
Acht jubilarissen gehuldigd tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van sv 
Ratti. B  8

Onder toeziend oog van alle aanwezigen onthulde Annie Stokkink de minikoepel. Foto: Jan Hendriksen. 

Oudste buurtbewoonster geeft startsein renovatie
VORDEN - Als de belangstelling 
van de Vordenaren een graatmeter 
is voor het succes die het bestuur 
van Stichting Muziekkoepel Vor-
den voor ogen heeft dan komt het 
allemaal goed met de renovatie 
muziekkoepel aan het Emmaplein. 
De belangstelling was namelijk 
groot. Dit in de wetenschap dat 
het afgelopen zondagmiddag ab-
soluut geen mooie najaarsdag 
was. De herfstzon prikte namelijk 
niet langs het wolkendek zoals het 
kersverse stichtingsbestuur onder 
leiding van een zeer gemotiveerde 
voorzitter Harry Jansen stiekem ge-
hoopt had tijdens het openingsfes-
tijn voor het in ere herstellen van 
de muziekkoepel.

Door Jan Hendriksen

De muziekkoepel in Vorden is een 
uniek bouwwerk en sinds maart 
van dit jaar zijn er verschillende 
partijen in touw om de koepel en 
directe omgeving schoon te hou-
den. Stichting Muziekkoepel Vor-
den (SMV) wil de muziekkoepel 
in de oude glorie herstellen en 
gebruiken voor kleine culturele 
evenementen. “Voor de broodno-
dige renovatie van de koepel is on-
geveer dertigduizend euro nodig. 
Maar door zelfwerkzaamheid kun-
nen we daar een flink bedrag op 
bezuinigen”, zo verklaarde voorzit-
ter Harry Jansen van SMV tijdens 
de officiële openingshandeling van 
het startsein om financiën binnen 
te halen voor de koepel.

Buurtbewoonster geeft startsein
De 92-jarige Annie Stokkink had 
als oudste en langst wonende 
buurvrouw van de koepel de eer 
om dat startsein te geven. Met het 
wegtrekken van een doek onthulde 
ze de minikoepel waarin geld kan 
worden gedoneerd. Daarvoor ver-
zorgde het Vordens Mannenkoor 
een kort optreden met als ope-
ningsnummer het Vordens Volks-
lied. Identiek aan het openings-
nummer van het optreden van 
het koor tijdens de overdracht van 
de koepel. Ook Harmonie Vorden 
verleende medewerking aan het 
openingsfestijn, immers de voor-

lopers van Harmonie Vorden, de 
muziekverenigingen Concordia 
en Sursum Corda, waren name-
lijk ook nadrukkelijk betrokken bij 
de realisatie van de koepel. Op 28 
juni 1946, werd op initiatief van 
het Vordensch Mannenkoor in het 
Nutsgebouw een ‘Werkcomité Mu-
ziektent’ opgericht. In het comité 
zaten naast de gemeentearchitect, 
afgevaardigden van de Verenigin-
gen Excelsior, Concordia, Sursum 
Corda, het Mannenkoor en de V.V.V. 
Er zijn diverse avonden en uitvoe-
ringen ten bate van de muziektent 
georganiseerd. Toen in 1948 de 
Raad toestemming had gegeven 
een muziektent te bouwen in de 
Vordense Enk, thans Emmaplein 
geheten, werd kort daarna de koe-
pel opgeleverd. Op 30 april 1949 
volgde de plechtige overdracht van 
de muziektent aan burgemeester 
A.E. van Arkel, die het bouwwerk 
namens de gemeente in ontvangst 
nam.

Financiële steun
Tot de renovatie werkzaamheden 
behoren onder meer het vernieu-

wen van het dak, plafond en de 
vloer. Daarnaast wil de stichting be-
staande groepen maar ook nieuwe 
talenten maandelijks een (akoes-
tisch) podium bieden in de mu-
ziekkoepel. “Helaas is dit niet mo-
gelijk zonder financiële steun van 
inwoners en het bedrijfsleven van 
Vorden en de gemeente Bronck-
horst. Harry Jansen: “We hebben 
deze week een gesprek met de ge-
meente waar we onze plannen ver-
der uiteen zetten. Daarnaast heb-
ben we verschillende plaatselijke 
regionale- en landelijke fondsen 
en sponsoren aangeschreven met 
het verzoek voor een financiële bij-
drage. En daar zitten hopelijk posi-
tieve reacties bij.” Men kan helpen 
om het doel van Stichting Muziek-
koepel Vorden te bereiken door 
een vrijwillige bijdrage te storten 
op NL78 RABO 0305 9488 73. Voor 
meer informatie, zie de website. 
Zie ook het filmpje van de opening 
op de Facebookpagina Stichting 
Muziekkoepel Vorden.
   

 ■ stichtingmuziekkoepelvorden.nl
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Avontuurlijke 
tocht voor 
kinderen
VORDEN - Ontdek de geheimen 
van de nacht met de geheimzin-
nige Nachtwachter. Hij zal op 
vrijdag 23 oktober verschijnen op 
landgoed Het Enzerinck van Na-
tuurmonumenten. Aanvang van 
de excursie is om 19:30 uur, einde 
21:30 uur.

Geheimen van de nacht
Stukje bij beetje worden de dag-
mensen ingewijd in de geheimen 
van de nacht. Daarbij hoort ook 
enige kennis van het nachtjargon 
dat de Nachtwachter gebruikt, 
zoals het begrip Sluier van stilte 
en de woorden Krekelstem en 
Nachtconcert. Na de tocht levert 
de Nachtwachter de deelnemers 
weer bij het startpunt af en gaat 
vervolgens zelf terug naar het 
westen, de nacht in. De dagmen-
sen die iets minder dagmens zijn 
geworden kijken hem na. Als stille 
getuige van deze bijzondere na-
tuurervaring bungelt om hun nek 
een unieke medaillon.

Kaartjes voor deze spannende 
toch, zie de website.
   

 ■ www.Natuurmonumenten.nl/
activiteiten

52e ‘Oost-
Gelderland-Rit’
De Vordense motorclub VAMC 
de Graafschaprijders organi-
seert dit jaar op zaterdag 24 
oktober voor de 52e keer de 
‘Oost-Gelderland-Rit’ in het 
buitengebied van Vorden, wel-
ke telt voor het open Neder-
lands Kampioenschap Enduro.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

0573 - 25 17 61

Achterhoek Nieuws feliciteert
het team van Keurslager Vlogman 

met 13x GOUD!

Jaargang 77



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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

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

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

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

 Gerrit en Hannie Poorterman
 

zijn op 30 oktober 2015  51 jaar getrouwd.

Dit willen wij met kinderen, kleinkinderen en jullie 
vieren.

De receptie wordt gehouden van 14.30 - 16.30 uur bij 
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

IEDEREEN SPEELT
NATUURLIJK COOL

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

Je maakte deel uit van het geheel,
uniek en vol herkenbaarheid,
de schakel is verbroken, de lege plaats 
een feit, verdriet vermengd met dankbaarheid,
want je hoorde er zo bij.

Na een leven dat gekenmerkt werd door 
eenvoud, hartelijkheid en bezorgdheid is na 
een kort ziekbed en voorzien te zijn van het  
H. Sacrament der Zieken toch nog onverwacht 
overleden onze oom

Bernard Timmer
Bernardus Albertus Arnoldus

 Kranenburg (Vorden),  † Zutphen, 
16 april 1926 10 oktober 2015

Neven en nichten

Correspondentieadres:

Ramshof 21
7232 DA Warnsveld

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

1925 - Evelien van Rijn-Bon - 2015

Erg verdrietig zijn wij dat op 15 oktober jl. 
mijn lieve Evelien, onze zorgzame mama 

en heel lieve Amma is overleden.

Al zijn we dankbaar dat aan haar lijden 
een einde is gekomen.

Harry van Rijn

Inge en Mike Bos-van Rijn
Aat van Rijn

Sarah, Wouter en Tyra

Met dank aan dr. Albers en dr. Tanis, 
de medewerkers van Buurtzorg en  

de Bleijke voor de liefdevolle verzorging.

De crematie heeft in familiekring  
plaatsgevonden.

19 oktober 2015
Willem Alexanderlaan 35

7251 AW Vorden

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 

LET OP!!!   LET OP!!!   LET OP!!!

STELLINGWEG 2

 14  TH EDITION

ZATERDAG 14 NOVEMBER

EEN DIERBARE 
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

IETS TE VIEREN? LAAT HET IEDEREEN WETEN!
Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Bijna 700 inschrijvingen en twee 
nieuwe bestuursleden Blubberrun

LINDE - Zondag 25 oktober is het 
weer zover: de 8e editie van de 
Blubberrun, een crossloop bui-
ten de gebaande paden, dwars 
door weilanden, akkers en slo-
ten waarvan de opbrengst naar 
de KWF gaat. De organisatie is 
alweer in volle gang en het aan-
tal aanmeldingen is al opgelo-
pen tot bijna 700! Ook een paar 
personen uit Zweden hebben 
de Blubberrun ontdekt en gaan 
door de modder voor het goede 
doel. Daarnaast heeft Stichting 
Blubberrun er twee nieuwe be-
stuursleden bij gekregen: Dennis 
Oldenkotte en Erik Hietbrink. Zij 
werden direct aan het werk gezet 
met het plaatsen van de aankon-
diging op de borden bij binnen-
komst van het dorp.

De rest van de organisatie, naast 
de vele vrijwilligers die dit eve-
nement mogelijk maken en o.a. 
klaarstaan om de deelnemers uit 
de sloot te trekken, zijn: Liesbeth 
Geubels-Bakker, Arjan Mombarg, 
Ilona Bourgondien-Lenselink en 

Marcel Bourgondien. Ilona ver-
telt: "Alles loopt super. We hebben 
hele fijne vrijwilligers en twee per-
sonen die ons bestuur zijn komen 
versterken. Ook hebben we dit 
jaar twee grote parkeerplaatsen 
tot onze beschikking. De organi-
satie heeft nog nooit zó soepel ge-
lopen!". Kortom, de organisatie is 
er klaar voor.

Het programma
De blubberrun start met de na-
inschrijving en het ophalen van 
de startnummers tussen 9.30 tot 
10.30 uur bij de Lindesche molen, 
Lindeweg 29 in Vorden. Daarna 
start vanaf 10.45 uur de warming-
up en is het vanaf 11.00 uur tijd om 
te starten. Eerst zal de 6 en 12 kilo-
meter van start gaan, waarna de 4 
kilometer volgt.
In de tent is voor alle deelnemers 
koffie of thee met wat lekkers be-
schikbaar. Ook zijn er omkleed-
tenten, douches en toiletten aan-
wezig op het terrein. Aansluitend 
aan de Blubberrun vindt de prijs-
uitreiking plaats.

Geef het startschot
Tevens heeft de organisatie een 
leuke actie bedacht. Wanneer men 
op de Facebookpagina 'Blubber-
run' reageert op de foto van car-
bidschieten en deze deelt, maakt 
men kans om zelf het startschot 
van de blubberrun te mogen los-
sen!

Doe ook mee
Wil je deelnemen aan de 8e editie 
van de BlubberRun, vul dan het 
inschrijfformulier in op de web-
site: www.blubberrun.nl/inschrij-
ven. Loop je niet mee, maar wil je 
wel een bijdrage doen, dan mag je 
dit overmaken op rekeningnum-
mer: NL05 RABO 0153 1551 08 ten 
name van Stichting BlubberRun te 
Vorden.

Houd verder de website in de ga-
ten voor meer informatie over par-
keren, de route en andere belang-
rijke zaken.
   

 ■ www.blubberrun.nl

   

De werkzaamheden zijn begonnen bij 
Welkoop Vorden
VORDEN - Zoals vorige week te 
lezen was in het Contact gaat 
het dak eraf bij Welkoop Vorden. 
Maandagochtend 9 oktober was 
het dan zover en werd begonnen 
met de eerste werkzaamheden.

Alle voorbereidingen waren al 
getroffen: de winkel was groten-
deels leeggehaald en overige spul-
len zoals de stellingen waren met 
beschermend folie ingepakt. Een 
grote kraan van Hardeman en Van 
Harten uit Lunteren werd geïn-
stalleerd en was klaar om aan de 
eerste werkzaamheden te begin-
nen. Maandag en dinsdag zullen 
de dakplaten en het asbest verwij-
derd worden.

Vervolgens wordt noodverlichting 
aangelegd en worden nieuwe dak-
platen bevestigd. De planning is 
dat dinsdagavond het dak bij de 
Welkoop in Vorden er weer op zit, 
zodat woensdagochtend de win-
kel weer gewoon kan openen.

Jaarlijkse CKV dag op 't 
Beeckland in Vorden
VORDEN - Trommelgeroffel in een 
lokaal, leerlingen met videoca-
mera's in de school, heldere zang-
stemmen vanuit het muzieklokaal. 
Het was weer de jaarlijkse CKV 
-dag voor de derdejaarsleerlingen 
van 't Beeckland. CKV staat voor 
Culturele Kunstzinnige Vorming.

De leerlingen verdiepten zich in 
kunst en cultuur. Deze dag konden 
de leerlingen kiezen uit de vol-
gende workshops: pixilation ani-
mation, video, djembé, dans, raku 

stoken en zang. Met veel enthousi-
asme werd er in de workshops ge-
werkt aan een presentatie die aan 
het eind van de dag plaats vond in 
de aula. Daar lieten 135 leerlingen 
zien wat ze die dag geleerd had-
den. Er kan teruggekeken worden 
op een fantastische dag. Foto's en 
filmpjes zijn binnenkort te zien op 
de website van 't Beeckland.
   

 ■ www.beeckland.nl   

Hackfortse zomerlindes 
terug geplant
VORDEN - Eind oktober zal op 
Hackfort achter in het wandel-
bos nabij de gele route, een stuk 
met naaldhout plaatsmaken 
voor zomerlinde. Heel bijzonder 
is dat deze lindes van autoch-
toon materiaal afkomstig zijn. 
De boswachter heeft de bomen 
opgekweekt van zaad dat gewon-
nen is van enkele nog aanwe-
zige zomerlindes op Hackfort. 
Deze boomsoorten hebben een 
goede bladvertering, waarvan 
voorjaarsbloeiers zoals bosane-
moon, sleutelbloem en primula 
profiteren. Daarnaast gaat Na-
tuurmonumenten zoete kers en 
hazelaar aanplanten. Deze werk-
zaamheden vinden plaats als on-
derdeel van het project Baakse 
Beek Veengoot.

Het perceeltje dat wordt kaalge-
maakt is pas rond 1950 met fijnspar 
aangeplant. Lindes passen hier 
beter. Hun afgevallen blad verteert 
goed, waar voorjaarsbloeiers, zo-
als bosanemoon, sleutelbloem en 
primula, van profiteren. Op een 
ander stuk gaat Natuurmonu-
menten het voormalige hakhout-
beheer toepassen, zoals dit in het 
verleden werd uitgevoerd door 
de toenmalige bewoners van het 
landgoed. De eiken worden van 
het perceel verwijderd. Daarna 
volgt de aanplant van zoete kers, 
hazelaar, elsen en essen. En ook 
dat is goed voor de voorjaarsbloei-

ers, waar Hackfort zo bekend om 
staat. Vanaf het bruggetje krijgt 
de bezoeker dan bovendien een 
prachtig uitzicht op een natuurlij-
ker oever van de Baakse Beek.

Natuurlijker inrichting
Ook andere gronden op Hackfort 
worden in het kader van het Baak-
se Beek Veengoot project natuur-
lijker ingericht. Plaatselijk wordt 
het maaiveld ontgraven, wordt 
een kade verlegd en worden de 
laag gelegen gronden in de winter 
en het voorjaar natter. En dat is 
goed nieuws voor landgoed Hack-
fort, dat - net als veel andere land-
goederen in deze streek - kampt 
met behoorlijke verdroging. Deze 
werkzaamheden worden in op-
dracht van Natuurmonumenten, 
provincie Gelderland en het Wa-
terschap Rijn en IJssel uitgevoerd. 
Kansen om de natuur- en water-
beleving te vergroten worden zo 
mogelijk benut.

Boswerkzaamheden
Het afgelopen jaar hebben er veel 
reguliere boswerkzaamheden 
plaatsgevonden op Hackfort. Dit 
was nodig vanwege achterstallig 
onderhoud. Onderhoud is nodig 
vanwege veiligheid, om bomen 
een kans te geven beter uit te groei-
en en om een betere en gevarieerde 
ondergroei te krijgen waar diverse 
dieren en planten van profiteren.   
 

De nieuwe bestuursleden Erik Hietbrink (l) en Dennis Oldenkotte. Foto: PR

Maandagochtend werd begonnen met de werkzaamheden. Foto: Paul Harmelink.

In de aula lieten 135 leerlingen zien wat ze tijdens de CKV dag geleerd hadden. Foto: PR

Gevarieerd bos. Foto: Ruben Smit

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 20 oktober 2015



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

Tel. 0314 - 623584    

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

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

•	 Inkoop	oud	goud

 Houtkachels 

 Pelletkachels

 Gaskachels 

 Haarden

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575-470354
06 17236100

Onze showroom is geopend op:
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

www.hetkacheltje.nl

Young 
Intercoiffure 

Award
 2015!

Sharon Bouwmeister

SINT MICHIELSSTRAAT 2B, 7255 AP HENGELO GLD, T: 0575 465715 
EMAIL: INFO@MARTINEHAIRENBEAUTY.NL WWW.MARTINEHAIRENBEAUTY.NL

Volg ons

And the winner is...
Martine is trots op

deze prestatie 
en daarom: 

Iedere 1e zaterdag van de 
maand vlechten of 
opsteken bij Sharon, 
de winnares van Nederland  
voor 15 euro 

De hele maand november 
10% korting op alle
L’anza produkten
Iedere 1e en 3e donderdag 
van de maand 
epileren 10 euro 

( op afspraak met gewassen haren)

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

Laarstraat 19 te Zutphen
0575 - 54 16 02
www.tppdiseraad.nl
info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  
 Erkend door zorgverzekeraars
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik lach 
weer 
zonder 
zorgen

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

AMBACHTSWEG 2A * 7251 KW VORDEN
0575-552794 * 06-51098865 * WWW.HET-KLAVIER.NL

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 20 t/m 26 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.

KOM ZE PROEVEN!!!!

XXL CLAUSELINA
MANDARĲ NEN 10 voor   2.99
WEGENS SUCCES HERHAALD...... KLEI LEKKER!!!

BILDTSTAR AARDAPPELEN
FRIESLANDER AARDAPPELEN
 baal à 10 kg  5.99
IN DE ‘VOL SMAAK’!

HEERLĲ KE HERFSTPADDEN-
STOELEN keuze uit 5 soorten 200 gram   1.69
DE LEKKERSTE EN ZOETSTE!!!!

MUSKAAT DRUIVEN heel kilo  2.99
UIT EIGEN KEUKEN...

DIVERSE SOORTEN
OVENSCHOTELS per persoon   5.98
+ bakje rauwkost naar eigen keuze

per persoon   6.98

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Hacheepakket (vlees, uien en 

kruiden)

500 gram

6

95

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

gegrilde ham

GRATIS 100 GRAM 

GRILLSALADE

KEURSLAGERKOOPJE

Burgerparade

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Portobello met 

kip

2

75

per stuk

MAALTIJD IDEE

Babi

pangang

5

50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 24 oktober.

Te Koop: ZELHEM

Wolfersveenweg 12

€ 475.000,- k.k.

Geheel gerenoveerde zeer ruime duo/kangoeroe woning of
woning met gastenverblijf met diverse terrassen, opstallen en weiland

Makelaardij het Accent   tel. 0314-344923   www.makelaardijhetaccent.nl



'Vorden bespaart' informatiebijeenkomst verrassend 
succesvol
VORDEN - Er was veel belangstel-
ling van bewoners uit Vorden tij-
dens de voorlichtingsbijeenkomst 
in het Kulturhus op 14 oktober 
voor de introductie van de slim-
me meter en de gratis display van 
AGEM, de Achterhoekse Groene 
Energiemaatschappij. Meer dan 
40 bewoners hebben zich als geïn-
teresseerden ingeschreven voor de 
gratis display, die in een beperkte 
oplage door AGEM beschikbaar 
wordt gesteld.

Netbeheerder Liander staat met 
de installatie van de slimme meter 
bij alle Nederlandse huishoudens 
voor een enorme operatie. Bewo-
ners in Vorden hebben de primeur: 
bij hen wordt de slimme meter als 
eerste in Nederland geplaatst. In 
combinatie met de gratis AGEM-
display kan de slimme meter voor 
een grote besparing zorgen in het 
elektriciteitsgebruik. De display 
haalt als het ware de meter uit de 
kast. Een klein en eenvoudig af te 
lezen scherm, geplaatst op de keu-
kentafel of in de huiskamer, infor-
meert de bewoner direct over het 
actuele energiegebruik. Zo helpt 
de display de bewoner bij het be-
wust worden van zijn gebruik.

Achterhoeks initiatief
De bijeenkomst was een geza-
menlijk initiatief van verschillen-
de partijen: Netbeheerder Lian-
der liet de slimme meter zien en 
gaf uitleg over de werking en hoe 
je er energie mee kunt besparen. 
Ook woningcorporatie ProWonen 
was aanwezig om haar huurders 
in Vorden te informeren over de 
mogelijkheden om energie te be-

sparen en welke mogelijkheden 
ProWonen hiertoe biedt. Tevens 
was de Woonbond aanwezig sa-
men met vertegenwoordigers van 
de Achterhoekse Huurders Ver-
enigingen (AHV), die aan de wieg 
stonden van dit initiatief. Zij zien 
vooral veel mogelijkheden voor 
energiebesparing in de combina-
tie van de slimme meter met een 
energiedisplay zoals de AGEM 

nu aanbiedt. Dat geeft inzicht en 
daarmee kan je aan de slag! Het 
verduurSaam Energieloket gaf 
naast informatie over energiebe-
sparing, ook informatie over duur-
zame energie opwekken, subsidie-
mogelijkheden en leningen. Aan-
vullend waren ook de gemeente 
Bronckhorst en de provincie Gel-
derland aanwezig.

Volgende bijeenkomst
Bezoekers aan de voorlichtingsbij-
eenkomst waren enthousiast over 
de eenvoud van de display. AGEM 
verloot vier displays onder Vorde-
naren. De eerste twee gaan naar 
Jan Mulder en Frans Huitink.
De volgende twee gratis displays 
worden door AGEM verloot tij-
dens de tweede voorlichtingsbij-
eenkomst op woensdag 11 no-
vember van 14:00 tot 21:00 in het 
Dorpscentrum in Vorden. De eer-
ste nieuwe meters zijn dan al ge-
plaatst, maar de tweede helft van 
de bewoners van Vorden krijgt nog 
een persoonlijke uitnodigingsbrief 
voor deze bijeenkomst. Iedereen 
is echter welkom. Voor de Kerst 
heeft Liander alle inwoners van 
Vorden de gratis nieuwe meter 
aangeboden.

Afdeling 
Berkelland/
Haaksbergen 
opnieuw in de 
prijzen
WICHMOND - Afgelopen vrijdag 
16 oktober werd het Nederlands 
Kampioenschap Bloemschikken 
voor amateurs gehouden in de 
Deventer Schouwburg. Er deden 
14 leden mee van de afdeling: 3 
leden in de B-klasse, 9 leden in 
de A-klasse, 1 lid in de A-select-
klasse en 1 lid in de semi-prof-
klasse. Thema was 'Ontdek de 
zintuigen'.

De arrangementen werden be-
sproken door Jacqueline Boerma 
van het Boerma-instituut met 
veel lof over de professionele uit-
voering en opbouwende kritiek. 

Een extra prijs de 'Green jour day 
award' ging naar Ina Kraal uit 
Haaksbergen en werd uitgereikt 
door Romeo Sommers. Zij ontving 
een mooie unieke vaas en gaat 

Romeo assisteren op de Margriet 
Winterfair in de Utrechtse Jaar-
beurs. Verder werd de Jaap Vlijm 
prijs uitgereikt.  Deze prijs wordt 
maar aan één deelnemer toege-

kend en dat is voor als een werk-
stuk met de beste tentoonstel-
lingswaarde, waarbij in het bijzon-
der is gelet op de houdbaarheid 
tijdens de duur van de expositie. 
Deze prijs ging naar Joke Klein 
Tiessink uit Barchem.

Overige prijswinnaars
In de A-klasse 1ste, 2de en 3de 
prijs: De eerste prijs met 131,4 
punten voor Hermien Bannink 
uit Barchem, de tweede prijs met 
131,2 punten voor Ina Postel uit 
Wichmond en de derde prijs met 
130,9 punten voor Els Prinsen uit 
Haaksbergen. Helaas werd er in de 
overige klassen niemand geplaatst 
bij de eerste 3. De verschillen on-
derling waren heel klein en de 
resultaten geweldig mooi! Foto's 
van het kampioenschap staan op 
de site.
   

 ■ www.berkelland.groei.nl

Ina Postel uit Wichmond wint tweede prijs NK 
Bloemschikken 2015

De prijswinnaars v.l.n.r.: Hermien Bannink, Ina Postel en Els Prinsen. Foto: PR

Belangstellenden bekeken de proefopstelling van de slimme meter. Foto: PR

Voorleeskampioen school Het Hoge
VORDEN - Raar, maar waar! Dat 
was het motto, die draaide om 
natuur, wetenschap en techniek. 
Op onderzoek uitgaan en meer 
te weten willen komen over hoe 
de wereld in elkaar zit, dat ont-
dekten de kinderen tijdens de 
kinderboekenweek.

Kinderboekenweek stond ook in 
het teken van Leeskampioen wor-
den. Leerlingen uit de groepen 
7 en 8 konden zich hier voor op-
geven. Vier juffen hebben samen 
met de leerlingen van groep 3 en 
4 vier winnaars uitgekozen. Deze 
finalisten mochten in de finale 
nog een keer het gekozen stukje 
voorlezen aan alle leerlingen van 
groep 3 en 4. Tijdens deze finale 
waren vier juryleden aanwezig, 

die uiteindelijk een voorleeskam-
pioen hebben uitgekozen. Aan het 
eind van de morgen zat de hele 
school in de hal te wachten om 
te horen wie de winnaar was van 
de voorleeswedstrijd 2015. Alle 4 
finalisten waren toppers, maar de 
oorkonde ging dit jaar naar Tygo 
Zeevalkink uit groep 7.

Na de bekendmaking heeft hij zijn 
verhaal aan de hele school voorge-
lezen. Nu mag hij mee gaan doen 
aan de volgende ronde, de voor-
leeswedstrijd in de regio. Tygo, 
van harte gefeliciteerd en veel suc-
ces gewenst! Wilt u nog meer foto's 
zien? Kijk dan op de website.
   

 ■ www.hethoge.nl Voorleeskampioen Tygo Zeevalkink uit groep 7. Foto: PR
MS Fonds zoekt 
coördinator MS 
Collecteweek

VORDEN - Het Nationaal MS Fonds 
zoekt met spoed een extra coördi-
nator in Vorden voor de collecte-
week in november. De coördina-
tor is het aanspreekpunt voor de 
collectanten, is verantwoordelijk 
voor het verspreiden van de col-
lectebussen en maakt een wijk of 
straatindeling.

Houd je van regelen en organise-
ren en heb je goede sociale vaar-
digheden, neem dan contact op 
met Pamela Zaat, landelijk col-
lecte-coördinator van het Natio-
naal MS Fonds. Het Nationaal MS 
Fonds zet zich in om de kwaliteit 
van leven van mensen met MS te 
verbeteren door voorlichting te 
geven, activiteiten te organiseren 
en onderzoek te financieren. 

Het Nationaal MS Fonds collec-
teert van 23 t/m 28 november. 
Nieuwe collectanten zijn uiteraard 
ook van harte welkom.
   

 ■ (010) 591 98 39 ■ pamela@nationaalmsfonds.nl ■ www.nationaalmsfonds.nl
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FLITSENDE MODESHOWS
om 13.00 en 15.30 uur

Een visagiste en kleurenconsulente zullen ook 
aanwezig zijn.

Tevens workshops shawlknooptechniek.

Bij elke aankoop een leuke goodybag én
10% korting op de gehele collectie!

DE MODEHAL VORDEN
Kerkhoflaan 3c 7251 JW Vorden (ind.terrein WERKVELD)

         /demodehalvorden

Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. 
Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl keukens bouw badkamers

Badkamers/Tegels
Badkamers/Tegels
Badkamers/Tegels

KeukensKeukensKeukens

NieuwbouwNieuwbouwNieuwbouw

Alles in één hand, met eigen vakmensen 
1800 m2 showroom: keukens, badkamers, 
tegels en bouwmaterialen 
Loop binnen met uw (ver)bouwplannen

VerbouwVerbouwVerbouw
BEZOEK ONZE SHOWROOM 
BEZOEK ONZE SHOWROOM 
BEZOEK ONZE SHOWROOM 
BEZOEK ONZE SHOWROOM 
BEZOEK ONZE SHOWROOM 
BEZOEK ONZE SHOWROOM 

VOOR VELE NIEUWE ACTIES!
VOOR VELE NIEUWE ACTIES!
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BRUGGINK 
IS ZONDAG 
GEOPEND
Vanaf 11.00 uur 
bent u van harte   
              welkom.

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Op een dag hoopt 
Willem vrij te zijn. 

Lees wat hem zijn leven kan terug geven in 
ons magazine Voortleven. Aan te vragen 
via nierstichting.nl/nalaten



Veel enthousiaste (jonge) bezoekers
tijdens open dag Popcollege Vorden

VORDEN - De open dag was een 
goede gelegenheid om kennis te 
maken met de muzieklessen van 
het Popcollege Vorden. Dat er 
behoefte aan is, bleek zaterdag 
17 oktober. Veel vaders en moe-
ders reden naar het pand NR2 
Music aan de Industrieweg 2, 
waar zijzelf en/of hun kinderen 
graag wilden kijken of muziekles 
wat voor ze zou zijn.

Op het industrieterrein in Vorden 
staat een groot pand, waar mu-
ziekinstrumenten worden ver-
kocht en waar muziek in al zijn 
facetten wordt gepraktiseerd: NR2 
Music Outlet van Piet Grasmeijer. 
Instrumenten als elektrische of 
akoestische gitaren, tamboerijn, 
violen, trompet of alt-saxofoon 
zijn te koop, maar ook muziek-
standaards, instrumentkoffers, ka-
bels en andere onderdelen.

Deze middag kwamen ouders met 
kinderen een kijkje nemen. Het 
Popcollege Vorden heeft er een 
plek heeft gevonden voor mu-
zieklessen. Er worden drie nieuwe 
lesruimten gerealiseerd, waar de 
lessen in alle rust kunnen worden 
gegeven. "Dat is wat we willen," 
vertelt Piet. "We zitten op een in-
dustrieterrein, je moet er speci-
fiek voor heen. Geen punt, want 
mensen die hier ooit geweest zijn, 
vinden het mega leuk. Die komen 
terug." Vanaf volgende week is er 
weer open podium, waar bandjes 
kunnen komen om een clipje op 
te nemen.

Het Popcollege Zutphen werd 
twee jaar geleden opgericht door 
Luuk Nengerman (22). Na de mid-
delbare school begon hij voor 
zichzelf. "Ik wilde Zutphen iets 
bieden wat er niet was," legt Luuk 
uit. "Ik begon alleen met gitaarles 
geven. Dat ging zo ontzettend snel. 
Ik had alleen al twintig leerlingen, 

maar we gaan nu over de honderd 
heen in twee jaar tijd. We zijn met 
vier docenten en van gitaarles zijn 
we naar gitaar, bas, drums, piano, 
contrabas, akoestisch gitaar, zang, 
musical en dans gegaan. Alles kan 
nu."
Het Popcollege is een succes door 
de andere aanpak. "Ik merkte dat 
de jongeren van nu heel erg ge-
richt zijn op wat stoer, gaaf of cool 
is. Dat vinden ze niet meer met een 
blokfluit. We hebben gekeken naar 
hoe we de jongeren zo kunnen be-
wegen dat ze met muziek bezig 
zijn, maar wel met muziek die zij 
leuk vinden. De maatschappij is zo 
gericht op leren en verplicht din-
gen doen. Ik vind, muziek is ont-
spanning, hobby, passie, relaxen. 
Dat vind ik belangrijk. Ik wil dat ie-
mand die bij mij komt na een half-
uurtje zegt: 'Dat was fijn'. Het gaat 
er niet om hoe goed je het doet, 
het gaat om het plezier. Je moet 
wel wat leren, daar niet van, daar 
kom je voor, maar wij kijken naar 
wat iemand wil en stoppen de be-
nodigde basis dan in die muziek." 
Kinderen kunnen al snel hun favo-
riete lied spelen.

Het pand in Vorden ademt muziek 
met beneden de muziekinstru-
mentenwinkel, een werkplaats 
waar instrumenten worden ge-
repareerd, twee ruimten met een 
podium waar optredens kunnen 
worden gegeven en nu dan het 
popcollege in huis.
Deze middag speelde de docen-
tenband een belangrijke rol. Do-
cente zang Manon Wouterse en 
docenten drummen, toetsen en 
theorie Berry Vink, gitaar, basgi-
taar en contrabas Rob Geerts en 
gitaar Luuk Nengerman lieten op 
het podium zien wat de leerlingen 
in de lessen kunnen gaan leren. 
Vervolgens gingen zij met die kin-
deren of volwassenen aan de slag 
om een proefles te verzorgen.

Leerlingen van de docenten speel-
den als gastmuzikanten mee in de 
band, voor de kinderen die kwa-
men kijken een prima motivatie.
   

 ■ www.nr2-guitars.nl ■ www.bo-el.com ■ www.popcollegezutphen.nl ■ www.popcollegevorden.nl

VORDEN - Donderdag 15 oktober 
reisde de KunstBus met de se-
nioren uit Vorden en omgeving 
naar de Fundatie in Zwolle om de 
zelden in Nederland vertoonde 
landschappen en zeegezichten 
van deze Engelse schilder te be-
kijken.

Hij was van eenvoudige komaf, 
kind van een kapper- en pruiken-
maker uit Covent Garden. Hij kreeg 
al op 10-jarige leeftijd, toen hij bij 
zijn oom ging wonen, belangstel-
ling voor schilderen en ging als 
autodidact zelf aan de slag. Hij was 
zo talentvol dat hij op zijn 15e werd 
toegelaten aan de Royal Academy 
of Arts. Hij begon nog vrij traditio-
neel (rationeel). Zo zijn de vroegere 
aquarellen en olieverfschilderijen 
vrij statisch ten opzichte van de la-
tere, dynamische werken, waarin 
de verbeelding van het gevoel over-
heerst en de penseelstreken losser 
worden en de verf er ruwer en dik-
ker op ligt. Niet meer de mens is 
het belangrijkst, maar de natuur en 
haar 4 elementen.
De mens als onderdeel(tje) van de 
grootse en gevaarlijke natuur komt 
uit de filosofie van het sublieme, 
waarover heftig werd gediscussi-
eerd in die tijd. Veel kunstenaars 
wilden juist dat sublieme uitdruk-
ken. De schilderijen waarop de 
elementen water en vuur zijn ver-

beeld, hebben de senioren in Zwol-
le gezien en dat vonden zij zo inspi-
rerend, dat een aantal van hen ook 
van plan is de expositie in Enschede 
te bezoeken. Daar zijn de schilde-
rijen waarop de elementen lucht en 
aarde de hoofdrol spelen tentoon-
gesteld. Het mooie van deze expo-
sitie is dat het heel goed laat zien 
hoe Turner een overgangsfiguur 
is tussen klassiek en modern. Zijn 
aquarellen en schilderijen hangen 
letterlijk tussen zijn voorgangers en 
latere schilders, die elk op hun ma-
nier water en vuur verbeelden. Dat 

gaat door tot de huidige tijd, waarin 
kunstenaars gebruik maken van di-
gitale technieken om bijvoorbeeld 
water te verbeelden. Behalve dat de 
senioren uit Vorden hebben geno-
ten van de schoonheid van de ex-
positie zelf, hebben ze het ook sa-
men gezellig gehad. Het was goed 
bekenden te ontmoeten en met 
onbekenden kennis te maken. Het 
is ook een voordeel dat je onder-
ling van gedachten kunt wisselen 
over het gebodene. Kortom genoeg 
redenen om van de KunstBus nog 
lang te laten rijden.

Met de KunstBus naar de expositie van 
William Turner in Zwolle

William Turner: Vissers op zee. Foto: PR

De Popcollege Vorden docentenband treedt op met leerlingen. Foto: Liesbeth Spaansen
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER23 T/M 25 OKTOBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

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

Naturel of 
chocolade.

Verse slagroom-
soesjes* 

504 g

Peper spekburgers* Hacheevlees*

Rode kool Spitskool

Handsinaasappelen Goudreinet appelen

0.75 l 

Hugo
Frizzante

180 g
Haricots verts

1 l
Drinkyoghurt*

Gesneden 48+, 400 g 
Goudse jong belegen*

2x 150 g
Verse schnitzel*

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Mini-broodjes
Kaas-, saucijzen-, 
of worstenbroodjes.

Rund.

2x 150 g
Magere spekreepjes*

2x 150 g
Verse schnitzel

Magere spekreepjes
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Algemene ledenvergadering sv Ratti

KRANENBURG - Op maandag 12 
oktober werd de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering van sv 
Ratti gehouden. Er waren 45 le-
den aanwezig. Het bestuur deel-
de onder andere mede dat men 
er naar streeft om in het seizoen 
2016- 2017 met een heren selec-
tieteam terug te keren naar de 
standaard 5e klasse. Ook kwam 
aan de orde dat Ratti twee da-
mesteams heeft, maar dat beide 
teams momenteel moeilijk te 
bemensen zijn. De dames zelf 
zijn mogelijkheden aan het on-
derzoeken om te kunnen blijven 
voetballen met twee volwaardige 
damesteams.

Ratti, Socii en vvVorden stellen een 
werkgroep, bestaande uit 2 leden 
per vereniging en één bestuurslid 
per vereniging, samen welke de 
mogelijkheden voor samenwer-
king op de langere termijn gaan 
onderzoeken. Namens Ratti ma-
ken Jan Kieskamp, Mario Roelvink 
en Bert Tuinman deel uit van deze 

werkgroep. De voorzitter deed een 
oproep aan alle leden om geroddel 
in de wandelgangen uit te bannen. 
Beter is het om bij problemen de 
betrokken personen te benade-
ren. Het erelid Jan Kieskamp deed 
een oproep aan het bestuur om 
zorg te dragen voor een goede en 
strakke regievoering. Ook sprak hij 
de hoop uit dat de vereniging nog 
lang gezond en zelfstandig mag 
blijven. Financieel is Ratti een ge-
zonde verenging. Dit seizoen blijft 
de contributie gelijk. Mogelijk wor-
den wel de consumptieprijzen in 
de kantine met ingang van 2016 
aangepast.
Binnen het bestuur is het secreta-
riaat vacant. Tot nu toe is het niet 
gelukt om een opvolger voor Jan 
Waarle te vinden. Bert Tuinman 
stelde zich herkiesbaar als voorzit-
ter en werd herkozen. Wel stelde 
hij dat het niet aannemelijk is dat 
hij de komende termijn van drie 
jaar volmaakt. In samenwerking 
met Mijnen Media uit Gendringen 
heeft Ratti een presentatiegids sa-

mengesteld, de eerste exemplaren 
werden uitgereikt aan de beide 
ereleden; Bart Overbeek en Jan 
Kieskamp. De gids is beschikbaar 
voor alle leden, vrijwilligers en 
sponsoren. Daarnaast wordt het 
huis aan huis verspreid in Kranen-
burg en Medler. Tevens worden er 
een aantal exemplaren neergelegd 
in diverse openbare gelegenheden 
in Vorden en omgeving.

Jubilarissen
Er waren 8 jubilarissen, te weten; 60 
jaar lid, Ab Waarle en Harry Mom-
barg; 50 jaar lid, Harrie Nijenhuis 
en Laurens Bleumink; 40 jaar lid, 
Raymond Lichtenberg; 25 jaar lid: 
Gerard Lichtenberg, Wim Gudde 
en Maria Peters. Allen kregen een 
speldje en een bos bloemen. Na de 
pauze sprak Harry Jansen, bekend 
van " 'n toeten vol groet'n", op zijn 
eigen wijze en komische manier 
over het weer, legendarische figu-
ren van Kranenburg en omgeving, 
café Schoenaker, de kerk en de la-
gere school.

   

Gelijkspel voor Ratti
Grol vr1 - Ratti 
vr1: 3-3
KRANENBURG - Op de regenach-
tige zondagmorgen van 18 oktober 
vertrokken de Ratti Dames naar 
Groenlo om te voetballen tegen 
het eerste team van Grol. Ratti be-
gon vrij sterk aan de wedstrijd en 
had meer balbezit. Grol probeerde 
zich hierin te mengen. In de 10de 
minuut resulteerde dit in een vrije 
trap vanaf 20 meter. De spits van 
Grol wist deze bal net over de kee-
per in het doel te plaatsen. 1-0.

Ratti liet zich niet intimideren door 
dit doelpunt en probeerde het spel 
weer op te pakken. Grol probeerde 
zelf om aanvallen in te zetten door 
lange ballen op de spitsen te plaat-
sen. De verdediging van Ratti had 
dit onder controle. Het duurde 
even voordat Ratti een kans kreeg 
om zelf een actie te maken. In de 
35ste minuut werd er een aanval 
ingezet door Esther Menkveld. De 
bal werd op doel geschoten en de 
keepster van Grol probeerde de 
bal nog te grijpen, maar ze haalde 
de bal achter de lijn vandaan. De 

scheidsrechter had echter een an-
dere mening en het doelpunt werd 
niet toegekend. Ratti probeerde 
in de 42ste minuut wederom te 
scoren. Els Berenpas passte de 
bal naar Marieke Tuinman en zij 
kon doorlopen op de keepster. Ze 
scoorde maar dit doelpunt werd af-
gekeurd doordat een andere spits 
van Ratti buitenspel stond.
Tot aan de rust werd de stand niet 
meer veranderd, waardoor de Ratti 
Dames met een achterstand de 
kleedkamer in gingen. Na de rust 
waren de Ratti Dames er op ge-
brand om de wedstrijd naar hun 
hand te zetten. In de 55ste minuut 
wist Marieke Tuinman de bal over 
de keepster te schieten: 1-1. Grol 
was hier niet blij mee en ging meer 
druk zetten. Vanuit een vrije trap 
vanaf de middellijn kon Grol de bal 
in het doelgebied van Ratti krijgen. 
De spits van Grol verraste de ver-
dediging door de bal in te koppen: 
2-1. Vlak daarna was er een weer 
aanval voor Grol. De keepster van 
Ratti werd helaas weggeduwd, ter-
wijl zij de bal probeerde te pakken. 
De bal stuiterde vervolgens met 
een rare draai het doel in: 3-1. Het 
geluk was niet aan de zijde van Rat-

ti op dat moment. Ratti probeerde 
het spel toch weer op te pakken. 
Er was veelal mooi samenspel te 
zien. Pas in de 82ste minuut werd 
de inzet van Ratti beloond. Vera 
Meijer kon oplopen en speelde de 
bal naar Esther Tuinman. Zij raakte 
de bal keihard, en deze belandde 
in de kruising: 3-2. Ratti zette al-
les op alles om de gelijkmaker te 
scoren. In de 89ste minuut speelde 
Gerdien Peppelman de bal naar 
Esther Menkveld. Zij wist de bal 
hoog over de keeper te schieten 
en de bal kwam in de verre hoek 
in het doel: 3-3. Daarna werd de 
wedstrijd beëindigd en konden de 
Ratti Dames naar huis gaan met 
één punt op zak. Het voelde echter 
als een overwinning, voor zowel de 
speelsters van Ratti als de trainer 
Bert-Jan Koekenbier. Zij hadden 
een groot deel van de wedstrijd 
achter gestaan, maar knokten net 
zolang door totdat er een gelijkspel 
bereikt was.

Deze week is er geen wedstrijd in 
verband met inhaalwedstrijden. 
De eerstvolgende wedstrijd is thuis 
op 1 november tegen het eerste 
team van Hoeve Vooruit om 13.30.

Vorden en SDOUC
verdelen de punten
VORDEN - Vorden en SDOUC 
stonden vooraf beide na 6 wed-
strijden bovenaan in de 2e 
klasse I. Samen met Quick Nij-
megen hadden zij dan ook de 
meeste kansen om de 1e periode 
te winnen die na 8 wedstrijden 
vergeven zal worden. De beide 
koplopers maakten er onder het 
toeziend oog van ongeveer 400 
toeschouwers een enerverende 
wedstrijd van, op een voor voet-
ballers heerlijk vochtig veld, 
waarbij uiteindelijk in de aller-
laatste minuut SDOUC via een 
benutte penalty alsnog de 2-2 uit 
het vuur sleepte.

Vorden begon de wedstrijd direct 
voortvarend en liet zien dat het na 
6 wedstrijden een ware aanwinst 
is voor de 2e klas KNVB. Met de 
intentie om aanvallend te spelen 
werden situaties telkens voetbal-
lend opgelost en met een enorme 
drive werd iedere keer de oplos-
sing vooruit gezocht. SDOUC is 
daarentegen wil graag controle 
houden over de wedstrijd door 
steeds rustig de bal achterin rond 
te spelen en via gedegen positie-
spel de man vrij te maken op het 
middenveld. Ondanks dat hadden 
zij geen antwoord op het snelle en 
attractieve aanvalsspel van Vor-
den en het was dan ook in de 12e 
minuut verdiend dat Vorden op 
voorsprong kwam. Het was mooi 
om te zien dat de trainingsarbeid 
van Michel Feukkink in de wed-
strijd naar voren komt en werd 
beloond. Ten opzichte van vorig 
seizoen wordt er namelijk veel 
meer opgebouwd van achteruit 
en hanteert Robin Verstege veel 
minder de 'lange bal'. Ook dit keer 
speelde hij de bal naar linksback 
Sam Abbink, die in principe 'vast' 
stond aan de linker zijlijn. Terwijl 
Sam onder druk kwam te staan gaf 
hij met een ingehouden pass de 
bal precies over het middenveld 
heen bij linkerspits Gijs van der 
Veen, die deze bal eenvoudig kon 
controleren. Het uitdraaien en de 

daaropvolgende steepas was voor-
treffelijk en de alleen op keeper 
Björn Grotenhuys afstormende 
Frank Hiddink maakte geen fout: 
1-0. Vorden bleef ook na deze 1-0 
voorsprong de betere ploeg en op 
enkele uitvallen in de laatste 10 
minuten voor rust na, was de geel-
zwarte ploeg heer en meester op 
het veld.

In de tweede helft werd het direct 
na 10 minuten al 2-0 doordat Rik 
Schröer een lastig stuiterende bal 
erg goed met links binnen schoot 
en daarmee leek de wedstrijd be-
slist. SDOUC bleef echter geloven 
in een goed resultaat en voerde 
het tempo iets meer op, terwijl 
zij maar bleven opbouwen van 
achteruit en via het middenveld 
de aanvallen probeerden op te 
zetten. Tevens gingen zij met één 
middenvelder veel dieper spelen 
en aangezien de Vordense voor-
hoedespelers op het tandvlees lie-
pen en eigenlijk alle drie rijp wa-
ren voor een wissel, kwam Vorden 
'te zwemmen'. SDOUC maakte in 
de 65e minuut de 2-1 nadat een 
leep balletje precies over Stefan 
Eggink heen viel en door de spits 
keurig langs Robin Verstege werd 
gespeeld. SDOUC rook kansen en 
Vorden moest steeds meer achter-
uit en moesten zelfs enkele gele 
kaarten incasseren om de in het 
wit spelende Ulftenaren af te stop-
pen. Heel lang leek het erop dat er 
toch een overwinning behaald zou 
worden, maar in de allerlaatste 
minuut kon Siebren Bijenhof de 
bal niet goed weg koppen en kets-
te de bal door richting eigen doel. 
De bal viel in de voeten van de half 
indraaiende spits van SDOUC, 
maar deze werd omver gebeukt 
door de uitkomende keeper Robin 
Verstege. Penalty: 2-2. En ondanks 
een enerverende wedstrijd, een 
prima 1e helft, veel inzet en pas-
sie, was er toch een kater omdat in 
de laatste minuut de overwinning 
als sneeuw voor de zon verdween.

   

Grote Veldloop Vorden
VORDEN - Zondag 1 november or-
ganiseert Atletiekvereniging Han-
zesport Zutphen, in samenwer-
king met Natuurmonumenten, 
weer de Grote Veldloop met keuze 
uit twee afstanden: 7,5 en 15 kilo-
meter. Voor de jeugd tot en met 
12 jaar is er een ronde van 1.500 
meter.

De jeugdloop start om 10.30 uur 
en de andere afstanden staan 

voor 11.00 uur. Iedere deelnemer 
ontvangt een leuke herinnering. 
Inschrijven kan bij Free-Wheel, 
Netwerkweg 7, op 10 minuten 
loopafstand van het station. Daar 
zijn ook start en finish, douches 
en kleedgelegenheid. Inschrijfgeld 
bedraagt 2,50 euro (jeugdloop) en 
6 euro (7,5/15 kilometer).
   

 ■ www.hanzesport.nl

De aanwezige jubilarissen v.l.n.r.: Ab Waarle, Laurens Bleumink, Wim Gudde, Harrie Nijenhuis, Raymond Lichtenberg. Foto: PR

(Advertorial)

Op zoek naar je eigen goud!
Heb je vragen rond jouw loop-
baan of persoonlijke levens- 
thema’s?

Annemiek van der Velden van De 
Gouden Wandeling gaat met je de 
natuur in. Jouw eigen-wijsheid, 
jouw vitaliteit en jouw zingeving 
bloeien op in die natuur. 

We wandelen in de prachtige om-
geving van Wichmond, je komt 
letterlijk en figuurlijk in beweging.

Daarbij krijg je inspirerende vra-
gen en opdrachten. We onderzoe-
ken waar jouw GOUD ligt en wat 
je mogelijk nog tegenhoudt om 
daarop te vertrouwen. Je weet 
welke concrete vervolgstappen je 
kunt gaan zetten. 

Komende periode zijn er naast in-
dividuele mogelijkheden ook twee 
workshops om kennis te maken. 
- vrijdag 23 oktober ‘s middags 

van 13.30-16.00 uur
 Thema: “Wat de natuur je zeggen 

kan”
- zaterdag 14 november van 

9.30-12.00 uur

Thema: “keuzes maken”.
Voor beide workshops geldt:
Max 6 deelnemers
Kosten € 25,00 inclusief koffie/thee 
en iets lekkers.

Voor meer informatie: 
www.goudenwandeling.nl
Aanmelden: 
info@goudenwandeling.nl 
of telefonisch 06-11125317

Contact Bronckhorst NoordSport8 Dinsdag 20 oktober 2015



52e Oost-Gelderland-rit V.A.M.C. 'De 
Graafschaprijders'

VORDEN - De Vordense motorclub 
organiseert dit jaar voor de 52e 
keer de 'Oost-Gelderland-Rit' 
welke telt voor het open Neder-
lands Kampioenschap Enduro 
(O.N.K.). Ook dit jaar kan de ver-
eniging in de weken vooraf aan 
het evenement weer rekenen op 
veel vrijwilligers (circa 150) om 
het tot een succes te maken. De 
organisatie heeft ook ditmaal 
weer medewerking gekregen van 
veel landeigenaren en instanties. 
Mede dankzij hen zal er weer een 
mooi Achterhoeks evenement 
plaatsvinden in het buitenge-
bied van Vorden op zaterdag 24 
oktober.

"Ieder jaar zijn we weer blij met 
de hulp van de vrijwilligers, land-
eigenaren en medewerking van 
de Gemeente Bronckhorst", zo 
zegt voorzitter Johannes van Kem-
pen. "Dank gaat ook uit naar de 
E.H.B.O. vereniging die vrijwil-
ligers ter beschikking stelt. Hoe-
wel het de 52e keer is, blijft het 
een krachttoer. Ook het na afloop 
in orde maken van alle gebruikte 
landerijen nemen wij al jaren zeer 
serieus. Meteen na de wedstrijd 
word er al begonnen met het op-
ruimen en herstellen van het par-
cours."

De 'Oost-Gelderland-Rit' is al ja-
ren één van de meest geliefde en-
duro's onder de rijders. "De route 
is zowel pittig als mooi", aldus 
de voorzitter. Dit jaar hoopt de 
V.A.M.C. weer een 200 tal wed-
strijdrijders te ontvangen. Deze 
zijn verdeeld in inters, nationalen 
en daglicentie houders. Onder de 
inters is huidig koploper in de E2 
Bas Klein-Haneveld uit Vorden. 
Deze wist in Slowakije tijdens de 
zesdaagse met het clubteam van 
de V.A.M.C. de wereldtitel voor 
clubteams te behalen samen met 
Robin Nijkamp en Lucas Dolfing.

Klein Haneveld zal er alles aan 
doen om op zijn Beta Super-B 
motor de winst naar zich toe te 
trekken. Felle concurrentie kan hij 
verwachten van Erwin Plekken-
pol uit Hengelo Gld. Plekkenpol, 
in de nadagen van zijn carrière, 
is een tegenstander van formaat 
en kan zeker voor een verrassing 
zorgen. Wesley Pittens is de groot-
ste tegenstander van Klein Hane-
veld en Plekkenpol en heeft al een 
paar overwinningen op zijn naam 
staan. De E2 klasse waar deze 

heren in uit komen is een van de 
mooiste klassen waar het gaat om 
de overwinning.

Clublid Mark Wassink uitkomend 
voor het WPM KTM motoren liet 
weten dat hij nu eindelijk Hans 
Vogels wel eens zou willen ver-
slaan. Vogels is al jaren een van de 
snelste enduro rijders in het veld 
en heeft vele overwinningen op 
zijn naam staan in de categorie E3. 
De uit Hummelo afkomstige Ne-
derlands kampioen in de EV40 Pe-
ter Bergsma hoopt ook op succes 
in Vorden. Snel is hij zeker en voor 
de overwinning gaat het tussen 
hem, trial specialist Alex van den 
Broek en Peter Lenselink. Dit trio 
doet weinig voor elkaar onder, ze 
zullen er onderling zoals gewoon-
lijk weer een mooie show van ma-
ken. Meer clubrijders hebben er 
zin in waaronder Tom Berends, 
Nico Freriks, Peter Berenschot en 
zeker nog een 30 tal andere leden, 
meer of minder bekend.

Route van zeventig kilometer
De 'Oost-Gelderland-Rit' kent een 
route van ongeveer 70 km en een 3 
tal proeven. De route kronkelt van 
Kranenburg, Vorden door Medler 
om vervolgens door buurtschap 
Linde richting het geliefde Del-
den te slingeren en vervolgens 

weer naar Vorden en Kranenburg 
te gaan. Proeven zijn gesitueerd 
aan de Hamelandweg met een 
echte enduro proef, waarna aan de 
Schuttestraat een maisproef wordt 
gereden. Als laatste proef wordt 
Buurtschap Delden bezocht aan 
de Deldenseweg, waar een mooie 
afwisselende maisproef wordt ge-
reden. Alle drie de proeven zijn de 
moeite waard om te bezoeken.

De toppers met een internationale 
licentie mogen net als de nationa-
len 3 ronden rijden. De daglicen-
ties 2. Nieuw is dat er een recre-
atieve rit vlak na de laatste wed-
strijdrijder gereden kan worden 
van 1 ronde. Doel hiervan is om 
de endurosport te promoten en 
liefhebbers kennis te laten maken 
met de mooie route die de VAMC 
tot hun beschikking hebben die 
dag.

Prijsuitreiking
Na afloop van de ONK enduro 
worden de prijzen uitgereikt in het 
clubhuis van de V.A.M.C. Iedereen 
is welkom om daarbij aanwezig te 
zijn. Inlichtingen over dit mooie 
evenement zijn beschikbaar op de 
website van de VAMC.
   

 ■ www.vamc.nl

Vijfde wedstrijd senioren 
vaste stok
VORDEN - Op zaterdagmiddag 17 
oktober is de vijfde en voor 2015 
laatste onderlinge wedstrijd gevist 
met de vaste stok in de Oude IJs-
sel te Doetinchem. Met 11 vissers 
begonnen we deze wedstrijd. Het 
was koud maar gelukkig bleef het 
droog. Het zou een zeer spannen-
de wedstrijd worden.

Jan Groot Jebbink en Rob Golstein 
hadden vooraf de beste papieren 
in handen, maar underdog Wim 
Vreeman kon nog roet in het eten 
gooien en dat deed hij dan ook. 
Er werd in twee vakken gevist. Er 
was een duidelijk verschil tussen 
vak A en vak B. Terwijl Wim glans-
rijk zijn vak wist te winnen, visten 
Rob een tweede en Jan een vierde 
plaats vandaag. Dat betekende dat 
Wim en Rob in de eindstand beide 
een totaalscore van 6 punten be-
haalden.

Maar omdat Wim Vreeman in to-
taal meer kilo's aan vis heeft ge-
vangen is hij de kampioen vaste 

stok vissen 2015 van HSV De 
Snoekbaars. In totaal werd er van-
daag slechts 3 kilo en 895 gram vis 
gevangen. Omdat dit tevens de af-
sluitwedstrijd was, werd er bij De 
Herberg door iedereen nog even 
nagepraat onder het genot van een 
hapje en een drankje aangeboden 
door de vereniging HSV De Snoek-
baars.

Uitslag
Vak A:
1. Wim Vreeman: 2220 gram
2. Rob Golstein: 1320 gram
3. Gradus van Amerongen: 40 
gram

Vak B:
1. Jan Eggink: 180 gram
2. Ab Vruggink: 60 gram
3. Jose van Amerongen: 20 gram, 
Wim Bulten: 20 gram en Marcel 
Dekkers: 20 gram.

Iedereen bedankt voor de gezellig-
heid en hopelijk tot volgend jaar.

   

Dash walst over
DeVolCo heen
VORDEN - Zaterdag 17 oktober 
speelden DeVolCo '88 dames 1 
en Dash dames 1 tegen elkaar in 
de sporthal in Deventer. De eer-
ste set waren beide teams erg op-
lettend en stond het tot de zeven 
punten gelijk. Doordat er goed 
verdedigd werd aan beide kan-
ten, moest de Vordense formatie 
uit een ander vaatje gaan tappen. 
Er werd een tandje bij gescha-
keld, er werd beter geserveerd 
en aan het net werd er meer 
afgemaakt. Door een verwoes-
tende knal van Gerdien Beunk, 
werd Dash gelanceerd. Na wat 
spectaculaire verdedigingsacties 
en een aantal blokpunten was de 
set uiteindelijk snel voorbij en 
stond Dash met 0-1 voor.

Met het eerste punt op zak wis-
ten de dames uit Vorden de druk 
nog hoger op te voeren. Met twee 
lange serviceseries stond er al 
snel een 2-11 op het scorebord. 
Er kwam aan de kant van Deven-
ter niet veel terug het net over, zij 
kregen de service maar niet onder 
controle. Door een goede pass aan 
Vordense kant, kon Dash lekker 
variëren waardoor de aanvalsters 
vaak vrij uit in konden slaan. Aan 
het eind van de set lieten de Vor-
denaren de touwen iets te veel vie-
ren waardoor DeVolCo nog terug 
kwam in de set, maar zij stonden 
al te ver achter om nog aanspraak 
te maken op setwinst. Dit resul-
teerde in een 15-25 overwinning 
in de tweede set.

De derde set, de set van de dub-
bele punten. DeVolCo ging ver-
der zoals zij geëindigd waren en 
de dames uit het achtkastelen-
dorp maakten veel servicefouten. 

Hierdoor was het op 14-14 een 
nog steeds gelijk opgaande strijd. 
Maar door de servicedruk weer op 
te voeren liep Dash uit naar een 
ruime voorsprong. DeVolCo wilde 
zich nog niet gewonnen geven en 
kwam weer langzaam dichterbij 
geslopen. Maar boven de twintig 
punten werd alles goed en beke-
ken afgemaakt. Zo trok Dash de 
wedstrijd definitief naar zich toe 
met een 20-25 overwinning.

De overwinning was binnenge-
sleept, nu moest er alleen nog 
gestreden gaan worden voor het 
bonuspunt. Het geloof was bij 
DeVolCo gebroken. De dames 
uit Vorden begonnen niet gelijk 
scherp maar hadden alles al snel 
weer op een rijtje. De hele wed-
strijd was het Vordense overwicht 
zichtbaar en dit kwam aan het ein-
de van de wedstrijd nog maar eens 
aan het licht. Door een dubbele 
wissel die coach Bert Gerritsen de 
hele wedstrijd al toe paste, kwam 
er een goede servicebeurt van Ka-
rien Meutstege. Met veel tactische 
ballen werd de wedstrijd beslist en 
wonnen de dames uit Vorden de 
laatste set met 18-25.

Volgende wedstrijd
Hierdoor klonk het Vordense 
volkslied weer door de hal in De-
venter en staat Dash ondertus-
sen op een tweede plaats in de 
competitie. Met volgend week-
end weer een vrij weekend voor 
de boeg, kunnen de Vordenaren 
zich voor gaan bereiden op een 
nieuwe thuiswedstrijd op 31 okto-
ber. Dan speelt Dash om 17.45 uur 
tegen Ecare Apollo dames 2 (weer 
een onbekende tegenstander) in 
Sporthal 't Jebbink.

Lokale helden Nico Freriks (580) en Tom Berends (590). Foto: Henk Teerink

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 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

Bas Klein - Haneveld. Foto: Henk Teerink
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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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In een overleg op 15 oktober 2015 
heeft het COA aan het college van 
burgemeester en wethouders 
laten weten af te zien van de 
geplande aanvullende opvang-
locatie (AVO) voor asielzoekers 
op de Kervelseweg 38 in Hengelo 
(Gld). Het COA geeft aan geen 
overeenstemming te kunnen 
bereiken over standpunten die 
zij voor de opvang belangrijk vindt. 
Dit betekent dat de ingezette 
procedure voor het realiseren 
van deze geplande AVO voor 
97 asielzoekers stopt. 

Bij de voorbereidingen voor de 
opvang ontving de gemeente van 
verschillende buurtbewoners 
reacties die belangrijk waren voor 
de door de gemeente opgestelde 
omgevingsscan en voorwaarden 
richting COA en initiatiefnemer. 
Hiervoor dankt de gemeente 
omwonenden nogmaals.

Wat gebeurt er nu in 
Bronckhorst? 
De gemeente onderzoekt op 
dit moment of er in Bronck-
horst mogelijkheden zijn voor 
tijdelijke (nood)opvang van 
asielzoekers en extra opvang 
van statushouders (mensen 
met een verblijfsvergunning). 
De raad heeft aangegeven 
met name voor dit laatste om 
humanitaire redenen haar 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid te willen nemen. 
We brengen mogelijke locaties 
en accommoaties in kaart. 
Rekening houdend met de 
vraag en voorwaarden die het 
COA (Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers) hiervoor stelt 
aan gemeenten in ons land 
en onze eigen criteria zoals 
spreiding en voorzieningen in 
een buurt.  Mocht het zo zijn 
dat binnen onze gemeente 
geschikte mogelijke (tijdelijke) 
opvanglocaties voor grotere 
groepen zijn, dan gaan we 
vanzelfsprekend tijdig en 
zorgvuldig met inwoners in de 
directe omgeving in gesprek.

De laatste weken hebben zich 
regelmatig inwoners bij ons 
gemeld die opvanglocaties 
willen aanbieden. Hen hebben 
wij gevraagd berichtgeving 
over dit onderwerp op deze 
gemeentepagina’s en onze 
website in de gaten te houden. 
Wilt u meer weten over 
opvang van vluchtelingen en 
statushouders in Nederland en 
het doen van vrijwilligerwerk, 
kijk op www.coa.nl of 
www.vluchtelingenwerk.nl/
oostnederland. 

COA heeft besloten af te zien van 
geplande tijdelijke opvang op 
Kervelseweg 38 in Hengelo 

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 op 
sportieve wijze onze gemeente 
binnen. Dit gebeurt om 16.00 uur 
bij de rotonde waar ze de dorps-
kern Vorden vanuit de richting van 
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 

gemeentehuis. 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 onze gemeente aan de slag. 
Er komt een inwerkprogramma, 
waarin veel plaats is voor leuke en 
bijzondere ontmoetingen met in-
woners, organisaties en bedrijven. 
Wilt u haar met uw buurt, vereni-
ging, gezelschap of bedrijf met 
iets bijzonders uit Bronckhorst 
kennis laten maken? Waarvan u 
vindt dat ze dat als nieuwe burge-
meester moet weten of kennen? 

Laat het ons weten voor 10 novem-
ber via bestuurssecretariaat@
bronckhorst.nl. Wij nemen 
dan graag contact met u op. 
Graag uw idee namens een 
groep mensen indienen.  Dank!

Marianne Besselink gaat buurt maken 
Wilt u haar ontmoeten? Het kan, kom met een leuk idee!

Inwoners hebben in de eerste 
helft van 2015 hun afval weer 
beter gescheiden! In 2014 werd er 
nog 110 kilo restafval en grofvuil 
per persoon ingezameld. Als we 
de cijfers over het eerste halfjaar 
doorrekenen, dan daalt dit in 2015 
naar 90 kilo per persoon! Het 
scheidingspercentage van het 
huishoudelijk afval was in 2014 
72%. Op basis van de halfjaarcij-
fers stijgt dit in 2015 naar 76%. 
De betere afvalscheiding hangt 
onder meer samen met de uit-
breiding van de oranje container 
met metalen verpakkingen en 
drankenkartons (PMD). Ook de 
vierwekelijkse inzameling van 
restafval lijkt hierbij een rol te 
spelen. Wethouder Jan Engels 
van afval is trots: “Betere afval-
scheiding betekent dat we meer 
grondstoffen behouden en minder 
CO2 uitstoten. Daarmee boeken 
we winst voor het milieu. De goe-
de resultaten zijn te danken aan 
de inwoners, die actief hun afval 
scheiden. Dat is een compliment 
waard!” 
Met deze positieve resultaten lo-
pen we in Bronckhorst voorop in 
de regio en in Nederland. Het 
brengt de gemeente ook dichter 
bij de doelstelling om in 2030 nog 

slechts 10 kilo restafval per per-
soon in te zamelen. 

Afvalvrij leven
Negenentwintig gezinnen uit 
Bronckhorst nemen helemaal een 
koploperspositie in. Zij zijn de uit-
daging aangegaan om 100 dagen 
100% afvalvrij te leven in het 
kader van het project ‘100-100-
100’ van Circulus-Berkel en de 
gemeente. Het project is gestart 
op 9 oktober, De Dag van de Duur-
zaamheid. De deelnemers voeren 
wekelijks opdrachten uit met als 
doel het huishoudelijk afval nog 
verder te verminderen. Aan bod 
komen thema’s als het inkopen, 
bewaren en verwerken van voed-
sel, het omgaan met verschillen-
de soorten verpakkingsmateria-
len en keukenafval. De ervaringen 
van de deelnemers zijn te volgen 
op www.100-100-100.nl/circulus-
berkel.

Op weg naar een afvalvrije toekomst
Restafval verder verminderd in 
eerste helft 2015
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De gemeente zet vrijwilligers die 
zich onderscheiden door hun acti-
viteiten in Bronckhorst in het zon-
netje met de verkiezing ‘Vrijwilliger 
van het jaar’. Kent u een persoon of 
een groep waarvan u vindt dat zij 
de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ 
verdienen? Meld deze vrijwilliger 
dan aan via www.bronckhorst.nl! 
Dit kan tot 15 november a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrij-
williger van het jaar gebeurt 
tijdens de nieuwjaarsreceptie 
op 6 januari 2016 in het 
gemeentehuis. Een commissie 
beoordeelt de aanmeldingen en 
selecteert drie genomineerden. 
De commissie let daarbij op 
onder meer de specifieke 
werkzaamheden die zijn verricht, 
het belang van de activiteiten 
en het aantal keren dat iemand 
is aangemeld. 

Prijs van € 250,-
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’ 
ontvangt natuurlijk de eretitel, 
maar daarnaast ook een geldbe-
drag van € 250,-. Als de eretitel 
naar een vrijwilligersgroep gaat 
dan ontvangt deze een geldbedrag 
van € 500,-. De andere twee geno-
mineerden krijgen een oorkonde 
en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing ‘Vrijwilliger 
van het jaar’ laat de gemeente z’n 
grote waardering blijken voor het 
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers-
werk is namelijk van groot belang 
voor grote groepen in onze ge-
meente of voor de hele gemeen-
schap. De benoeming is een 
symbolische prijs en de verkozen 
vrijwilliger representeert alle 
vrijwilligers. 

Voorwaarden voor nominatie
Er zijn enkele voorwaarden 
verbonden aan de nominatie van 
vrijwilligers voor de titel:
• vrijwilligers moeten actief zijn 
 in georganiseerd verband, 
 bijvoorbeeld bij stichtingen of 

verenigingen of bij professionele 

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel! 

De genomineerde vrijwilligers van vorig jaar

De laatste bouwweken zijn aange-
broken. De planning is dat het nieu-
we kindcentrum aan de Prins 
Bernhardlaan in Steenderen begin 
december opgeleverd wordt, 
waarna PRO 8 (het schoolbestuur) 
aan de slag kan met de inrichting. 
Vanaf januari krijgen de kinderen 
les in het gebouw. Op het dak lig-
gen inmiddels zonnepanelen. 
Deze weken zijn de bouwers hard 
aan de slag met de binnenkant, 
zoals de afwerking van de wanden, 

vloeren, toiletten, bedrading en 
elektra, en plaatsen van vast meu-
bilair (o.a. inbouwkasten). Binnen-
kort wordt gestart met de buiten-
ruimten rond het kindcentrum. 
Verder is vergunning aangevraagd 
voor het plaatsen van de nieuwe 
jongeren ontmoetingsplek (JOP) op 
een iets andere plaats dan de hui-
dige op het buitenterrein. De huidi-
ge JOP wordt weggehaald zodra de 
werkzaamheden aan de buiten-
ruimten starten.

Laatste bouwweken kindcentrum 
Steenderen aangebroken

De dagen worden korter, buiten 
wordt het kouder: de open haard 
of kachel mag weer aan. Brand-
weer Noord- en Oost-Gelderland 
adviseert te zorgen voor een 
schoon schoorsteenkanaal, zodat 
er veilig gestookt kan worden. 
Een vervuild of verstopt kanaal 
kan een schoorsteenbrand of 
koolmonoxidevergiftiging ver-
oorzaken. Als er hout, kolen of 
olie gestookt wordt, komen on-
verbrande deeltjes in het rookka-
naal terecht. Die deeltjes hechten 
zich aan de wand van het kanaal 
en vormen een brandbare laag. 
Ontbranding van deze laag kan 
leiden tot schoorsteenbrand. Ook 
kan de schoorsteen verstopt ra-
ken door andere vervuiling, zoals 
vogelnesten. Omdat er dan wei-
nig tot geen ‘trek’ meer is, kun-
nen verbrandingsgassen terug-
slaan in de kamer. Het gevaar 
van koolmonoxidevergiftiging 
ontstaat. 

Laat de schoorsteen vegen
De brandweer adviseert te zorgen 
voor een schoon schoorsteen-
kanaal. De schoorsteenveger 
verwijdert het vuil in de schoor-
steen, maar controleer de 
schoorsteen ook op loszittende 
delen en scheuren. Laat de 
schoorsteen minimaal één keer 
per jaar vegen. Bij constant 
gebruik is het aan te raden om 
halverwege het stookseizoen de 
schoorsteen nog eens te laten 
vegen. Schakel een bedrijf in dat 
aangesloten is bij de Algemene 
Schoorsteenvegers Patroons 
Bond. Schoorsteenvegers aange-
sloten bij deze bond, hebben een 
toelatingsexamen afgelegd en 
zijn verplicht een aansprakelijk-
heidsverzekering af te sluiten. 

Veilig stoken
Een veilige manier van stoken is 
de zogenaamde ‘Zwitserse me-
thode’. Via deze link kunt u een 
filmpje bekijken waarin deze ma-
nier van stoken wordt uitgelegd: 
www.brand-
weer.nl/brand-
veiligheid/
veilig_stoken 
of scan de 
QR-code. 

Toch een schoorsteenbrand?
Een schoorsteenbrand is te her-
kennen aan een loeiend geluid in 
het rookkanaal. Het vuur in de 
haard of kachel is te doven met 
droog zand. Zorg er daarom voor 
dat er altijd zand klaar staat. Het 
vuur in het rookkanaal blijft wel 
branden. Het is van belang om 
direct de schoorsteenklep of 
luchttoevoer te sluiten en de 
brandweer te bellen via 112. Blus 
nooit met water! Er ontstaat dan 
namelijk enorme stoomvorming. 
En doordat dit zo snel gebeurt, 
kan het rookkanaal door de druk 
scheuren. Soms ontstaat zelfs 
een explosie.

Oktober is brandpreventie-
maand 
De hele maand oktober kunnen 
senioren (60+) zich aanmelden 
voor een gratis woningcheck 
door de brandweer. Dit kan door 
te bellen naar (055) 54 83 333 
(alleen tijdens kantooruren). Of te 
mailen naar brandveilig@vnog.nl. 
Met aanmelders die in aanmer-
king komen voor een woning-
check, wordt na oktober contact 
opgenomen om een afspraak 
te plannen. Er is een beperkt 
aantal woningchecks te vergeven. 
Geef u snel op!

Advies brandweer:
Zorg voor een schone schoorsteen!

Om ervoor te zorgen dat inwo-
ners langer kunnen blijven deel-
nemen aan de maatschappij, 
gaat de gemeente innovatieve 
initiatieven ondersteunen die 
hieraan een bijdrage leveren. 
Vorige week stelden b en w uit-
gangspunten vast die de basis 
gaan vormen voor nieuwe be-
leidsregels waarmee een subsi-
die mogelijk wordt voor vernieu-
wende initiatieven. 

De initiatieven moeten in ieder 
geval de zelfredzaamheid van 
inwoners versterken en/of de 
samenwerking op het gebied 
van zorg en ondersteuning 
verbeteren. Voor de specifieke 
voorwaarden waaraan een initi-
atief moet voldoen, worden voor 
half november beleidsregels 

opgesteld. Het totale budget 
voor innovatie in het sociaal 
domein (de taken op het gebied 
van zorg en welzijn waar de 
gemeente verantwoordelijk voor 
is) is maximaal € 1,5 miljoen 
voor de komende jaren. De raad 
stelde dit bedrag al eerder be-
schikbaar. Van het bedrag wor-
den initiatieven vanuit inwoners, 
instellingen en ondernemers 
gesubsidieerd, maar ook de 
projecten die de gemeente zelf 
initieert, worden hiervan bekos-
tigd. 

Sinds 1 januari 2015 voert de 
gemeente nieuwe taken uit 
op het gebied van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning, de 
Jeugdwet en de Participatiewet. 
De nieuwe wetten moeten onder 
andere bijdragen aan het stimu-
leren van het eigen initiatief en 
de verantwoordelijkheid van 
inwoners. De gemeente wil door 
het beschikbaar stellen van een 
subsidie inwoners, instellingen 
en ondernemers graag de 
ruimte bieden om te vernieuwen 
binnen het sociaal domein.

Subsidie voor innovatieve 
initiatieven in het sociaal domein

Sociale weer-
baarheids-
training voor 
kinderen uit 
groep 5 en 6

Misschien lukt het allemaal niet 
zo goed op school of heeft uw 
kind moeite met het maken van 
vriendjes en vriendinnetjes. Is 
hij/zij stiller dan u gewend bent 
of vaak onzeker over zichzelf? 
Of wordt het misschien gepest? 
Wellicht heeft uw kind baat bij 
een weerbaarheidstraining. 
In november organiseert de 
gemeente een sociale weerbaar-
heidstraining voor kinderen uit 
groep 5 en 6 van basisscholen 
in Bronckhorst. In deze training 
leren kinderen onder andere hoe 
ze hun mening kunnen geven, 
hoe ze kunnen omgaan met 
pestgedrag, hoe ze vriendjes en 
vriendinnetjes kunnen maken 
en hoe ze om kunnen gaan met 
gevoelens. Kinderen die weer-
baar zijn kunnen voor zichzelf 
opkomen, zijn in staat hun eigen 
grenzen te bewaken en hebben 
meer zelfvertrouwen. 

Waar en wanneer?
De eerste bijeenkomst is op 9 no-
vember a.s van 15.45 tot 17.00 uur 
in het gemeentehuis in Hengelo 
(Gld). Het aantal bijeenkomsten 
is afhankelijk van het aantal 
deelnemers. In een groep zitten 
minimaal 3 en maximaal 8 kinde-
ren. De training wordt begeleid 
door twee sociaal consulenten uit 
de sociale teams. Aan de training 
zijn geen kosten verbonden. 

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of uw kind 
aanmelden? Dan kunt u contact met 
ons opnemen via (0575) 75 02 50 
of via de sociale teams van de 
gemeente. Voorafgaand aan de 
training vindt er altijd eerst een 
kennismakingsgesprek plaats 
met u en uw kind. 

organisaties of religieuze orga-
nisaties die zich inzetten voor 
maatschappelijke ondersteuning 

• ook kunnen inwoners van andere 
gemeenten die in Bronckhorst 
vrijwilligerswerk doen, aange-
meld worden

• individueel vrijwilligerswerk 
(zoals mantelzorg) komt niet 

 in aanmerking, maar de over-
koepelende organisaties (die 
zich bijvoorbeeld inzetten voor 
mantelzorgers) wel 

• vrijwilligerswerk op het gebied 
van politiek komt niet in aan-
merking 

• personen die in het verleden 
 een Koninklijke onderscheiding 

of het ereburgerschap hebben 
ontvangen, kunnen niet meedin-
gen naar de titel

Vragen?
Voor meer informatie kunt u 
mailen naar info@bronckhorst.nl 
of bellen met de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50.

Vrijwilliger van vorig jaar
Vrijwilliger van het jaar 2014 was 
stichting De Boerderij in Zelhem. 
Het grote aanbod aan activiteiten 
dat De Boerderij organiseert, 
vormt voor ouderen in de omge-
ving een welkome afleiding en 
een mooi moment om andere 
mensen te ontmoeten. Daarnaast 
was er vorig jaar een publieksprijs: 
inwoners konden via Facebook 
laten weten wie volgens hen de 

titel ‘Vrijwilliger van het jaar 2014’ 
verdiende. De meeste stemmen 
gingen naar Jong Gelre Vorden-
Warnsveld. Zij wonnen daarmee 
de publieksprijs.
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Helaas hebben wij te maken met 
vertraging tijdens de werkzaam-
heden voor de ‘Huiskamer’ in 
Hummelo. Er bleken kabels en 
leidingen aanwezig op niet voor-
ziene plekken. Deze moesten we 
eerst verleggen, voordat we met 
het echte werk konden beginnen. 

Vanaf 19 oktober staan de  
volgende werkzaamheden  
op de rol: 
• het leggen van de riolering in 

en opnieuw bestraten van de 
Keppelseweg. 

• Daarna gaan we verder met 
het stuk richting de Spar

• De aanleg van de duiker 
 door de Keppelseweg en 
 Domineespaadje
• De kap van de bomen in het 

plan

Volgens planning zijn de 
Keppelseweg en de kruising 
Dorpsstraat-Keppelseweg voor 
de Kerst klaar.

Bewoners zijn eerst via om-
leidingen en later als het werk 
verder is gevorderd via de puin-
baan bereikbaar. Aanwonenden 
hebben hierover een brief van 
de aannemer ontvangen.

Om de overlast iets te verzach-
ten hebben alle aanwonenden 
aan het werk van de aannemer 
tegoedbonnen gekregen van 
negen plaatselijke ondernemers.  

Meer informatie
Hebt u vragen? Deze kunt u stellen 
via huiskamer@hoornstra-
infrabouw.nl. Bellen kan ook. 
Het telefoonnummer van de 
omgevingsmanager van het 
project, de heer Van Kruijsbergen, 
is (06) 10 94 25 05. 

Het project heeft ook een eigen 
facebookpagina: www.facebook.
com/huiskamerHummelo. 
Hier kunt u uiteraard ook uw 
vraag of opmerking kwijt. 

Stand van zaken werkzaamheden 
Huiskamer Hummelo

Sinds 1 januari 2015 voert elke 
gemeente een aantal nieuwe ta-
ken uit: de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, de Participatiewet 
en de Jeugdwet. Deze kwamen 
vanuit rijk en provincie naar de 
gemeenten. Om deze taken goed 
uit te kunnen voeren, riepen we 
vijf sociale teams in het leven, 
waar inwoners met vragen op het 
gebied van zorg, welzijn, inkomen, 
jeugd en werk terecht kunnen. 
Inmiddels zijn we een aantal 
maanden aan de slag en kunnen 
we terugblikken op hoe de eerste 
helft van 2015 is verlopen in 
Bronckhorst. 

Sociale teams

Eind 2014 startten de vijf sociale 
teams. In elk team werken 
professionals op het gebied van 
bijvoorbeeld welzijn, jeugd en 
opvoeding, inkomen en werk. Zij 
helpen inwoners bij het zoeken 
naar praktische oplossingen. Uit 
de evaluatie blijkt dat inwoners 
de sociale teams goed weten te 
vinden. In het tweede kwartaal 
van 2015 maakten meer inwo-
ners gebruik van een sociaal 
team dan in het eerste kwartaal 
(814 versus 560). In totaal zijn er 
bijna 1.400 bezoeken/telefoon-
tjes geregistreerd. De meeste 
vragen gingen over Wmo-voor-
zieningen (48%). In 20% van de 
gevallen betrof het vragen rond 
werk en inkomen. Een veel lager 
percentage gaat over jeugdhulp 

(4%). De overige vragen hebben 
onder andere betrekking op 
vrijwilligerswerk.

Participatiewet
Met de komst van de Participatie-
wet draagt de gemeente per 
2015 zorg voor werk/inkomen 
voor een nieuwe doelgroep: 
mensen met arbeidsbeperkingen. 
Hierdoor zagen we een lichte 
stijging van het aantal mensen 
in Bronckhorst dat een uitkering 
krijgt. Echter na het eerste half 
jaar blijkt dat het totaal aantal 
mensen met een uitkering is 
gedaald van 336 naar 333. De 
gemeente zet onder meer in op 
het, nog voordat het recht op uit-
kering beoordeeld wordt (dus al 
tijdens de aanvraagprocedure), 
weer aan het werk helpen of 
terug naar school begeleiden 
van de aanvrager. 

Hulp bij het huishouden
Het aantal inwoners dat gebruik 
maakt van hulp bij het huishou-
den is het afgelopen half jaar 
afgenomen (met 63). Dit komt 
onder andere door het grote 
aantal herindicaties en de nieuwe 

insteek (het resultaat, een 
schoon huis, is leidend en niet 
het aantal uren). Een andere 
reden is het feit dat het rijk de 
eigen bijdrage voor hulp bij het 
huishouden heeft verhoogd. 

Begeleiding/Wmo
Begeleiding gaat over het onder-
steunen van mensen met licha-
melijke en/of psychische beper-
kingen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om hulpmiddelen, woningaan-
passingen, individuele- en groep-
begeleiding en kortdurend verblijf. 
In totaal maakten in de eerste 
helft van 2015 2.141 inwoners 
gebruik van één of meerdere 
voorzieningen. Het gebruik van 
Wmo-voorzieningen binnen 
onze gemeente is relatief hoog 
door het grote aantal inwoners 
van 65 jaar en ouder. De inzet 
van hulpmiddelen, vervoersvoor-
zieningen en woningaanpassingen 
is vrijwel gelijk gebleven.

Jeugd
De jeugdigen in Bronckhorst die 
een beroep doen op hulp zijn in 
het algemeen tussen de 4 en 
18 jaar oud. De grootste groep is 
ouder dan 12 jaar. Dit loopt uiteen 
van ambulante hulp tot vervoer 
naar dagbesteding of tijdelijk 
verblijf in een inrichting. Met name 
groepsbegeleiding en individuele 
begeleiding worden veel ingezet 
(ca. 130x van de in totaal 238 
verleende voorzieningen).
De gemeente maakt elk kwartaal 
een overzicht van de stand van 
zaken op het gebied van zorg, 
welzijn en werk. In de toekomst 
wordt dit mogelijk uitgebreid met 
gegevens van andere gemeenten 
in de regio en landelijk. 

Terugblik op eerste half jaar van invoering 
nieuwe taken op gebied van zorg, welzijn en werk 

Iedereen is natuurlijk wel eens 
boos, maar er ontstaat echt een 

probleem wanneer de woede met 
geweld afgereageerd wordt op 
partner, kind, een vriend(in), 
ouders of huisdier. Als ruzie of 
gevoelens van onmacht overgaan 
in lichamelijk of psychisch geweld 
of mishandeling, dan gaat dit te 
ver. Iedereen die direct of indirect 
met geweld in huiselijke kring te 
maken heeft, kan hier iets tegen 
doen. Of het nou om uzelf gaat of 
om iemand anders. Of u het zeker 
weet of al een tijdje rondloopt met 
een naar onderbuikgevoel.

Vormen van mishandeling
Mishandeling is moeilijk te zien. 
Lichamelijk geweld is vaak nog wel 
te herkennen, vooral als het vaak 
voorkomt. Maar er zijn ook andere 
vormen van mishandeling. Bijvoor-
beeld psychische mishandeling, 
door uitschelden, vernederen of 
bedreigen. Maar ook financiële 
uitbuiting (diefstal, veranderen 
van testament) en verwaarlozing 
komen voor. Er zijn verschillende 
signalen die u kunnen opvallen, 
bijvoorbeeld gedragsveranderin-

gen of een onverzorgd uiterlijk. 
Dit zijn maar een paar voorbeel-
den, elk geval is anders. 

Veilig Thuis
Huiselijk geweld stopt nooit van-
zelf, als u niets doet verandert er 
zeker niets. Is er sprake van (of 
vermoedens van) een vorm van 
huiselijk geweld? Dan kunt u met 
uw verhaal altijd terecht bij Veilig 
Thuis. Veilig Thuis biedt een hel-
pende hand en doorbreekt situa-
ties waar sprake is van huiselijk 

geweld. U kunt 24 uur per dag 
(anoniem) contact opnemen met 
Veilig Thuis, via het landelijke 
nummer (0800) 20 00. U wordt 
automatisch doorverbonden met 
Veilig Thuis regio Noord en Oost 
Gelderland. Meer informatie, hoe u 
signalen kunt herkennen en hoe u 
zelf actie kunt 
ondernemen 
vindt u op www.
vooreenveiligt-
huis.nl of scan 
de QR-code.

Huiselijk geweld? Veilig Thuis is er voor u

Raadsvergadering 
29 oktober
Op 29 oktober 2015 vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
Het is de eerste keer dat de nieu-
we burgemeester de vergadering 
leidt. U bent van harte welkom 
om de vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

• Deelneming in Stichting 
Achterhoek Toerisme

 In de Stichting Achterhoek 
 Toerisme nemen Achterhoekse 

gemeenten deel. B en w vragen 
de raad deze deelneming nu 

 officieel te formaliseren. 
 De stichting heeft tot doel het 

toerisme in de Achterhoek te 
promoten en bevorderen 

• Kadernota Basismobiliteit
 De raad wordt gevraagd de 

 kadernota Basismobiliteit vast 
te stellen. De Achterhoekse 

 gemeenten zijn aan de slag om 
per 2017 te komen met een 
nieuw systeem voor vervoer 
van A naar B in de regio, met 
een centrale rol voor een nieuw 
op te zetten vervoercentrale. 
Vervoer van speciale doelgroe-
pen (bijvoorbeeld leerlingen-
vervoer) maakt een belangrijk 
onderdeel uit van dit project

• Wijziging verordening 
Starterslening 

 B en w vragen de raad voor de 

startersregeling opnieuw een 
bedrag van € 250.000,- (uit de 
Algemene Reserve) beschik-
baar te stellen. De Startersle-
ning overbrugt het verschil tus-
sen de totale koopsom van een 
starterswoning en het maxima-
le bedrag dat de starter, op ba-
sis van het inkomen, bij de bank 
kan lenen volgens de normen 
van de NHG. Zo kunnen we een 
aantal starters meer kans geven 
op huisvesting in Bronckhorst 

• Vaststelling regeling 
 ten behoeve van 
 restschuldfinanciering
 De raad wordt voorgesteld 
 een bedrag van € 350.000,- 
 beschikbaar te stellen uit de 

Algemene Reserve voor het 
 uitvoeren van de nieuwe rest-

schuldlening regeling. Deze 
 regeling is een oplossing voor 

mensen die willen verhuizen, 
bijvoorbeeld wegens gezinsuit-
breiding of een nieuwe baan, 
maar kampen met een rest-
schuld. Hierdoor worden ver-
huisplannen vaak uitgesteld, 
waardoor doorstroming op de 
woningmarkt stokt. Dankzij de 
restschuldlening hebben deze 
mensen vooraf zekerheid over 
de financiering van hun rest-
schuld en wordt doorstroom op 
de huizenmarkt net als met de 
startersregeling bevordert

Uit de raad
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• Voorbereidingsbesluit 
Beckenstraat 1, Vierakker

 B en w vragen de raad te ver-
klaren dat een bestemmings-
wijziging wordt voorbereid 
voor het perceel Beckenstraat 
1 in Vierakker van ‘Agrarisch’ 
naar ‘Wonen’

• Bestemmingsplan Buiten-
gebied Bonte Koeweg 4, Baak

 De raad wordt gevraagd het 
bestemmingsplan ‘Buiten-

 gebied; Bonte Koeweg 4 Baak’ 
gewijzigd vast te stellen en 

 indieners van zienswijzen te 
 informeren dat een aantal 

zienswijzen ontvankelijk en 
 gedeeltelijk gegrond is ver-

klaard en een aantal onge-
grond 

• Verzoek medewerking 
 bestemmingsplanherziening 

bouw woning aan de 
Ruurloseweg in Hengelo

 Om verschillende redenen 
 vragen b en w de raad geen 

medewerking aan dit verzoek 
te verlenen.

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

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen 
kan niet worden ingesproken. 
Over onderwerpen die op de 
agenda staan kunt u inspreken 
tijdens commissievergaderingen. 

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

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 

aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

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

Uit de raad  vervolg

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. 

Bronckhorst:
• diverse locaties, kappen diverse bomen, aanvraag ontvangen  
• diverse wegen, organiseren Hamove off road ontspanningsrit, vergunning verleend
• diverse wegen, organiseren Jan van Beek rit (enduro) ZAMC Zelhem, vergunning 
 verleend

Bronkhorst:
• Boterstraat nabij nr. 7, toppen van een els, vergunningsvrij

Drempt:
• Zomerweg 79, kappen 2 Italiaanse populieren, vergunning verleend

Halle:
• Tarwestraat 20, 22, 24 en 26, het bouwen van 4 woningen, vergunning ingetrokken  

Hengelo (Gld):
• Heideweversweg 2, herbouwen schuur, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 4, bouwen werktuigenberging met dierenverblijfplaats, vergunning verleend
• Varsselseweg 55, afwijken openingstijden horeca, ontheffing verleend

Hoog Keppel:
• Burg. van Panhuysbrink 11, kappen 6 bomen, vergunning verleend

Keijenborg:
• Pastoor Thuisstraat, afsluiten weg tijdens rommelmarkt, besluit genomen

Steenderen:
• Bakerwaard, natuurontwikkeling, onherroepelijk wijzigingsplan
• Prins Bernhardlaan ong., plaatsen jongeren ontmoetingsplek, aanvraag ontvangen 

Toldijk:
• Hoogstraat 21, activiteit milieu: wijzigen bedrijf, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• Vierakkersestraatweg 19, 19A en 19B, bestemmen drie bestaande niet-agrarische 
 bedrijven, onherroepelijk bestemmingsplan

Vorden:
• Horsterkamp-Ruurloseweg, vergroten en verplaatsen rotonde, vastgesteld bestem-

mingsplan
• Kerkstraat 17, intrekken registratie speel- en leergroep Ot en Sien uit landelijk register 

kinderopvang, besluit genomen
• Kerkstraat 17A, intrekken registratie speel- en leergroep Ot en Sien uit landelijk register 

kinderopvang, besluit genomen
• Ruurloseweg 34, kappen kastanjeboom, vergunning geweigerd
• Ruurloseweg 64, bouwen 7 nieuwe woningen, ontwerpbesluit
• Ruurloseweg 64, bouw 6 woningen en 1 vrijstaande woning, ontwerpbesluit hogere 

grenswaarde
• nabij Schuttestraat (rondom kasteel Vorden), organiseren 13e kasteelcross, vergunning 

verleend
• Zutphenseweg 12, plaatsen gevelreclame, vergunning ingetrokken

Wichmond:
• Broekweg 5, aanleggen tijdelijk zanddepot, aanvraag ontvangen
• Polweg 7, kappen 2 eiken, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Eeltinkweg ong., kappen 7 essen, vergunning verleend 
• Hummeloseweg 63A, activiteit milieu: het plaatsen van een mestopslag, ontwerpbesluit
• Huusakker 5, tijdelijk plaatsen woonunit, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 30W A5, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen  

Mededelingen
Wegafsluiting wegens wegwerkzaamheden
• Hoog-Keppel, van 19 t/m 30 oktober 2015 sluiten wij de A.G. Noijweg, het gedeelte vanaf 

de Brinkenhorst tot het einde van de rijbaan bij huisnummer 57, af. Aanwonenden zijn 
per voet bereikbaar. Hulpdiensten kunnen bij calamiteiten langs de werkzaamheden. 

 Er kunnen omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden vertragen of 
versnellen, zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

GB 2015-43.indd   4 19-10-2015   17:17:33

Op een dag 
hoopt Willem vrij te zijn. 
Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven leest u meer over de impact van een nierziekte en vertellen de grootouders van de 
jonge nierpatiënt Willem wat zij hopen voor hun kleinzoon: dat de draagbare kunstnier hem zijn 
leven terug kan geven. Ook vindt u meer informatie over nalaten en het werk van de Nierstichting. 

En, hoe wilt u voortleven?

De kubussen van Gamrupa, waar zijn zij gebleven?
Op kerstmarkten, braderieën en andere evenementen deel-
den vrijwilligers van stichting Gamrupa kartonnen kubussen 
uit met de kleuren van de Gambiaanse vlag. De bedoeling 
was deze kubussen te gebruiken als spaarpotjes voor de klei-
ne euromuntjes, het kopergeld. Met dat geld wilde de stich-
ting een op te richten ziektekostenkas ondersteunen voor de 
arme Gambiaanse plattelandsbevolking.

Na heel veel praten, voorlich-
ting en onderling overleg werd 
een begin gemaakt met dit zie-
kenfonds.
Het was iets geheel nieuws, 
maar men was enthousiast 
en spaarde braaf volgens af-
spraak. Maar ten slotte zakte 
het toch weer in. Al spaarden 
sommigen wel door en legden 
wij de inhoud van de kubussen 
in.

De opbrengst van de kubussen 
gaat nu naar bijzondere uitga-
ven voor de kraamkliniek die 
inmiddels met vereende krach-
ten gebouwd is door Gamrupa.

Tientallen hummeltjes zijn er 
sinds februari al geboren on-
der leiding van goed opgeleid 
personeel. Wij, Gamrupa in Eu-
ropa, willen dit project graag 
blijven steunen. Daarom vra-

gen wij degenen die nog volle 
kubussen hebben staan om 
die in te leveren en anderen 
om door te gaan met vullen. U 
mag er ook grotere munten in 
doen, hoor.

Op www.gamrupa.org vindt 
u inleveradressen. Ook kunt u 
bellen met tel. 0575 467304.

Wij hopen snel van u te horen.



De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes 
raadsfracties. De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. 
Reacties kunt u sturen naar het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

De regio Achterhoek is bij de meeste van onze 
inwoners en toeristen bekend om zijn fraaie 
landschappen en krachtige dorpen en steden. 
Maar het bestaan van de Regio Achterhoek is 
veel minder bekend. De Regio (met een hoofd-
letter ˈRˈ geschreven) is een samenwerking van 
acht gemeenten. Deze gemeenten trekken in 
verschillende verbanden gezamenlijk op bij 
uitdagingen die de eigen grenzen overstijgen. 
Een goed voorbeeld daarvan is de aanleg van 
grootschalige bedrijventerreinen, zoals het Be-
drijvenpark A18 – naast natuurlijk de kleinere 
locaties binnen de eigen gemeenten. Maar al-
leen industrieterreinen beschikbaar stellen is 
onvoldoende. De opgave is om bedrijven aan 
te trekken of te stimuleren in de Achterhoek 
te blijven en uit te breiden. Tegenwoordig is 
er veel aandacht voor smart industry. Het gaat 
om bedrijven die ICT volledig weten te integre-
ren in hun bedrijfsprocessen. Daardoor kunnen 
ze snel, flexibel en klantgericht werken. De tra-
ditionele productieketen verandert daarmee 
in een netwerk. De Achterhoek wil uitgroeien 
tot een vooraanstaande regio waar smart in-

dustry zich verder 
ontwikkelt. Wet-
houder Jan Engels 
van Bronckhorst 
spant zich - namens de gehele regio - in om de-
ze innovatieve ondernemers te ondersteunen. 
Als er knelpunten zijn, bijvoorbeeld bij de toe-
passing van overheidsregels, zoekt hij met de 
Regiegroep Smart Industry naar oplossingen. 
Nog een aspect vraagt aandacht. Voor deze 
economische ontwikkeling zijn goed opgelei-
de medewerkers noodzakelijk. Nu trekken veel 
jongeren na hun middelbare schooltijd weg 
naar de grote steden voor een hbo- of univer-
sitaire studie. De meesten blijven daar wonen, 
omdat de mogelijkheden voor werk op hun ni-
veau hier onvoldoende bekend zijn. Wanneer 
smart industry een hoge vlucht neemt, zijn 
juist zij hier hard nodig. Bovendien draagt hun 
terugkeer bij aan het beperken van de ontgroe-
ning van onze regio. Een goed draaiende eco-
nomie draagt bij aan een duurzame en vitale 
Achterhoek. 

Arjan de Brouwer, raadslid D66

Smart industry: 
vitaal belang Achterhoek

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

GroenLinks Bronckhorst staat voor:
● Gastvrijheid, solidariteit, democratie en 

mensenrechten.
● Gebruik van duurzame energiebronnen 

voor een leefbare aarde: ook voor onze 
kleinkinderen.

● Duurzame voedselproductie met respect 
voor dier, plant, bodem en landschap.

● Ondernemende boeren op gezonde be-
drijven, passend in het Achterhoekse-
landschap.

● Op verantwoorde wijze geproduceerd 
kwaliteitsvoedsel voor een goede prijs.

● Geen bulkproductie in megastallen voor 
de wereldmarkt.

● Geen vergunning voor Dutch Dairy Ge-
netics b.v. om aan de Polweg haar me-
galomane plannen te realiseren, maar 
bescherming voor bestaande bedrijven 
in de omgeving.

GroenLinks Bronckhorst ondersteunt van 
harte het initiatief van Natuurmonumenten 
om middels een petitie de gemeente en de 
provincie op te roepen om geen megastal 
toe te staan aan de Polweg. 

Tekent u mee? Dat kan eenvoudig via
www.tekenvoorjouwlandschap.nl           

Tekent u mee?

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

De toestroom van vluchtelingen blijft hoog, 
vraagt veel van de Nederlanders en de 
overheid. Het CDA is een voorstander van 
de opvang van vluchtelingen in de regio 
van herkomst, maar beseft terdege dat voor 
de korte termijn alles op alles gezet moet 
worden om oplossingen te vinden voor dit 
humanitaire vraagstuk.

Om die reden heeft  het CDA onlangs een 
motie daarover gesteund. Een onderdeel 
van die motie is het vinden van aanvullen-
de huisvesting voor mensen met status tot 
verblijf in Nederland. Door mensen met een 
status, die nu in afwachting van huisvesting 
in een asielzoekerscentrum (AZC) verblij-
ven, een voorlopig onderkomen te bieden 
ontstaat ruimte in AZC’s voor de opvang 
van vluchtelingen. 

Belangrijk om te melden is dat het een aan-
vullend  woonaanbod moet betreffen. Met 
andere woorden de huisvesting mag geen 
belemmering vormen voor mensen die nu 

in afwachting zijn van 
woonruimte in Bronck-
horst. Bij aanvullende 
huisvesting denken wij ook aan units, be-
drijfsruimtes en leegstaande gebouwen 
met een maatschappelijke functie. Wij den-
ken in oplossingen en willen geen onnodige 
belemmeringen opwerpen.

Het CDA rekent op creativiteit van het colle-
ge bij het vinden van geschikte woonruim-
te en een tijdige en goede communicatie 
met de omgeving waar mensen komen te 
wonen. Het CDA hoopt op begrip van de sa-
menleving van Bronckhorst en samenwer-
king bij een gastvrije opvang van mensen in 
nood.

Wij begrijpen dat er ook onrust en zor-
gen kunnen ontstaan bij de inwoners van 
Bronckhorst  en zijn daarom als CDA fractie 
altijd beschikbaar voor een gesprek. Voor 
contact met CDA raadsleden zie www.cda-
bronckhorst.nl 

Opvang van vluchtelingen 
heeft hoge prioriteit

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

De huisvesting van vluchtelingen blijft ons 
bezighouden. Wat we er in Europa aan 
doen, daar is veel discussie over. Maar een 
deel van deze mensen komt in Nederland 
aan en staat bij ons op de stoep. 

Twee weken geleden nam de hele ge-
meenteraad  met de PvdA als aanjager, 
op één partij na, een waardevolle motie 
aan: Bronckhorst helpt mee aan de acute 
opvang van vluchtelingen, we gaan  beleid 
voorbereiden voor de wat langere termijn 
en we proberen de doorstroom uit de AZC’s 
te verbeteren door te kijken welke extra 
mogelijkheden Bronckhorst heeft om deze 
statushouders op te vangen.

Nederland heeft altijd groepen vluchtelin-
gen opgevangen. Ook die opvang was no-
dig, ook die opvang gaf soms problemen, 
maar ook die opvang hebben we met sa-

men voor elkaar gekregen. Vaak waren dat 
meer mensen dan de huidige aantallen: 
Belgen, Vietnamezen, Hongaren en Bosni-
ers. Nederland kon en kan dat aan.

Ook al gaat de opvang in het Kervel niet 
door: Bronckhorst neemt zijn deel en ver-
antwoordelijkheid. 

De PvdA zal zich daarvoor blijven inzetten. 
In Nederland krijgt ieder mens goed te eten 
en een fatsoenlijk onderdak, ook in de Ach-
terhoek, ook in Bronckhorst.

Opvang vluchtelingen: 
Bronckhorst neemt 
zijn deel

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Deze maand is er naast de begrotingsver-
gadering ook een reguliere raadsverga-
dering. Hierbij staan er twee interessante 
raadsvoorstellen op de agenda voor toe-
komstige starters en mensen die, buiten 
hun schuld om, met een restschuld op hun 
huidige woning zitten.
Beginnend bij de startersregeling juichen 
wij een voortzetting van deze reeds be-
staande regeling toe. De startersregeling 
zorgt ervoor dat starters in de onderkant 
van de markt in de eerste jaren meer fi-
nanciële ruimte krijgen om zo een gedegen 
start te maken. De startersregeling is vrij-
wel zonder financieel risico, het betreft hier 
leningen die vallen binnen de NHG. De NHG 
regeling staat dus altijd garant voor het be-
drag dat beschikbaar wordt gesteld vanuit 
de gemeente via het SVN.
Daarnaast komt er, als opvolging van een 
oude landelijke regeling, een regeling voor 
restschuld. De regeling is voor mensen die 
nu om een bepaalde reden moeten ver-
huizen, maar dit niet kunnen doordat ze 
met een restschuld van hun huidige ‘on-
der water staande’ woning blijven zitten. 

Mensen in veelal complexe situaties, die 
doorstroming op de woningmarkt bemoei-
lijken, krijgen hierdoor weer uitzicht op een 
toekomst die zowel de huidige woningeige-
naar als de toekomstige starter perspectief 
bieden. GBB staat achter deze twee regelin-
gen en hoopt dat onze inwoners daar, voor 
zover nodig, gebruik van kunnen maken.

Starters en doorstroming

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Deze tijd van het jaar staat in het teken van 
de begroting. Dé quote uit de begrotingen 
van de afgelopen vijf jaren was steeds om 
niet meer lasten bij de burgers van Bronck-
horst neer te leggen dan echt noodzakelijk 
is. In bijna al deze begrotingen wordt dan 
verder nog vermeld dat men de tarieven 
niet méér wil laten stijgen dan met het in-
flatiepercentage. 

Wij hebben de cu-
mulatieve stijging 
van de inflatie-
percentages eens 
afgezet tegen de 
ontwikkeling van 
de belastingdruk. 
Daarbij is 2012 
als vertrekpunt 
genomen. 

U ziet dat in deze periode van vijf jaar de 
belastingdruk bijna 10% meer gestegen is 
dan de inflatie. Wij zijn de duurste gemeen-
te in de Achterhoek en dat is niet iets om 
trots op te zijn, integendeel! De VVD is van 
mening dat het hoog tijd wordt om dit te 
corrigeren! Temeer daar onze gemeente 
met name de laatste jaren veel geld over-
houdt.

Belastingdruk

Belastingdruk. 
Deze tijd van het jaar staat in het teken van de begroting. Dè quote uit de begrotingen van de 
afgelopen vijf jaren was steeds om niet meer lasten bij de burgers van Bronckhorst neer te leggen 
dan echt noodzakelijk is. 
In bijna al deze begrotingen wordt dan verder nog vermeld dat men de tarieven niet méér wil laten 
stijgen dan met het inflatiepercentage. Wij hebben de cumulatieve stijging van de 
inflatiepercentages eens afgezet tegen de ontwikkeling van de belastingdruk. Daarbij is 2012 als 
vertrekpunt genomen.  

 

U ziet dat in deze periode van vijf jaar de belastingdruk bijna 10% meer gestegen is dan de inflatie. 
Wij zijn de duurste gemeente in de Achterhoek en dat is niet iets om trots op te zijn, integendeel! De 
VVD is van mening dat het hoog tijd wordt om dit te corrigeren! Temeer daar onze gemeente met 
name de laatste jaren veel geld overhoudt. 



7Tools bij LIVE@IDEAAL

ZELHEM - Woensdagavond 28 
oktober staat de band '7Tools' 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt live en de 
bandleden worden geïnterviewd 
door de presentatoren van het 
programma.

'7Tools' is een vijfkoppige hard-
rockformatie uit Ulft en omgeving. 
De band speelt al dire jaar in deze 
samenstelling, maar sommige 
bandleden spelen al zeven jaar 
samen, waardoor er een enorme 
chemie is ontstaan.

De muziek wordt gekenmerkt door 
zware riffs, afgewisseld met har-
monische gitaarpartijen en gitaar-
solo's, een strakke ritmesectie en 
eigenzinnige zang. De inspiratie 
komt uit elke hoek van het hard-

rockgenre en wordt door 7Tools 
omgezet in een goede show. De 
bandleden van '7Tools' zijn Sjoerd 
Peters-drums, Coen Peters-bas, 

Jasper Maalderink-gitaar, Jorrit 
Seinhorst-gitaar en Rink Bruil-
zang. Meer informatie: www.ide-
aal.org

   

Bomen langs IJssel behouden
BRONKHORST/OLBURGEN - Op 
13 oktober heeft Rijkswaterstaat 
gereageerd op de vijftien zienswij-
zen (bezwaren tegen een ontwerp-
besluit) die waren ingediend naar 
aanleiding van het plan om in de 
uiterwaarden van de IJssel zo veel 
mogelijk bomen en struiken te kap-
pen. Rijkswaterstaat blijft erbij dat 
dit noodzakelijk is omdat dat groen 
de doorstroming zou hinderen bij 

hoog water. Onder meer Vereni-
ging Bomenbelang Bronckhorst, 
Gelderse Natuur- en Milieufedera-
tie en KNNV hadden geprotesteerd 
tegen de grootschalige kaalslag, 
omdat die in geen verhouding staat 
tot het effect. Rijkswaterstaat gaat 
vanaf november in principe alle 
groen verwijderen, tenzij dat groen 
één of andere wettelijke bescher-
ming heeft. Het standpunt van de 

gemeente Bronckhorst blijft on-
duidelijk. Bomenbelang Bronck-
horst gaat nu ook een zienswijze 
indienen tegen een ander onder-
deel van de kapplannen, de zoge-
heten tranche 1. De besluiten die 
hiermee samenhangen, liggen de 
komende zes weken ter inzage op 
het gemeentehuis. Meer informa-
tie: bomenbelang@gmail.com of 
www.bomenbelang.nl.

'7Tools' speelt hardrock tijdens Live@Ideaal. Foto: PR.

- Infotorial -

Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek: zelf zorg regelen, 
vertrouwd en dichtbij
Hoe houd je je leven overeind als je de dagelijkse praktische dingen 
niet meer zelf kunt doen? Hoe vind je als ZZP-er werk?  De Wijzelf 
zorgcoöperatie Achterhoek brengt mensen bij elkaar. Door lid te wor-
den van de Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek is er sinds kort voor 
inwoners van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Oude IJs-
selstreek een grote keuze aan mogelijkheden tot inhuur van zorg of 
hulp via de website www.achterhoek.wijzelf.nl.

“Een prima alternatief” stelt voor-
zitter Siert Wieringa, “nu de over-
heid steeds meer eigen initiatief 
op het gebied van zorg voorstelt.” 
Wat kan je zelf nog? Hoe zit het 
met je partner? Kunnen kinderen 
en buren niet helpen? Dit zijn al-
lerlei vragen die meestal leiden tot 
vermindering van het aantal geïn-
diceerde uren hulp of zorg. “En in 
die gevallen kan de zorgcoöperatie 
de oplossing bieden.”

Iemand die zorg of hulp zoekt 
wordt lid van de zorgcoöperatie en 
kan op de site op zoek gaan naar 
iemand die zich hiervoor aanbiedt. 
Als je de juiste persoon gevonden 
hebt, treed je via de website in 
contact met die man of vrouw.

Samen kom je overeen voor hoe-
veel  uren er zorg of hulp geleverd 
zal gaan worden, eenmalig, per 
week of per maand, en de uurprijs. 

Aan de zorgcoöperatie is een stich-
ting derdengelden verbonden, die 
ervoor zorgt dat degene die zorg of 
hulp verleend betaald wordt.
Het lidmaatschap van de zorgcoö-

peratie is 20 euro. Dit betaal je pas 
als je voor de eerste keer een af-
spraak maakt met een aanbieder. 

Wie zorg of hulp wil aanbieden 
maakt op de website een profiel 
aan. Hulp bij bijvoorbeeld per-
soonlijke verzorging, huishouden, 
gezelschap, klusjes in en rond het 
huis of tuin, boodschappen doen 
of de hond uitlaten en allerlei an-
dere praktische hulp.
De aanbieders bepalen zelf hun 
prijs en op welke dagen ze hun 
diensten willen aanbieden. De 
aansluitkosten van 20 euro betaal 
je pas als je voor de eerste keer een 
afspraak maakt.
De bestuursleden van de coöpera-
tie nemen met iedereen die hulp of 
zorg aanbiedt contact op. Zij gaan 
na of het om betrouwbare mensen 
gaat en of ze kunnen waarmaken 
wat ze aanbieden. 
In geval van een conflict tussen 
zorgvrager en zorgaanbieder zal 
het bestuur bemiddelen.

Goede zorg
Er zijn geen directeuren, duur be-
taalde stafleden, administratie-

kantoren of  tussenpersonen en 
het draait niet om winst. “ We wil-
len mensen met elkaar in contact 
brengen en de mogelijkheid bie-
den zelf  hulp en zorg te regelen”, 
aldus Siert Wieringa.
“De contracten die je online sluit 
bieden rechtszekerheid, er is een 
WA verzekering, alles is afgestemd 
met de belastingdienst en vrijwil-

lige bestuurders staan voor je klaar 
als het nodig is”.

Bijeenkomsten
Voor aanbieders en vragers orga-
niseert de zorgcoöperatie de vol-
gende bijeenkomsten, steeds van 
19.30 - 21.00 uur:

2 november Doetinchem: Hotel 

De Kruisberg, Kruisbergseweg 172, 
7009 BT
5 november Vorden: Grand Café 
Het Meestershuis, Dorpstraat 1, 
7251 BA
10 november Ulft: DRU cultuurfa-
briek, Hutteweg 24, 7071 BV

Bij voorkeur aanmelden via de web-
site: www.achterhoek.wijzelf.nl.

Foto bestuur:  van links naar rechts: Hilde Bouwers, Siert Wieringa, Ada Mudde, Wim Nieuwenhout. Foto gemaakt 
door Afke van den Hazel

(Advertorial)

Martine Hair + Beauty Salon heeft een 
winnares van de Vision of the Elite Award

Sharon Bouwmeister is met 
haar model Patty afgelopen 
maandag in de Smet Studio’s 
in Amsterdam 1e geworden tij-
dens de wedstrijd om de Vision 
of the Elite Award. De vision 
of the Elite Award wordt jaar-
lijks georganiseerd door Inter-
coiffure, de grootste artistieke 
kappersorganisatie ter wereld. 
Sharon heeft haar model ge-
knipt, gekleurd en gestyled, 
waarna alle modellen werden 
gefotografeerd. Een vakjury 
beoordeelde de foto’s. 

Sharon is ruim 2 jaar werkzaam 
bij Martine, haar opleiding heeft 
ze afgerond en is zich nu verder 
aan het specialiseren. Ze is erg 
gedreven en ambitieus. 

Martine is er trots op dat ze in haar 
salon leerlingen op hoog niveau 
opleidt, waardoor ze zulke mooie 
prestatie’s neer kunnen zetten. 
Haar salon staat bekend als voor-
uitstrevend en kwalitatief. Ze 
probeert de kwaliteiten uit haar 
medewerkers te halen zodat ze 
haar klanten het beste en mooi-
ste gevoel bij hun zelf naar boven 
brengen. 

Ieder mens is mooi zoals ze is. Wilt 
u de creativiteit van Sharon zelf 
ervaren dan kunt u iedere eerste 
zaterdag van de maand bij Sharon 
uw haar laten opsteken of vlech-
ten voor een klein bedrag. Kom 
langs, u bent van harte welkom. 
Deze maanden hebben we vele 
actie’s in het kader van de 1e prijs.

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Gildenweg 1 Zelhem 

Tel. 0314 623658

info@schefferkeukens.nl

oktober woonmaand:
A.S ZONDAG OPEN

Maandvoordeel oktober: 

ALL INCLUSIVE!
€  2000,-*

Gratis ontzorgpakket 
ter waarde van
* vraag naar de voorwaarden

Diverse showroomkeukens moeten weg 
om ruimte te maken voor de collectie 2016.

  Kortingen tot wel 70% 

VEILING-
 PRIJZEN

WEG=WEG

 Showroomkeukens
tegen

Zondag 25/10 open 
van 12.00 - 17.00uur

Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl

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.

Rayen Panday
Vrijspraak

Zaandammer Rayen Panday bewees zich als vaste 
kracht bij het Amsterdamse Comedy Café. Hij is
een comedytalent om rekening mee te houden.

20:30 uur - Cabaret

do.

 55
do.

Bloedverwanten
Met o.a. Derek de Lint en Tanja Jess

In het toneelstuk staan opnieuw de verwikkelingen 
rond de familie De Winter en hun familiebedrijf 
De Winter Flowers centraal. 

20:00 - Toneel

do.

 55
do.

The Umbilical Brothers
KidShow (not suitable for children)

Dit Australische duo brengt een unieke mix van 
absurde humor, briljante effecten en spitsvondige 
sketches.

20:00 uur - Cabaret

do.

 56
vr.

De Grote Improvisatie Show
Met Ruben en Tijl

Op 7 november is het precies 10 jaar geleden dat 
Tijl Beckand en Ruben van der Meer voor het eerst 
zij aan zij op het toneel stonden. U kunt erbij zijn!

22:00 uur - Show

do.

 57
za.

u i t g e l i c h t

oktober/november

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

oktober

november

'Bloedverwanten'
do. 5 november

tip!



Het Kacheltje Vorden sponsort 
't Overschotje S1

VORDEN - Het Kacheltje uit Vor-
den, dé kachelspecialist uit de re-
gio, heeft het sponsorcontract met 
het eerste seniorenteam van korf-
balvereniging 't Overschotje met 3 
jaar verlengd.

Het team werd tevens voorzien 
van nieuwe tassen en inloopshirts. 
De dames en heren zitten weer 

strak in het pak en zullen hier de 
komende jaren veel plezier aan 
beleven.

Groepsfoto
Op de foto staan, van links naar 
rechts: Vincent Spiegelenberg 
(Het Kacheltje), Monique Vos, 
Coen de Greef, Thijs Flierman, 
Ruud Egberts, Jan Willem van Die-

ren en Frans Willem Niesink (trai-
ner/coach). Zittend, van links naar 
rechts: Anne Egberts, Iris Web-
bink, Myrthe Boomsma en Lotte 
Lindenschot.

Op de foto ontbreekt Jesse Kerk-
hoven.

   

Gelijkspel Sociï na verspelen 
voorsprong tegen Doesburg
Sociï scoort twee 
doelpunten voor 
rust
WICHMOND - Voor Sociï stond af-
gelopen weekend de wedstrijd 
tegen SC Doesburg thuis op het 
programma. Deze medemidden-
moter liet net als Sociï al her en 
der wat punten liggen en had het 
vandaag dus zeker ook op de drie 
punten gemunt.

Het begin van de wedstrijd was 
voor Doesburg dat direct het initi-
atief nam en via hun sterke aanval-
lers probeerde te scoren. De be-
hendigste spits van Doesburg cre-
eerde zich wel een mogelijkheid 
maar diens schot vond een Sociï-
been op zijn weg. Na vijf minuten 
nam Sociï het initiatief duidelijk 
over en was het de beste ploeg.

De thuisploeg creëerde zich wat 
schietkansen maar de eindpass 
was vooralsnog onvoldoende. In 
de 25e minuut was het linksback 
Stefan Weenk die de rechtsback 
van Doesburg passeerde en daar 
bij wijze van verrassing zag dat 
de keeper zich ook met het spel 
bemoeide. Laatstgenoemde ver-
werkte de bal ook nog eens totaal 
verkeerd en speelde het leder bij 
Tim Groot Roessink in de voeten.

Hij liet het buitenkansje vanaf de 
linkerpunt zestien niet liggen en 
trapte de bal in het verlaten doel; 
1-0. Sociï bleef de veel betere partij 
en via onder meer Gert-Jan Loman 
en Tim Groot Roessink kwam het 
nog dichtbij een tweede treffer. 
Deze kwam er uiteindelijk na we-

derom een bal vanaf de linkerkant. 
Tim Groot Roessink had bij een 
breedtebal een overstapje in huis 
en Dubaern Besseling vond nog 
naast hem de inlopende Daan Lo-
man die met een vlammend schot 
de doelman verschalkte; 2-0. Dit 
zou tevens de ruststand beteke-
nen, daar kon ook de behendige 
aanvaller van Doesburg niets aan 
doen met enkele scharen, Frank 
Stokkink toonde zich de meerdere 
van hem.

De tweede helft 
was Doesburg 
scherper

In de tweede helft kwam Doesburg 
wat scherper uit de kleedkamer en 
creëerde het zich direct kansen. 
Paal en lat stonden de aanslui-
tingstreffer evenwel in de weg, 
twee keer was het keeper Henry 
Vreeman die ervoor zorgde dat de 
bal het houtwerk trof. Na 55 mi-
nuten was het dan toch raak voor 
Doesburg. Een makkelijk ingele-
verde bal op rechtsachter bij Sociï 
kon voor de goal worden geslin-
gerd en door één van de spitsen 
strak worden ingekopt; 2-1.

Na een uur kon Sociï zich ook 
weer mengen in het spel en kreeg 
het goede mogelijkheden om weer 
uit telopen. Twee keer was het Du-
baern Besseling die in scoringspo-
sitie kwam maar geluk en precisie 
ontbeerde. Een kwartier voor tijd 
gebeurde waar men in Wichmond 

al voor vreesde. Na balverlies op 
het middenveld was er linksach-
ter even miscommunicatie over 
wie wie moest dekken en kon de 
rechtsbuiten zomaar voortrekken. 
Daar stond weer een Doesburger 
klaar om de bal in de ver vanaf een 
meter of vijf binnen te tikken. Na 
deze treffer kon de wedstrijd nog 
beide kanten op, maar onder meer 
Gert-Jan Loman en Dubaern Bes-
seling misten goede kansen.

Even voor tijd kwam Sociï goed 
weg toen Hans Vleemingh met 
een ultieme tackle een aanvaller 
van een goede kans wist af te hou-
den. Menig scheidsrechter zou de 
tackle beoordeeld hebben met een 
rode kaart, maar de leidsman van 
deze wedstrijd zag er niets in. De 
eindstand werd zodoende bepaald 
op 2-2. Over de gehele wedstrijd 
gezien had Sociï wellicht wat meer 
verdient, maar qua kansenverhou-
ding kon iedereen leven met deze 
uitslag.

Volgende wedstrijd
Wat de puntendeling voor beide 
ploegen wel zuur maakte is dat 
de topploegen ook punten lieten 
liggen en de aansluiting gereali-
seerd had kunnen worden met 
drie punten. Sociï speelt op 8 no-
vember zijn volgende competitie-
wedstrijd, thuis tegen Zelhem om 
14.00 uur.

Uitslagen en programma
Kijk voor alle uitslagen, het pro-
gramma en meer informatie op 
de website van voetbalvereniging 
Sociï.
   

 ■ www.svsocii.nl

Quintus Heren Senioren 1 
aan kop in eerste klasse
HENGELO - In het weekend van 17 
en 18 oktober stonden verschil-
lende uit- en thuiswedstrijden op 
het programma van Handbalver-
eniging SV Quintus. Vooral werd 
uitgekeken naar de wedstrijd 
van het eerste Heren Senioren 
team tegen de Heren 1 van Mi-
nerva in Gaanderen. Het werd 
een spannende strijd die nipt 
werd gewonnen door Quintus.

De heren 1 van Quintus speelden 
zaterdag 17 oktober. Zij boekten 
een knappe 19-20 overwinning op 
Minerva 1. In Gaanderen vlogen 
de Hengeloërs uit de startblokken. 
Na 10 minuten stond er een 2-6 
tussenstand op het scorebord. De 
hechte verdediging en de snelle 
tegenaanval zorgde voor een 10-
13 ruststand.

Na rust kwam Minerva snel terug 
tot 12-13. De Hengeloërs verdedig-
den goed, echter er werden teveel 
kansen gemist. Met nog een kleine 
10 minuten op de klok stond het 
14-18. Men verzuimde om nog 
meer uit te lopen waardoor Mi-
nerva terugkwam. Het was billen-
knijpen voor de Quintus heren en 
de meegereisde aanhang. Tot de 
laatste seconde was het strijden 
voor elke bal. Met als resultaat een 
knappe 19-20 overwinning.

Zondag 18 oktober speelde de E1 
in Zieuwent. De wedstrijd ging ge-
lijk op maar de meiden van Pacelli 
waren iets slimmer en fanatieker 
dan de Quintus dames. In de rust 
vertelde de coach dat ze het zelf 
ook kunnen om met meer agres-
sie in het spel te spelen. Er waren 
wel een paar mooie aanvallen bij, 
maar Pacelli was iets sterker. Eind-
stand 14-7.

De jongens C speelden een zeer 
spannende wedstrijd uit tegen 
Duiven. Quintus stond weer als 
vanouds te verdedigen. In de 
laatste minuut vielen de meeste 
doelpunten. Duiven was snel en 
behendig en voor de Hengeloërs 
net een maatje te groot. De jon-
gens hebben super gespeeld. Rust 
9-6, eindstand 23-11. De Quintus 
D1 jongens en meisjes hebben 
laten zien dat ze steeds beter sa-
men gaan spelen en dat ze goed 
kunnen verdedigen. De trainingen 
werpen hun vruchten af en daar-
door konden vele binnen het team 
vandaag scoren. Met het mooie 
resultaat van 10-22 in Zieuwent 

tegen Pacelli D2.

De Heren Senioren 2 speelde zon-
dag in Wehl tegen Artemis '15. 
Beide teams hadden moeite met 
het creëren en benutten van kan-
sen. Ruststand 9-7. Na rust kwam 
Quintus nog dichtbij, maar uitein-
delijk ging de winst naar Artemis 
'15. Eindstand 18-14.

De meiden C moesten tegen SV 
Loo, thuis in Sporthal de Kamp. Er 
werd weer hard gewerkt, wat resul-
teerde in een mooie voorsprong. 
Door toch een paar kleine fout-
jes in de aanval en slordigheidjes 
in de verdediging werd het nog 
even spannend in de tweede helft. 
Maar de meiden zetten nog even 
goed door, waardoor er een mooie 
uitslag op het scorebord kwam te 
staan. Eindstand: 10-7.

De wedstrijd startte voor de dames 
van SV Quintus met een goede 
verdediging en in de aanval wer-
den er mooie kansen gecreëerd. 
De dames gingen daarom al snel 
aan de leiding met een voorsprong 
van 6 punten. In de tweede helft 
was de start wat minder, de ver-
dediging zat niet dicht waardoor 
de tegenstander te vaak tot scoren 
kwam. Dit ging ten koste van hun 
voorsprong. Gelukkig wisten ze 
zich staande te houden en hebben 
uiteindelijk gewonnen met 14-13.

Programma zondag 25 oktober
14:20 uur Groessen DS5 - Quintus 
DS1: Sportcentrum Triominos En-
desprong, Duiven
13:55 uur HV Angeren DC2 - Quin-
tus: Walburgen, Gendt
Programma zondag 25 oktober in 
Sporthal de Kamp:
10.05: Quintus HC1 - Udi '96 HC1
11.05: Quintus E1 - Huissen HV E1
11.55: Quintus HB1 - AHV Achil-
les HB1
13.00: Quintus HS2 - DSC HS1
14.10: Quintus HS1 - Ha-STU HS2

Uitslagen 17 en 18 oktober
Minerva HS1-Quintus HS1: 19-20;
Artemis '15 HS3 - Quintus HS2 18-
14;
Duiven HC1 - Quintus HC1: 23-11;
Pacelli D2 - Quintus D1: 10-22;
Pacelli E1 - Quintus E1: 14-7;
Quintus DS1 - OBW DS4: 14-13 ;
Quintus DC1 - Loo DC1: 10-7.
   

 ■ www.svquintus.nl ■ www.facebook.com/svQuintus

   

Hobbybeurs bij De Luifel
RUURLO - Op zondag 25 oktober 
is de jaarlijkse hobby- en creatief-
beurs in café restaurant De Luifel, 
Dorpsstraat 11 in Ruurlo. De beurs 
is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
De entree is 2 euro. Kinderen mo-
gen gratis naar binnen.

Dit jaar is Yvonne Creations aan-
wezig met haar zelf ontworpen 
knipvellen, mallen enzovoort. Zij 
geeft die dag ook een demonstra-
tie. Verder zijn er verschillende 
hobbyisten die belangstellenden 
meer kunnen vertellen over het 
maken van onder andere: vogel-
taarten, versierde flessen, bloem-
stukjes, jam, warmtezakken, pop-
penkleertjes, portret tekenen, lp's 
bewerken. Ook kan men zien hoe 
men teksten op hout en glas kan 
verwerken. Op de beurs is ma-
teriaal te verkrijgen voor diverse 
hobby's.

Wie op zoek is naar een leuk ca-
deau voor een kraampakket, of 

voor de feestdagen, kan ook te-
recht in De Luifel.
   

 ■ Informatie: 0573-491261

Het Kacheltje verlengt het sponsorcontract van korfbalvereniging 't Overschotje met drie jaar. Foto: PR

Diverse hobby's. Foto: PR
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

CNC Operator Hout m/v 

Ben jij een ervaren CNC operator en spreekt de hout- 
branche je aan?

Functieomschrijving
In de functie van CNC operator hout ben je verantwoordelijk voor 
het productieproces op een van de CNC bewerkingslijnen. Je 
verzorgt de aan- en uitvoer van de machine en controleert op 
afwijkingen. Tevens weet je storingen te verhelpen. Naast deze 
werkzaamheden ben je ook verantwoordelijk voor de voorberei-
dende schaafwerkzaamheden op een vierzijdige schaafmachine 
en monitor je de kwaliteit van het schaafwerk. Nauwkeurigheid is 
hierbij van groot belang.

Automonteur m/v

Wil jij werken als automonteur en ben je bereid om regel-
matig in het weekend te werken?

Functieomschrijving
In de functie van Automonteur ben je veelal bezig met het prepare-
ren en reviseren van motoren, waarbij je werkt met  verschillende 
ecu systemen. Naast alle voorkomende werkzaamheden in de 
werkplaats wordt er van je verwacht dat je regelmatig in het week-
end beschikbaar bent voor het prepareren en reviseren op locatie.

Vouwer/hechter m/v

Kom je uit de grafische branche en heb je ervaring met 
zowel vouwen als hechten?

Functieomschrijving
In de functie van vouwer en hechter ben je verantwoordelijk voor 
het zelfstandig bedienen van zowel een vouw-  als een hechtma-
chine. Je stelt de machines in volgens de voorschriften en bedient 
de machine tijdens het proces. Het is van groot belang dat je het 
proces goed blijft controleren en indien nodig tijdig ingrijpt.

Aankomend Accountmanager m/v

Heb jij een aantal jaren ervaring in de Accountancy en ben 
je toe aan de volgende stap?

Functieomschrijving
In deze functie van Aankomend Accountmanager ben je werk-
zaam binnen een ambitieuze organisatie waarin je binnen enkele 
jaren kan doorgroeien naar de functie van Accountmanager. Je 
bent voornamelijk, onder begeleiding, verantwoordelijk voor het 
adviseren van klanten op het gebied van jaarrekeningen en alle 
verwante onderwerpen. Je onderhoudt je netwerk en zorgt dat 
deze uitgebouwd wordt door middel van acquisitie. Hierin word je 
begeleid door je leidinggevende. Het is van belang dat je  reeds 
een aantal jaren ervaring hebt binnen de accountancy en je binnen 
deze branche verder wilt ontwikkelen.

Machinist verreiker m/v

Heb jij alle certificaten om een verreiker te mogen bestu-
ren?

Functieomschrijving
In de functie van machinist verreiker werk je geheel zelfstandig met 
een Manitou MRT 1850 op diverse projecten. Naast deze werk-
zaamheden kan het ook voorkomen dat je mee helpt op de bouw 
met timmerwerkzaamheden.

Export medewerker m/v
 
Ben jij klantgericht en wil je graag werken bij een interna-
tionaal georiënteerde organisatie?
 
Functieomschrijving
In de functie van export medewerker ben je 
verantwoordelijk voor het onderhouden van 
contacten met klanten, zowel telefonisch als 
schriftelijk. Je coördineert klantvragen binnen 
de interne organisatie naar de juiste afdelingen 
en personen en bewaakt de voortgang. Tevens 
zorg je ervoor dat orders van klanten tijdig ver-
werkt worden en dat de klanten een correcte 
orderbevestiging ontvangen. Naast bovenstaan-
de taken ben je als export medewerker ook 
verantwoordelijk voor het adviseren van klanten 
over productalternatieven en coördineer en plan 
je de zendingen naar klanten.

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).

Heemzorg v.o.f. zoekt voor de zorgverlening binnen 
het kleinschalige woon-zorgcomplex “De Heemhoeve” 
aan de Bultenszijweg te Zelhem een 

VERZORGENDE IG
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die 
zelfstandig werken een uitdaging vinden. Het aantal 
uren is bespreekbaar.

Wilt u informatie, graag een e-mail naar onderstaand 
e-mailadres. Sollicitaties tot 6 november 2015 per 
e-mail naar sollicitatie@heemzorg.nl  of per brief  naar 
Heemzorg v.o.f., Bultenszijweg 18, 7021 JX Zelhem.

De Heemhoeve
Wonen & Zorg

U BENT ZZP’ER?
U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER 
TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact 
met ons op. In een persoonlijk onderhoud 
nemen wij dan alle voor- en nadelen met u 
door. We doen dit op een tijdstip dat u het 
beste past (kan ook ‘s avonds).

Wilhelminalaan 9   •   7255 DC Hengelo Gld.   •   Tel. 0575-462216

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

 
Stichting Kinderopvang

De Speelweide
is op zoek naar een

PEDAGOGISCH MEDEWERKER
voor kinderopvang de Speelweide te Hengelo 
Gld.

Wij vragen:
• een relevante opleiding op minimaal MBO-

niveau 4
• af� niteit met de doelgroep
• goede contactuele eigenschappen
• het vermogen om zelfstandig en in teamver-

band te kunnen werken
• een � exibele instelling
• inzicht en overzicht

Wij bieden:
• salariëring conform de CAO kinderopvang, af-

hankelijk van opleiding en ervaring
• een gezellige en sfeervolle werkomgeving

Belangstelling??
Stuur dan uw reactie uiterlijk 31 oktober 2015, 
schriftelijk of via mail naar:
St. Kinderopvang de Speelweide
Steenderenseweg 25
7255 KC  Hengelo Gld.
info@despeelweide.com

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:
24 - 25 oktober, M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
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
10.00 uur: ds. H. Muntendam uit Epse
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Hervormingsdag

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
10.00 uur: ds. H. Westerink
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Hervormingsdag
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 25 oktober, 10.00 uur, Ds D. Bos, Doetinchem, tel. (0314) 34 26 57.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 oktober, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 oktober 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve. 

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.

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz..Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen. 
   
Gevrgd. hh hulp 1x in 2 
wkn. 3.5u in K’burg. Huis-
dieren aanw. Interesse? M. 
0653777561
   
T.k. nw. tapijttegels meer 
dan 100 verschillende kleu-
ren/motieven vanaf 0.90 p/
tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.
   
Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
   
Postz.ver.Phila Hanze vraagt 
postzegelverzamelingen te 
koop. Tel.0313 475774.
Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 

inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   
Volop mooie Bio Halloween, 
eet- en sierpompoenen. 
Open ma t/m zat. van 10.00 
tot 17.00 uur tot 15 nov. 
Herfsttip: Halloweenpom-
poenen uithollen als sfeer-
licht voor alle leeftijden. 
www.aaldering-destek.nl T. 
0314 324356. Extra open zo. 
25 okt.
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.

Beschikbaar in bebouwde 
kom Vorden: RUIME PAAR-
DENSTAL.

Een verlichte buitenbak is 
aanwezig. Brieven onder nr. 
43-001 gericht aan Achter-
hoek Nieuws. Bleekwal 10, 
7131 DB Lichtenvoorde.

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

21 t/m 27 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 21 okt. Champignonsoep / Varkensmedaillons met  
stroganoffsaus aardappelkroketten en groente 

Donderdag 22 okt. ½  Gegrild haantje met frieten, appelmoes en 
 rauwkostsalade / Tiramisu
Vrijdag 23 okt. Mosterdsoep / Panga filet op oosterse wijze, rijst en 

rauwkostsalade
Zaterdag 24 okt. Spareribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade / 

IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 26 okt. Gesloten
Dinsdag 27 okt. Wiener schnitzel met aardappelen en groenten / 

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

Info kr. huur 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



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).

INKOOP VAN ALLE METALEN
• Vandaag gebracht/gehaald gelĳ k betaald
• Hoogste dagprĳ zen
• Gratis plaatsing van containers

Bezoekadres: Loskade 3, 7202 CX Zutphen
Tel.: 0575 - 511506              www.schrĳ verschroot.nl

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.


