thema van deze mid-
dag is wandeling en ontmoeting. 
Aanwezig zijn wethouder Pep-
pelman van de gemeente Bronck-
horst en Mariet Nieuwenhuis van 
de KWF regio Achterhoek.

   Vrouwenensemble Siva zingt een 
aantal mooie liederen. Daarna 
wordt een wandeling gemaakt en 
onderweg worden gedichten voor-
gelezen. De bijeenkomst begint 
om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 
uur. De bijeenkomst vindt plaats 
op landgoed Hackfort van natuur-

monumenten, bij de tuinschuur. 
Voor informatie kunt u bellen naar 
Trees Haagen: 0575-470941 of 
t.haagenkpnmail.nl. 

 Uitje gezin mantelzorg
    HOOG KEPPEL - Op zondag 25 ok-
tober organiseert VIT- hulp bij 
mantelzorg voor gezinnen uit de 
gemeente Bronckhorst, waarvan 
één of meerdere kinderen extra 
zorg nodig hebben, een geheel 
verzorgde middag in Zorgbad 
Zonnewater in Hoog-Keppel.

    Eropuit gaan is, met één of meer-
dere kinderen binnen een gezin 
extra zorg nodig hebben door 
een beperking, niet vanzelfspre-
kend. Deze middag is voor het 

hele gezin. Er is een activiteiten-
programma voor de kinderen met 
een beperking, onder deskundige 
leiding. Ook de broertjes en zus-
sen krijgen een apart programma 
aangeboden. De middag wordt 
afgesloten met een gezamenlijk 
snackbuffet. VIT organiseert deze 
middag met medewerking van 
Zonnebad Zonnewater en de ge-
meente Bronckhorst. Vragen en 
aanmelden: (0544) 82 00 00 (werk-
dagen bereikbaar van 9.00 - 15.00 
uur). Dit kan nog tot 16 oktober.          

 Menner Sven Jansen en groom Gea van de Mars met hun pony's Marie en Kees in actie. 
Foto: Liesbeth Spaansen   

(Advertorial)

Exclusieve whiskytasting in 
Hummelo
Op vrijdag 30 oktober organi-
seert Hotel Café Restaurant De 
Gouden Karper in Hummelo 
samen met een aantal lokale 
whiskyliefhebbers een exclu-
sieve whiskytasting. Deze tas-
ting staat helemaal in het teken 
van de Schotse streek Speyside. 

Voor deze tasting is whiskyken-
ner Ronald Wuijster uitgenodigd. 
Deze voormalige whiskyimpor-
teur, tegenwoordig woonach-
tig in Duitsland, zal u met een 
boeiend verhaal meenemen 
langs drie verschillende Speysi-
de distilleerderijen. Na een korte 
introductie op het productiepro-

ces zullen per distilleerderij twee 
verschillende whisky’s worden 
vergeleken, waardoor de unieke 
mogelijkheid ontstaat om de ver-
schillen tussen bijvoorbeeld een 
voormalig sherry- en bourbonvat 
te proeven. 
Samen met de keuken van De 
Gouden Karper is bij elk glas een 
bijpassend proeverijtje bedacht. 
De avond start om 19:30. De kos-
ten voor 6 verschillende proef-
glazen inclusief proeverijtjes 
bedraagt € 27,50. Reserveren is 
noodzakelijk. U kunt hiertoe een 
email sturen naar welkom@deg-
oudenkarperhummelo.nl of bel-
len met 0314-381214.

Cursus ambachtelijk houtbewerken
Maak een stoel van VersHout!
Het vellen van de boom. Het 
splijten en bewerken van het 
hout. Het maken van een meu-
belstuk. Je leert het allemaal 
in deze mooie cursus! Zonder 
machines, zonder lawaai, in de 
natuur. 

Op ambachtelijke wijze maak je 
een eigen uniek project met oer-
degelijk handgereedschap. Een 
stoel, een mooie kruk of ‘schaaf-
bok’! Dit is een bijzonder efficiënt 
klem-gereedschap van honder-
den! Jaren oud dat we gebrui-
ken om het vers gespleten hout 
in vorm te snijden met het haal-
mes. Een heerlijke rustgevende 
bezigheid! We werken met een 

kleine groep in het mooie bos 
‘Midgaard’ in Almen. We lunchen 
met elkaar. Kamperen en overige 
maaltijden tegen meerprijs.

Gegevens;
•  van woensdag 21 oktober t/m 

zondag 25 oktober.
• locatie; Midgaard, Almen.
•  kosten; 350 euro inclusief hout 

en lunch.
•  maximaal 8 deelnemers.

Informatie en aanmelden;
• Job Suijker 06-18534257
• Sjors van der meer 06-40885056
• sjors@vers-hout.nl
• www.vers-hout.nl 
(voor ons hele cursusaanbod!).

Pompoenen
Verkoop van mooie pompoe-
nen in onze sfeervolle kas op 
maandag t/m zaterdag 10.00 – 
17.00 uur.

Workshops
Tot 15 november: maandag t/m 
zaterdag: 13.30 - 16.00 uur.

EXTRA Herfstvakantie
’s morgens 10.00 - 12.00 uur

Zondag 11 en 25 oktober 
11.00 - 16.00 uur.
• Bloemstuk met pompoen  
• Halloweenpompoen uithollen 

als sfeerlicht
• s.v.p. aanmelden voor deelname

Biozorgkwekerij Aaldering - De Stek
Wittebrinkweg 8, 7021 KL Zelhem
www.aaldering-destek.nl  
Tel. 0314-324356

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

WORKSHOPS en CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze 
lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten 
contact op via verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30
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Besluiten inzake Programma Stroomlijn, deelgebied 5 
(uiterwaarden langs de IJssel), quicktranche

De ontwerpbesluiten hebben voor een ieder ter inzage gelegen van donderdag 2 juli 
2015 tot en met woensdag 12 augustus 2015. Binnen deze zes weken bestond de 
mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn zienswijzen ingediend. 
De in deze periode ingediende zienswijzen hebben geleid tot een aantal wijzigin-
gen in de besluiten. Ambtshalve is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. Voor 
de beantwoording van de zienswijzen en de aanpassingen in de besluiten wordt 
verwezen naar de “Reactienota Stroomlijn deelgebied 5, quicktranche”, die met de 
definitieve besluiten ter inzage is gelegd.

Algemeen
Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn – aan het onderhoud van 
de begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen 
de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij 
hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en 
ophopend vuil daarin de doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt 
een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer 
en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor 
de hoogwaterveiligheid. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op 
welke plekken het water bij hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de 
zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het 
meest belemmert. Het voornemen van Rijkswaterstaat is om – na een zorgvuldige 
afweging van belangen – zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan 
van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook via de uiterwaarden 
ongehinderd naar zee stromen. Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodem-
roeringen plaats. Bij het rooien van houtopstanden worden de stobben gefreesd tot 
een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

Toelichting besluiten
De besluiten voor deelgebied 5, quicktranche betreffen werkzaamheden in 13 uit-
erwaarden, verspreid over 9 gemeenten. Voor de exacte locaties van de werkzaam-
heden wordt verwezen naar het bij de besluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.

Projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan 
van de rivier. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een project-
plan worden opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deel-ge-
bied 5, quicktranche beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het 
overkoepelend juridisch kader voor de werkzaamheden. 

Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen 
uitvoeren, is voor 13 uiterwaarden een vergunning vereist op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998.
 
Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen 
uitvoeren, is voor 5 uiterwaarden een ontheffing vereist op grond van de Flora- en 
faunawet.

Omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren 
van werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden 
is voor 10 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.  

Omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing 
vereist om een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project 
dat uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 
2.2 lid 1 onder g Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard 
door een kapverordening wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsver-
gunning nodig. Om die reden is voor 2 uiterwaarden een omgevingsvergunning 
vereist.

Welke besluiten liggen nu ter inzage?
1. Projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en 

Milieu t.b.v. Olburgsewaard (gemeente Bronckhorst), Bronckhorster waarden 
(gemeente Bronckhorst), Brummensche waarden (gemeente Brummen), Hoen-
waard (gemeente Hattem), Marlerwaarden (gemeente Heerde), Vorchterwaarden 
(gemeente Heerde), Ketelpolder (gemeente Kampen), Uiterwaard Kampen (ge-
meente Kampen), Pijperstaart (gemeente Kampen), Koppelerwaard (gemeente 
Kampen), Rijsselse Waarden (gemeente Lochem), Vorchterwaarden (gemeente 
Olst-Wijhe), Marlerwaarden (gemeente Olst-Wijhe), Terwolder Dorpenwaarden 
(gemeente Voorst), Stokebrandswaard (gemeente Zutphen), met bijbehorende 
stukken, waaronder het m.e.r.-beoordelingsbesluit. 

2. Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de Staatssec-
retaris van Economische Zaken t.b.v. de hiervoor genoemde uiterwaarden met 
bijbehorende stukken.

3. Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Staatssecretaris van 
Economische Zaken met bijbehorende stukken t.b.v. Bronckhorster waarden 
(gemeente Bronckhorst), Brummensche waarden (gemeente Brummen), Vorch-
terwaarden (gemeente Heerde), Uiterwaard Kampen (gemeente Kampen), Rijs-
selse Waarden (gemeente Lochem) en Vorchterwaarden (gemeente Olst-Wijhe). 

4. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings-
 recht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden 

Bronckhorster waarden en Olburgsewaard van het college van B&W van de 
gemeente Bronckhorst met bijbehorende stukken.

5. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings
 recht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van houtop-

stand’ t.b.v. de uiterwaard Brummensche waarden van het college van B&W van 
de gemeente Brummen met bijbehorende stukken.

6. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings
 recht voor de activiteit ‘werken of wken.erkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaarden 

Ketelpolder, Koppelerwaard en uiterwaard Kampen en voor de activiteiten 
‘werken of werkzaamheden’ en ‘vellen van houtopstand’ t.b.v. de uiterwaard

 Pijperstaart van het college van B&W van de gemeente Kampen met bijbehoren-
de stuk

7. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevings
 recht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Rijsselse 

Waarden van het college van B&W van de gemeente Lochem met bijbehorende 
stukken.

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat door de betrokken bevoegd gezagsinstanties 
besluiten zijn genomen voor Stroomlijn, deelgebied 5, quicktranche. De betreffende besluiten en bevoegde 
gezagsinstanties zijn hieronder nader aangeduid. Stroomlijn deelgebied 5 maakt onderdeel uit van het 
landelijke Rijkswaterstaat-programma Stroomlijn. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten 
is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.
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Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
Tel. (0575) 55 12 49 - Harrie (06) 23 71 19 67
www.beeftinkvorden.nl - info@beeftinkvorden.nl

8. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. 
de uiterwaard Marlerwaarden en Vorchterwaarden van het college van 
B&W van de gemeente Olst-Wijhe met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?
Van woensdag 14 oktober 2015 tot en met woensdag 25 november 2015 
liggen de besluiten ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende 
stukken, inclusief de aanvraag. U kunt de betreffende documenten tijdens 
de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien op de volgende 
locaties:
• Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)
• Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen
• Stadhuis Hattem, Markt 1, 8051 EZ Hattem
• Publiekscentrum gemeente Heerde, Eperweg 5, 8181 ET Heerde 
• Stadhuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen
• Gemeentehuis Lochem Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
• Gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe
• Gemeentehuis Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello
• Gemeentehuis Zutphen, ‘s Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen 

Digitale inzage
De besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvragen en de 
reactienota, kunt u ook inzien via www.coordinatiestroomlijn.nl, onder 
Deelgebied 5, Quicktranche, Definitieve besluiten.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die hun zienswijze op het ontwerpbesluit tijdig naar 
voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben ge-
bracht, kunnen van donderdag 15 oktober 2015 tot en met woensdag 25 
november 2015 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State door het indienen van een beroepschrift. 
Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:
a) uw naam en adres;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van het besluit, 
waartegen uw beroep is gericht, onder vermelding van de naam van het 
besluit naar:
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige 
instantie over ingestelde beroepen.

Crisis- en herstelwet van toepassing
Op het besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet 
(Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroeps-
gronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep 
niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen 
beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de 
beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder 
andere dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift 
niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet 
van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van het besluit laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien 
beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van 
een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van 
het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek 
moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. 

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Industriepark 5
Bedrijfshal (ca. 575 m2) met kantoor en buitenterrein, 
gelegen op het industrieterrein in Zelhem. Prima bereikbaar 
via de N315 en N330 en parkeren op eigen terrein.
De bedrijfsruimte is v.v. verwarming, krachtstroom en 
overheaddeur. Deelverhuur bespreekbaar.

Huurprijs:
€ 2.000,- per maand
BTW belast.

Koopsom: 
op aanvraag. Plantsoenstraat 75

Doetinchem
Tel. 0314-332491
doetinchem@tenhag.nl

Tevens vestigingen 
in Almelo, Deventer, 
Enschede, Hengelo, 
Zutphen en Zwolle.

ZELHEM

TE
HUUR

TE
KOOP

www.tenhag.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 17 oktober 21.00 uur:

Café:
Super Saterday 

Perfect Showband met nieuwe zangeres

Disco:
Nozem Oil Party

DJ James en DJ Roy

6 exclusieve Schotse whiskies, 
geserveerd met kleine proeverijtjes

•
o.l.v. voormalig whiskyimporteur 

en specialist Ronald Wuijster

WHISKY TASTING
vrijdag 30 oktober 2015

aanvang: 20.00
locatie: HCR “De Gouden Karper,
 Dorpsstraat 9 Hummelo

Deelname: € 27,50. 
Opgeven via 0314-381214 
of welkom@degoudenkarperhummelo.nl

Vraag ons magazine 

Voortleven aan

via nierstichting.nl/nalaten
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HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

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

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

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

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 26 oktober.De cursus voor auto start op 
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Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

AANHANGWAGEN
RIJBEWIJS (BE) IN ÉÉN DAG

Binnen één dag je rijbewijs voor het rijden met 
aanhangwagen of caravan? Volg de unieke een-
daagse cursus van Verkeersschool Voskamp: les en 
examen in één dag, voor een aantrekkelijke prijs! 
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Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soorten dub-
bel staafmatten, sierhekwerken, poorten en nog 
veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende soorten 
omheiningen, afrasteringen, schuttingen en nog 
veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers. Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt | 0313 - 47 63 11 | 06 - 53 842 907

Hekwerken en Omheiningen

WIJ ZIJN VERHUIST !! 
Onze dienstverlening en vertrouwde service blijft !!

Verkoop, Aankoop, Taxatie, Woningen en Bedrijven
U vindt ons op: W: dirkvanderhouwen.nl 

E: info@dirkvanderhouwen.nl - Tel.: 0575-55 55 82 Dirk van der Houwen Makelaardij

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL 

Let op! Woensdagmiddag gesloten.
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 m. links.
Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en acties!

Zaterdag 17 okt, appelpersdag
Kom Kijken en Proeven!

• Elstar APPELS of Conference peren va.3 kg 2.50
• WITTE OF RODEKOOL per stuk 0.75
• AARDAPPELEN vanaf 10 kilo 3.99
• Er is weer ZUURKOOL uit ‘t vat 500 gram 0.49
• WINTERPEEN kilo 0.50

Zaterdag een preuverije in de 
winkel van streeproducten

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

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

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Mis deze kans niet!
Nieuwe iPad-cursussen!
Basiscursus  voor starters en gevorderden

Cursus in Vorden
Vanaf 29 oktober
9.00 - 12.30 uur

Cursus in Hengelo
Vanaf 27 oktober
13.30 - 17.00 uur

Kosten €  45,00  incl. boek
Informatie/Aanmelden
Henk Roes: tel. 06 21241984
e-mail: hwa.roes@gmail.com of
e-mail: w.gotink@welzijnvorden.nl

5 lessen van 1,5 uur
Begeleiding door 2 docenten.

www.dier.nu

HELP DIEREN IN NOOD,
OOK BIJ U IN DE BUURT

Draag bij aan de draagbare kunstnier.  
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

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



Pop up restaurant Gaon staat 
in teken van wild

WINTERSWIJK - De laatste editie 
van dit seizoen van Gaon etten 
in de Achterhoek vindt plaats 
op een nu nog geheime locatie 
in Winterswijk. Het driegangen-
menu staat in deze herfstmaand 
uiteraard in het teken van wild 
eten.

Werden alle voorgaande edities 
van dit seizoen buiten gehouden, 
de laatste editie vindt op vrijdag 30 
oktober aanstaande binnen plaats. 
Dit is dan ook het enige verschil, 
want het gezellige, ongedwongen 
eetevenement met een vleugje en-
tertainment en een toefje achter-

grondinformatie vindt wederom 
op een bijzondere, prachtige 'war-
me' locatie plaats in de Achter-
hoek. Wilt u weten waar die mooie 
plek is, reserveer dan een plek via 
www.gaon.nl. Twee dagen voor 
uw avond uit, verneemt u waar u 
precies moet zijn.

Tijdens een avond uit bij Gaon 
bent u verzekerd van een hartelijk 
ontvangst door vriendelijke gast-
heren en -vrouwen, goede Achter-
hoekse wijnen en bier, een voor-
treffelijk driegangenmenu bereidt 
door koks die de Achterhoekse 
producten een zeer warm hart toe-

dragen. Door het veranderen van 
zitplaats tussen de gangen bent u 
verzekerd van steeds verrassende, 
andere gespreksonderwerpen met 
nieuwe disgenoten. En u wordt 
altijd getrakteerd op een cultureel 
en/of informatief entertainment. 
Vrijdag 30 oktober is uw laatste 
kans van dit jaar om dit bijzondere 
pop up restaurant mee te maken 
in de Achterhoek en kunt u wild 
gaon etten in Winterswijk. Mis het 
niet!
   

 ■ www.gaon.nl

   

Vorden 1 koploper in 2e klasse na 
winst in en tegen Hatert
VORDEN - Afgelopen seizoen 
heeft Vorden 1 in het kampi-
oensjaar in de 3e klas maar liefst 
12 keer gewonnen met slechts 
1 doelpunt verschil en ook dit 
seizoen in de 2e klasse is het na 
6 wedstrijden alweer de 2e keer 
dat met een minimaal verschil 
de 3 punten toch naar Vorden 
gaan. Drie weken geleden was 
het tegen DCS 1-0 en nu in en te-
gen Hatert werd het 2-1.

Afgelopen zondag leek het duel 
heel lang in een 1-1 gelijkspel te 
eindigen, ondanks het feit dat Vor-
den met een man meer speelde 
doordat in de 52e minuut een spe-
ler van Hatert het veld met rood 
moest verlaten. Het lukte Vorden 
echter niet om in de resterende 
periode van de 2e helft deze meer-
tal situatie om te zetten in doel-
rijpe kansen. Integendeel, want de 
vele geel-zwarte supporters langs 
de kant hielden zelfs een paar 
keer hun hart vast toen in de te-
genaanvallen Hatert, vooral via de 
gevaarlijke linksbuiten, gevaarlijk 
voor het doel van Robin Verstege 
verscheen.

Toen in de 92e minuut Vorden 
een vrije trap kreeg toegewezen, 
had niemand in de gaten dat op 
dat moment ook de derde wissel 
plaats vond. Linksback Sam Ab-
bink, die toch al dichtbij de dug-
out stond, liep aangeslagen naar 
zijn zitplaats en zijn broer Bas 
had al warmgelopen dus deze liep 

direct het veld in en stiefelde zo 
maar richting het doel van Hatert. 
Nadat de vrije trap werd verlengd 
door Siebren Bijenhof liep Bas 
geheel vrij staand het 16 meter-
gebied in en kopte keihard vanaf 
een meter of tien raak en zorgde 
met zijn eerste balcontact voor 
doldwaze taferelen in de hoek van 
het veld waar alles en iedereen van 
Vorden op elkaar sprong.

Wat een ontknoping van een wed-
strijd die eigenlijk helemaal op slot 
zat, maar voor Vorden zo hoopvol 
begon. Want het eerste kwartier 
liet Vorden het beste van het spel 
zien en combineerde er vooral op 
het middenveld lustig op los. Het 
kwam dan ook verdiend op een 
0-1 voorsprong al werd de indraai-
ende vrije trap van Daan Horst-
man door een speler van Hatert 
gepromoveerd tot een doelpunt. 
Het spel van Vorden werd daarna 
rommeliger en vooral de één na 
laatste en bij vlagen ook de laatste 
pass van een aanval was onzui-
ver en zorgde zodoende voor een 
stroperig spelbeeld aan geel-zwar-
te zijde. Hatert kwam zodoende 
weer terug in de wedstrijd en zij 
maakten na 25 minuten dan ook 
verdiend gelijk door een prima 
kopbal in de verre hoek.

Na de rust kantelde het duel door 
een incident bij de achterlijn van 
Vorden. De rechterspits van Hatert 
kreeg in een duel op een onschul-
dige wijze de hand van Stefan Eg-

gink in het gezicht en liep hierbij 
een bloedlip op. Omdat hier niet 
voor werd gefloten, reageerde de 
speler van Hatert furieus en liep 
dreigend naar Stefan Eggink toe 
en gaf hem een flinke duw, waar-
na de aanvoerder van Vorden, vol-
gens de spelers van Hatert ietwat 
theatraal, naar de grond ging. Een 
terechte rode kaart voor de speler 
van Hatert, maar gezien het bloed 
op het gezicht van deze speler had 
heel Hatert het gevoel dat hun on-
recht was aangedaan en het 'spel 
was op de wagen'.

Met 10 man ging Hatert een 'me-
tertje extra lopen', schuwde het 
duel niet en probeerde op aller-
lei manieren, zoals tijdrekken bij 
doelschoppen, intimidatie rich-
ting scheidsrechter en grensrech-
ter bij twijfelballetjes, het faken 
van blessures waardoor er weer 
tijd verloren ging, toch nog het 
gelijke spel uit het vuur te slepen. 
Lange tijd leek het Hatert te luk-
ken om Vorden uit haar spel te ha-
len en zodoende een punt over te 
houden aan deze wedstrijd, maar 
ze hadden even geen rekening 
gehouden met de gebroeders Ab-
bink. Want tegen deze wisseltruc 
was Hatert niet bestand en door 
de rake kopbal van de geheel vrij-
staande Bas Abbink ging zodoen-
de de winst alsnog naar Vorden!

Komende zondag speelt Vor-
den 1 thuis tegen medekoploper 
SDOUC uit Ulft.

De Muzikale Ontmoeting
REGIO - In het interkerkelijke 
programma "De Muzikale Ont-
moeting " bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Op maandag 19 oktober zal dhr. 
Wim Scheerder uit Doetinchem 
aan de uitzending meewerken. 
Ds. J. Kool van de Protestantse ge-
meente Vorden zal op maandag 26 
oktober een overdenking houden. 
Gerrie Bossenbroek uit Hengelo, 
commissielid van Kerk en Radio, 
zal op maandag 2 november en-

kele gedichten voordragen. Het 
programma 'De Muzikale Ontmoe-
ting' wordt iedere maandagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Muzikale ver-
zoekjes kunnen t/m vrijdags voor 
de uitzending aangevraagd worden 
via het tel. 0314-622878. De kabel-
frequenties van Radio Ideaal zijn 
voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet.
   

 ■ www.ideaal.org

   

Dementietafel 
REGIO - Bent u betrokken bij de 
zorg voor iemand met een ver-
standelijke beperking die sterk 
aan het verouderen is of demen-
tie heeft? Als mantelzorger of 
hulpverlener? Kom dan op 2 no-
vember naar de Dementietafel in 
't Brewinc, IJsselkade 13 in Doe-
tinchem.

Mensen die betrokken zijn bij de 
zorg en ondersteuning voor ouder 
wordende mensen met een ver-
standelijke beperking en (moge-
lijke) dementie, hebben ieder hun 
eigen ervaringen en verhalen. De 
Dementietafel is een plek waar u 
in een ongedwongen en open sfeer 
elkaar kunt ontmoeten en uw er-

varingen kunt delen. Er wordt met 
elkaar gepraat aan de hand van 
een thema. Dit gebeurt onder het 
genot van koffie, thee, een hapje 
en een drankje. De Dementietafel 
wordt georganiseerd door Phila-
delphia, Elver, Estinea en Siza. De 
Dementietafel van 2 november 
gaat over 'Levensboeken en an-
dere varianten'. Ontvangst is om 
19.00 uur. Aanmelden kan bij Feike 
Duis (Elver). Voor meer informatie 
kunt u zich richten tot Geertje Smit 
(Philadelphia).
   

 ■ fduis@elver.nl ■ g.smit@philadelphia.nl

   

Rock 'n Ten Festival
DOETINCHEM - In het weekend 
van 17 en 18 oktober is er weer het 
Rock 'n Ten Festival bij café De En-
gelenbak in Doetinchem.

Zaterdag de 17e staat in het te-
ken van Tribute bands. Om 21.00 
uur trapt Claptunes (Eric Clap-
ton tribute) af. De band rond Stef 
Woestenenk uit Vorden heeft zijn 
sporen ruimschoots verdient in de 
Achterhoek en ver daarbuiten. Op 

deze avond speelt ook The Foo uit 
Steenderen. Op zondag 18 oktober 
speelt de band Strike uit Vorden. 
Deze band rondom Renske Zen-
horst covert op geheel eigen wijze 
bekende nummers. Entree zes eu-
ro. Aanvang 21.00 uur. Op zondag 
Strike, The Reaction, Red Devil, 
The Pretty Faces, The Feel Of Free, 
Voltage en Bootsman. Aanvang 
14.00 uur. 

Wild eten Gaon Etten 2014.Foto: Achterhoekfoto.nl/Henk den Brok

Zutphen promotie
Om meer bezoekers, bewoners en 
bedrijven naar onze stad te halen 
en reeds gevestigde bewoners en 
bedrijven te behouden, is op 1 ja-
nuari 2015 de stichting Zutphen 
Promotie opgericht. Inmiddels 
heeft het bestuur een concept 
marketingplan vastgesteld dat als 
leidraad gaat dienen voor het vast 
te stellen imago van de stad. Met 
behulp van een externe marketin-
gexpert wordt inzicht verschaft in 
waar Zutphen voor staat en hoe 
in de toekomst het communica-
tie- en marketingbeleid er uit kan 
komen te zien. Enfin, kostbaar en 
nog vaag, maar het zal wel ergens 
toe leiden.

Gelukkig is promotie in onze Zuivel-
hoeve winkel een stuk concreter én 
eenvoudiger: wij voorzien u graag 
van lekkere, interessante produc-
ten. Daarvoor zijn we steeds op 
zoek naar smakelijke (boeren)kazen 
en diverse specialiteiten. Ons as-
sortiment bestaat uit meer dan 200 
verschillende kazen. Om u te helpen 
met uw keus kunt u altijd proeven 
– zo weet u zeker dat de kaas die 

mee naar huis gaat werkelijk bij uw 
smaak en uw doel (bij de borrel, uit 
het vuistje, fondue, boterham) past.
Maar het gaat om veel meer dan de 
verkoop van kaas. Bij de Zuivelhoe-
ve is het van belang dat u zich wel-
kom voelt en dat u professioneel 
geholpen wordt. Daarom adviseren 
we u ook graag bij de samenstelling 
van een kaasplank die verrassend 
oogt, de smaakpapillen prikkelt en 
het juiste mondgevoel oplevert. Ja, 
natuurlijk wilt u van prachtige kazen 
genieten. Maar we leveren graag, 
met onze expertise, een bijdrage 
aan het succes van een fijne, gezel-
lige avond met vrienden, familie of 
geliefde.
Eén kaas die na een lange afwezig-
heid weer te proeven (en te kopen) 
is, is de Oostenrijkse Vorarlberger: 
een ongepasteuriseerde bergkaas, 
extra belegen en licht pikant. Dit is 
een kaas die zowel perfect bij de 
borrel past als in de kaasfondue. 
Een onverwachts pluspunt? Zijn la-
ge prijs maakt deze ‘Heumilch’-kaas 
extra aantrekkelijk...

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Assistent Medewerker Marketing en 
Communicatie m/v

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie binnen een 
dynamische werkomgeving?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een tijdelijke mar-
keting- en communicatiemedewerker die een veelzijdige onder-
steunende functie op de afdeling wil hebben. Je werkzaamheden 
bestaan uit het schrijven van artikelen en nieuwsbrieven, waarvoor 
je zelf het deskresearch doet en de content verzamelt. Verder houd 
je je bezig met diverse hand- en spandiensten zoals referenties 
nabellen en afspraakbevestigingen mailen. Kennis van en ervaring 
met dtp en CMS is een pré. Voor deze hands on functie is het 
belangrijk dat je praktisch, proactief ingesteld en oplossingsgericht 
bent en gestructureerd werkt. Verder vind je het leuk om klanten-
contact te hebben en ben je een echte aanpakker die zelf initiatief 
neemt.   

Systeembeheerder m/v

Ben jij een ervaren Systeembeheerder en op zoek naar 
een veelzijdige functie?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Goor zijn wij per 
direct op zoek naar een Systeembeheerder. In deze functie ben je 
verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de ontwikkeling 
van het informatiesysteem. Naast het dagelijkse beheer van de 
systemen bied je ondersteuning aan collega’s. Tevens voer je als 
Systeembeheerder zowel zelfstandig als in samenwerking met 
collega’s verschillende IT projecten uit. Het is belangrijk dat je 
servicegericht te werk gaat en dat je bent in staat om verschillende 
vraagstukken zelfstandig op te lossen.

Teamleider m/v

Ben jij de leidinggevende die boven de groep kan staan en 
wil je werken in een 3 ploegendienst?

Functieomschrijving
Binnen je rol als teamleider ben je verantwoordelijk voor de aan-
sturing van een ploeg van 30 medewerkers. Hierbij draag je zorg 
voor het tijdig maken van de producten met de kwaliteit waar onze 
opdrachtgever voor staat.
Er wordt echt een managers rol van de teamleider verwacht. Je 
bent verantwoordelijk voor het gehele proces, waarbij de mede-
werkers van de ploeg elkaar durven aan te spreken op gedrag. 
Naast je actieve managers rol op de werkvloer neem je ook deel 
aan diverse overleggen. Onze opdrachtgever is continu bezig het 
productieproces te optimaliseren. Om dit te realiseren neem je ook 
deel aan projecten gericht op deze verbetering.

Printoperator m/v

Ben jij een ervaren Printoperator en beheers jij zowel de 
Engelse als Duitse taal goed? 

Functieomschrijving
In de functie van Printoperator ben je verantwoordelijk voor het 
aansturen van groot formaat printers, afwerken van full colour 
printers en het verzendklaar maken van orders. Je verwerkt orders 
op basis van de juiste orderspecificaties en je zorgt ervoor dat 
de machine correct is ingesteld. De kwaliteit controleer je aan de 
hand van ordergegevens en een proefdruk. Indien nodig corrigeer 
je de instellingen om de gewenste kwaliteit te realiseren. Als 
Printoperator heb je te maken met internationale opdrachtgevers 
en daarom is het belangrijk dat je de Engelse en Duitse taal zowel 
in woord als in geschrift goed beheerst. De werkdruk kan in deze 
functie met pieken erg hoog zijn, het is belangrijk dat je stressbe-
stendig bent en zelfstandig je werkzaamheden kan uitvoeren.

Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij een ervaren CNC machinaal hout-
bewerker en op zoek naar een fulltime 
functie?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 
het instellen en bedienen van CNC machines 
voor het maken van diverse meubels. Het is 
belangrijk dat je snel kunt schakelen tussen 
diverse werkzaamheden en dat je over een 
goed technisch inzicht beschikt. Als machinaal 
houtbewerker werk je zelfstandig en zorg je voor 
een volledige juiste verwerking van de productie 
orders, van het controleren van de opdracht, 
het bepalen van de gereedschapskeuze tot het 
controleren van het proces en het nameten van 
het product.

Een aandeel in elkaar

Ga naar www.stemophetcooperatiefonds.nl en meld u aan

Coöperatieavonden

Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek

Kom naar de coöperatieavond in uw
regio en stem op uw favoriete
project.

Tijdens de coöperatieavonden presenteren genomineerde

verenigingen en stichtingen hun project om hiermee een

geldbedrag in de wacht te slepen ten behoeve van de

realisatie van het project. Leden van Rabobank Noord- en

Oost-Achterhoek brengen hun stem uit en bepalen zo welk

bedrag een project ontvangt.

Kijk op www.stemophetcooperatiefonds.nl voor locaties en

data. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de site of neem

contact op met tel.nr. 0544-474747. Er is een beperkt aantal

plaatsen beschikbaar en vol is vol. 

We ontmoeten u graag.

HCI Betonindustrie is een dynamisch bedrijf met 60 medewerkers en gespecialiseerd 
in de fabricage van prefab-betonelementen voor de uti liteitsbouw, woningbouw, weg- 
en waterbouw en de agrarische sector. In verband met de ontwikkelingen op de markt 
en de organisati e van ons bedrijf zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten voor 
de functi e van:

Producti eleider
In de functi e van producti eleider geeft  u leiding aan drie producti eafdelingen, de afde-
lingen laboratorium, technische dienst, mallenmakerij, opslag en magazijn. 

Kerntaken: 
• Leiding geven aan, toezicht houden op en 

begeleiding van werkzaamheden.
• Opti malisering en ontwikkeling van de 

producti eprocessen.
• Verantwoordelijk voor de 

producti evoortgang en planning.
• Kwaliteits- en kostenbewaking.

De geschikte kandidaat:
• Heeft  een opleiding afgerond op HBO niveau richti ng bouwkunde / 

procestechniek, of heeft  een MBO opleiding met aanvullende opleiding gevolgd 
en is werkzaam op HBO niveau. 

• Beschikt over leidinggevende capaciteiten. 
• Is besluitvaardig en kan prioriteiten stellen.
• Heeft  initi ati ef en is dynamisch.
• Heeft  ervaring in/met een producti eomgeving.
• Voldoende ervaring op bouwkundig gebied.

We bieden u een pretti  ge collegiale werksfeer en een bij de functi e passend salaris. 
Heeft  u interesse of wilt u meer weten over deze vacature, neem dan contact op de 
heer J. Stronks, telefoon 0575-468144.

Uw sollicitati e met bijbehorend CV kunt u binnen 14 dagen na verschijning van deze 
advertenti e sturen naar j.stronks@hci.nl of naar HCI Betonindustrie, afdeling P&O, 
Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (GLD).

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:
17 - 18 oktober, B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige 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 openings-
tijden 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 
woensdagmorgen, 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, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 
Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van Bronckhorst. 
Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 18 oktober, 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, 
viering Maaltijd van de Heer. Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk.
1e C: KiA: Werelddiaconaat; 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 18 oktober, 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, 
viering Maaltijd van de Heer. Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk.
1e C: KiA: Werelddiaconaat; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 18 oktober, 10.00 uur, Hr. J. Boon, Zelhem.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 18 oktober, 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve . 

R.K. kerk Vorden
Donderdag 15 oktober, 10.30 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve. 
Zondag 18 oktober, 9.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. diaken A. Bos. 

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 advertentie-
tarieven. Minimumprijs voor Contactjes €7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; 
elk karakter meer €0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, €4,24 (incl. btw) extra. 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. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à €4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening 
kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Volop mooie Bio Halloween, 
eet- en sierpompoenen. 
Open ma t/m zat. van 10.00 
tot 17.00 uur tot 15 nov. 
Herfsttip: workshop met 
pompoen voor alle leeftij-
den. www.aaldering-destek.
nl T. 0314 324356. extra open 
zo. 25 okt. 
   

Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Goossens, tel. 06 - 21 92 
23 08. Alleen op afspraak.
   

Beschikbaar in bebouwde 
kom Vorden: RUIME PAAR-
DENSTAL. Een verlichte bui-
tenbak is aanwezig.
   

Tuinen van De Wiersse: laat-
ste open dag van 2015: zo. 18 

oktober (10-17 uur). Ingang 
N319 tussen Vorden en Ruur-
lo bij km. 16,7. Entree € 6,50. 
Groepsbezoek met mogelijk-
heid lunch, thee en bezoek 
aan de gerestaureerde Victor 
de Stuers Zaal. Reserveren 
0573-451409 of wiersse@
xs4all.nl. www.dewiersse.nl
   

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

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

Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

14 t/m 20 oktober 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 14 okt. Champignonsoep/Zuurkoolschotel met gehakt, 
ananas jus en braadworst 

Donderdag 15 okt. Wiener Zwiebelrostbraten met gefrituurde uien, 
aardappelen en groente/Tiramisu met slagroom

Vrijdag 16 okt. Knoflookroomsoep/Weense vis met Tataar saus, 
 aardappelsalade  en groente
Zaterdag 17 okt. Italiaanse Cordonbleu, aardappelen en groente/IJs met 

slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 19 okt. Gesloten
Dinsdag 20 okt. Wiener Schnitzel, frieten en herfst rauwkostsala-

de/IJs met slagroom
OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 
Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque... 
kookworkshop, feestjes en meer! Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u 
vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u 
komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

VLOOIENMARKT 
EERBEEK

Zondag 25 oktober a.s.
10.00-17.00 uur

Sporthal DE BHOELE
Handelstraat 45

Inf. Kr.hr.
tel. 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 1 november
10.00-17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
Breedestraat 39

Inf. Kr.hr. tel. 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 8 november
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL  DE POL
 Vincent van Goghstraat 72

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

TE HUUR: 
Caravanstalling. 

Buitengebied 
Hengelo Gld

06-51.10.87.43



Verkoop vakantiehuizen
in de Achterhoek gestart

Résidence Lichtenvoorde | Koemaatsdijk 1 te Lichtenvoorde | Tel. 06 1137 0071 of 088 500 2464 | www.chaletindeachterhoek.nl

Résidence Lichtenvoorde is recent gestart met de ontwikkeling van een nieuw 
faciliteitengebouw met o.a. een binnenzwembad, fitness, wellness, kegelbaan 

en restaurant. 

Mede dankzij het nieuwe faciliteitengebouw, de unieke ligging in de Achterhoek 
en de prachtige wandel- en fietsroutes in de omgeving is de aankoop van een 

vakantiehuis nu nog interessanter voor de verhuur of eigen gebruik.

Gegarandeerd meerjarig 
netto rendement tot 8% per jaar

Er is al een nieuw vakantiehuis beschikbaar voor € 109.500,- excl. btw en incl. 
eigen kavel, tuinaanleg en complete inventaris.

Open huis weekend in Lichtenvoorde
Van zaterdag 17 t/m maandag 19 oktober bent u van harte welkom om kennis 
te maken met het vakantiepark en onze nieuwe vakantiehuizen aan het water.

Oktober Woonmaand

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

HELMINK WONEN MAAKT HET MOOIER BIJ U THUISw
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GRATIS HOTEL OVERNACHTING* 
BIJ AANSCHAF VAN TWEE SILVANA 
HOOFDKUSSENS OF EEN SILVANA DEKBED
* vraag voor de actievoorwaarden in de winkel

• GRATIS PERSOONLIJK SLAAPADVIES
• SPECIALE HERFSTAANBIEDINGEN O.A.
 EASTBORN BOXSPRING VANAF €1299,-
 POCKETVERINGMATRAS 90X200 NU VOOR €150,-
• NIEUWE HERFSTCOLLECTIE DEKBEDOVERTREKKEN

ZONDAG
18 OKTOBER

GEOPEND
van 12 - 17 uur

VAN DINSDAG 13 T/M ZONDAG 18 OKTOBER

WEEK VAN 
HET SLAPEN

ONTDEK HET GEHEIM VAN EEN 
CUREM TRAAGSCHUIMMATRAS
EEN COMPLEET NIEUWE DIMENSIE EN 
VENTILATIE IN SLAAPCOMFORT

2e MATRAS

50%
VOORDEEL


