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Burgemeester reikt aan Gerda Ellenkamp en Lieske Wessels Koninklijke onderscheidingen uit. Foto: Liesbeth Spaansen

Gerda Ellenkamp en Lieske Wessels 
Koninklijk onderscheiden
VORDEN - De jaarlijkse feestelijke bijeenkomst voor de vrijwilligers 
van de VVV in Vorden op zaterdag 29 oktober kreeg een Koninklijk 
staartje. De dames Gerda Ellenkamp uit Vorden en Lieske Wessels uit 
Wichmond, die beiden hun 25-jarig jubileum als VVV gastvrouw vier-
den, kregen van burgemeester Marianne Besselink een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt.

Door Liesbeth Spaansen

Een bezoek aan Kasteel De Wiers-
se stond voor de VVV vrijwilligers 
op het programma. Na de interes-
sante rondleiding kwam het gezel-
schap bij elkaar in restaurant De 
Herberg in Vorden, om te genie-
ten van een hapje, een drankje en 
gezellig samenzijn.
Dan voegen ook familieleden en 
andere genodigden zich bij het 
gezelschap, waaronder de burge-
meester van Bronckhorst. Zij was 
uitgenodigd om de beide jubila-
rissen toe te spreken.
Mevrouw Lieske Wessels is sinds 
1991 gastvrouw in de winkel van 
de VVV Bronckhorst. “In al die ja-
ren heeft u veel toeristen te woord 
gestaan en informatie gegeven 
over deze prachtige omgeving. 
Dat zal ongetwijfeld een dankbare 
taak geweest zijn”, aldus burge-
meester Besselink. “Naast het vrij-
willigerswerk bij de VVV bent u als 
collectecoördinator ook al meer 
dan 25 jaar zeer intensief betrok-
ken bij de organisatie van de jaar-
lijkse collecteweek van de Nier-
stichting in september.” Daarnaast 
vervulde Lieske Wessels in de pe-
riode van 1994 tot 2015 de functies 
van bestuurslid, penningmeester 
en voorzitter van gymnastiekver-
eniging Willen Is Kunnen (WIK) in 

Wichmond. “Mensen zoals u zijn 
zeer waardevol voor de gemeen-
schap.”
“Mevrouw Ellenkamp, beste Ger-
da. Ook u bent al 25 jaar vrijwil-
liger van de VVV in Bronckhorst 
en als gastvrouw heeft ook u al 
vele mensen te woord gestaan en 
geïnformeerd over de prachtige 
omgeving hier in Vorden. U regelt 
de afspraken van de winkel bij de 
leden en de toeristische bedrij-
ven. U verzorgt de notulen van het 
maandelijks werkoverleg en u ver-
zorgt de agenda voor de website. 
Dat is tegenwoordig minstens zo 
belangrijk.”
Daarnaast is Gerda Ellenkamp 
vrijwilliger en gastvrouw van de 
Hervormde kerk in Vorden. “U 
verricht daar diverse werkzaam-
heden. In het verleden heeft u 
kleding gemaakt voor diverse 
musicals en de gezamenlijke Vor-

dense kerken en maakt deel uit 
van de gezinsdienstcommissie. 
U organiseert de kerkenpaden en 
leerlingen van de Vordense scho-
len worden geïnformeerd over het 
kerkelijk gebeuren.” Verder maakt 
zij liturgische bloemstukken, 
schenkt koffie na de kerkdiensten, 
werkt in de kerktuin, is bestuurslid 
van de Stichting Vrienden van de 
Dorpskerk en organiseert vrijwil-
ligers voor de dagelijkse openstel-
ling van de kerk tijdens de zomer.
Het is een bijzonder moment als 
de burgemeester de dames naar 
voren vraagt. “Ik ga mijn rol wisse-
len, want ik kwam hier als burge-
meester, maar ik draai mijn keten 
om. Dames, het doet mij bijzonder 
veel genoegen dat het Zijne Ma-
jesteit de Koning heeft behaagd u 
beide te benoemen tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.”
Zeer emotioneel onder de eer die 
hen te beurt viel, ontvingen zij een 
daverend applaus. De burgemees-
ter speldde hen de versierselen op 
en reikte de bloemen namens de 
gemeente uit. Familieleden en 
vertegenwoordigers van de ver-
schillende organisaties kregen de 

gelegenheid om de dames te feli-
citeren.
Deze middag werden zij eveneens 
toegesproken en gefeliciteerd na-
mens de gastvrouwen en gastheer 
van de VVV. “De onderscheiding 
is een blijk van waardering voor 
het vele vrijwilligerswerk wat jul-
lie hebben gedaan”, aldus Henk 
Groenendal. Hij bood hen een 
boeket bloemen en een cadeautje 
aan voor de jarenlange samen-
werking.
Tot slot een woord van dank met 
bloemen en een cadeau van Ger-
rit te Velthuis namens het VVV 
bestuur. Hij memoreerde kort het 
begin van de VVV Vorden. “Vijf-
entwintig jaar geleden zijn jullie 
als gastvrouw, samen met Jopie 
Wullink gestart in de kiosk, de 
duiventil genoemd.” Hij noemde 
de hoogtepunten en dieptepun-
ten, maar roemde het werk van 
de vrijwilligers. “Het vrijwilligers-
werk is immers de smeerolie van 
de maatschappij.”

 

Korenavond 
Reborn ter 
gelegenheid 
van twintig jaar 
bestaan
WICHMOND - Het koor Reborn 
bestond afgelopen april twin-
tig jaar. Ter gelegenheid van dit 
heuglijke feit organiseren ze een 
korenavond op 15 november in 
Wichmond. Vanaf 19.30 uur is 
iedereen van harte welkom in de 
Nederlands Hervormde kerk aan 
de Dorpsstraat. Om 20.00 uur be-
gint de korenavond.

Aan deze avond werken drie ver-
schillende koren mee. Het koor 
Hartgelach uit Varsseveld, deze 
avond onder leiding van Alfons 
Wormkamp. Hartgelach is ooit be-
gonnen als smartlappenkoor maar 
tegenwoordig dekt dat de lading niet 
meer. Ze zeggen van zichzelf dat ze 
elke keer weer verrassend zijn.

De andere twee koren die meewer-
ken, Christelijk koor Inspiration 
uit Halle en Reborn uit Hengelo/
Wichmond, zijn beide gemengde 
koren en staan onder leiding van 
Marion de Jong.

Het belooft een veelzijdige avond 
te worden. Wees welkom, de toe-
gang is gratis.

Kopje onder in 
de blubber
Welgeteld 1164 deelnemers 
gingen individueel of in 
groepsverband van start aan 
de Lindeseweg nabij de Linde-
sche Molen tijdens de negende 
editie van de Vordense Blub-
berrun afgelopen zondag 30 
oktober. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

0573 - 25 17 61

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg

voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

er verschillende mooie 

locaties zijn waar je een

uitvaart kunt houden?

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

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

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

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

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

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Voor als het nodig is...

06 51 61 69 93
www.ster-uitvaart.nl
jeanette@ster-uitvaart.nl

organiseert op woensdag 2 november 2016
op de R.K. Begraafplaats te Kranenburg  

om 18.00 UUR

EEN GEDENK-MOMENT
op de avond van Allerzielen.

Zij nodigt u uit om samen met anderen de overledenen, die 
u lief zijn, te komen gedenken. In warmte en licht voor hen 
een kaars te branden, te luisteren naar passende muziek en 
enkele troostrijke woorden. Kortom, een kort moment stil 
staan om daarna weer verder te gaan.

“Ook families die hun dierbaren in een andere plaats heb-
ben begraven/gecremeerd of als de uitvaart door een ande-
re onderneming is verzorgd”, zijn van harte welkom.

Muziek  - Vocal Impuls
Spreekster - Gea Oosterveld

De toegang is gratis en een graflicht krijgt u aangeboden.

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

www.marionpolman.nl      T 06-55-916-250

www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

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

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

Maandaanbieding 
NOVEMBER:

OM VAN TE DROMEN...
OPRUIMING SLAAPAFDELING:

BOXSPRINGS, MATRASSEN, 
BEDTEXTIEL, KUSSENS ETC.

KACHELS
HAARDEN

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

INCLUS
IEF

EXAME
N!

EXAME
N!

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

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

AANHANGWAGEN
RIJBEWIJS (BE) IN ÉÉN DAG

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

 Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon heel bijzonder.

Na een leven vol liefde en zorgzaamheid is
rustig van ons heengegaan onze

moeder en schoonmoeder

Bertha ter Wee - Beck
 

sinds 29 oktober 1992 weduwe van Ep ter Wee

m Leesten
23 maart 1924

t Zutphen
29 oktober 2016

 

Ep en Ria
 

Dick en Roswitha
 

Betsie
V Odin

 

Correspondentieadres:
Berend van Hackfortweg 36
7251 XD  Vorden
 

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden op donderdag 3
november om 10.30 uur in de aula van crematorium
de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.
 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.



Tot achter de oren onder de 
blubber

Kopje onder 
tijdens negende 
editie Vordense 
Blubberrun
Door Jan Hendriksen

VORDEN - Tot ver achter de oren 
zaten sommige deelnemers on-
der de ‘blubber’. Ze waren ‘kopje’ 
onder gegaan in een van de slo-
ten die zondag geslecht moesten 
worden tijdens de negende editie 
van de Vordense Blubberrun, af-
gelopen zondag 30 oktober. Wel-
geteld 1164 deelnemers gingen in-
dividueel of in groepsverband van 
start aan de Lindeseweg nabij de 
Lindesche Molen. Dat waren er 78 
minder dan vorig jaar.

“Morgen gaan we nog even zoe-
ken of we je schoen terug kunnen 
vinden.” Lindenaar Marco Arfman 
stelt zijn zoontje Luuk (8) gerust. 
De jongeman is zijn linkerschoen 
verloren. Al baggerend door een 
moddersloot zoog de schoen zich 
vast in de blubber. En weg was die. 
Maar dat deerde de jongeman niet 
om vol enthousiasme de laatste 
kilometer van het parcours af te 
leggen. Samen met vijftien buurt-
genoten namen Luuk en Marco 
met hun andere gezinsleden met 
maar liefst drie teams van Stich-
ting Lindesche Molen deel aan de 
Blubberrun die bijna letterlijk in 
hun achtertuin plaatsvond.

Samen met de (Lindese) fami-
lies Bouwmeester, Ruiterkamp, 
Hietbrink, Bultman en Eelderink 
namen ze in fel fluorescerende 
shirts deel. De een aan de finish 
doordrenkt met modder, de ander 
nog relatief schoon. Ook de zes 
leden tellende wandelgroep ‘De 
Spekkies’ onder leiding van Diann 
Lenselink uit Ruurlo kwamen re-
latief schoon uit de strijd te voor-
schijn. Dit in tegenstelling tot de 
teamleden van Timmer- en Aan-
nemersbedrijf De Vries uit Hum-
melo.

Rollend
Al rollend komen de De Vries 
teamleden van top tot teen on-
der de modder over de finishlijn. 
Commentator Joey Teekamp uit 
Steenwijk wist niet wat hij zag. De 
spreekstalmeester van dienst viel 
even stil.

“We zijn stuk voor stuk door een 
van de laatste sloten tot aan onze 
nek door de blubber gegaan”, zo 
laat de zestienjarige Nina Verheij 
uit Zelhem weten. Haar vader 
Bernardo (49) is werkzaam bij De 
Vries. “Samen met collega’s, fa-
milie en kennissen doen we mee. 
En dat is prachtig. Vorig jaar had-
den we al het idee om al rollend 
over de eindstreep te komen. Toen 
kwam het er niet van. Nu wel.”

‘Blubberbrekkers’
Voor Johan Hoogkamp (40) uit 
Vorden -die inmiddels aan alle 
negen edities van de Blubberrun 
heeft deelgenomen- heeft de deel-
name een diepe betekenis.

De Vries team 
rollend over 
eindstreep

“Mijn moeder is aan kanker over-
leden. En daarom zijn we negen 
jaar geleden toen mijn moeder 
al ziek was met een team van de 
Hoogstraat uit Toldijk aangehaakt 
aan dit evenement waarvan de 
opbrengst aan het KWF Kankerbe-
strijding wordt geschonken. Des-
tijds woonden we nog in Toldijk 

aan de Hoogstraat. Vandaar de 
teamnaam.”

Als een van de laatste deelnemers 
komt de tienjarige Wim Rouwen-
horst uit Eefde over de finish. Sa-
men met zijn leeftijdgenootje Luc-
ka Notten uit Zutphen heeft het 
tweetal met hun familie deelge-
nomen onder twee van de meest 
origineelste teamnamen van het 
evenement: De ‘Blubberbrekkers’ 
en ‘Alsmaarnatis’.

Opbrengst
De deelnemers hadden de keuze 
uit een parcours over een lengte 
van vier of zes kilometer die over 
akkers en weilanden gingen. De 
twaalf kilometer lange run was 
na acht edities dit jaar uit het pro-
gramma geschrapt. Daarvoor be-
stond volgens Dennis Oldenkotte 
van de organiserende stichting te 
weinig belangstelling. De netto-
opbrengst van de run wordt ge-
schonken aan KWF Kankerbestrij-
ding.

Oldenkotte kon zondagmiddag na 
afloop nog niet prijsgeven hoeveel 
euro dit zou zijn. “In de afgelopen 
jaren konden we telkens tussen 
zeven- en achtduizend euro aan 
het fonds schenken. Van dit be-
drag zullen we dit jaar naar ver-
wachting niet veel afwijken.”

 

Het licht was uit in Vorden
VORDEN - Met heel veel kinde-
ren en volwassenen die een lam-
pion droegen ging er een lint van 
lichtjes door Vorden op zaterdag-
avond 29 oktober. Eenmaal bij de 
Muziekkoepel aan de Emmalaan 
aangekomen, genoten zij van een 
gezellige avond met drinken en 
lekkers, vuur in korven, stokken 
met brooddeeg om te bakken en 
muziek.

Liesbeth Spaansen

Op het plantsoen aan de Emma-
laan was het licht uit en slechts 
vuurkorven en kandelaars ver-
lichtte het terrein. In de Muziek-
koepel werd gestart met een 
nachtverhaal door een bosnimf 
en genoten de deelnemers van de 
lampionnenoptocht door het bos. 
In de verschillende kramen stond 
daarna het drinken met lekkers 
klaar en de stokken met brood-

deeg om te worden gebakken bo-
ven de vele vuurkorven. Willem 
Regtop van Natuurmonumenten 
vertelde enthousiast zijn verhalen 
over de dieren in de duisternis, zo-
als uilen, marters en de das. Bij de 
Sterrenwacht Phoenix uit Lochem 
werden dia’s vertoond. Nog leuker 
was het kijken door de grote te-
lescoop naar de heldere sterren-
hemel. In de muziekkoepel zong 
Inge Meiberg uit Lochem de ster-
ren van de hemel.

De Nacht van de Nacht werd geor-
ganiseerd door Natuurmonumen-
ten, Vordense Ondernemers Ver-
eniging en de Gemeente Bronck-
horst en gesponsord door Stich-
ting Berend van Hackfort, Reiniers 
groente & fruit, Albert Heijn Gro-
tenhuys, Achterhoek Nieuws b.v., 
Natuurmonumenten en Bakkerij 
Van Asselt.   
 

Tot ver achter de oren zaten sommige deelnemers onder de blubber. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink

De start- en finishlocatie met op de achtergrond de Lindesche Molen. Achterhoekfoto.nl/
Paul Harmelink
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Activiteiten agenda
Elke dinsdag Aanschuif atelier 10.00 - 12.00 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Zaterdag 12 nov. Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur 
 In Ludgerus gebouw Vierakker

Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

STIJLDANSEN IN VORDEN
Vanaf woensdag 26 oktober kunt 
u weer dansen in Kulturhus “Het 
Dorpscentrum” te Vorden o.l.v. 
het danspaar Maatkamp uit Zel-
hem, tijd: 14.00-16.15 uur.
Misschien bent u jaren geleden 
op dansles geweest en heeft u 
de foxtrot, engelse wals, tango 
en andere dansen geleerd, maar 
bent u het een beetje kwijt. Dan 
is dit een mooie gelegenheid om 
weer te gaan dansen. Deze mid-
dag is voor iedereen: echtparen, 
samenwonenden, alleenstaan-
den enz. Tevens zorgt dansen 
voor gezond bewegen, gezellig-
heid en sociale contacten.

AANSCHUIF ATELIER
Je ziet ze steeds vaker: winkels, 
ateliers of workshopruimtes waar 
mensen op gezette tijden komen 
aanwaaien om ieder aan een ei-
gen project te werken. Welzijn 
Vorden heeft intussen gemerkt 
dat dit ook kan in het Dorpscen-
trum. Dus ben je creatief en wil 
je ideeën uitwisselen? Dan ben 

je wekelijks welkom om op dins-
dagmorgen van 10.00-12.00 uur 
met eigen handvaardigheidwerk 
te komen: breien, haken, bordu-
ren, patchwork, schrijven, kal-
ligraferen, kaarten maken of iets 
anders. Het kan allemaal en ook 
onder het genot van koffie of thee 
tegen een vergoeding. Voor men-
sen die graag zouden willen ko-
men maar door een baan verhin-
derd zijn bestaat de mogelijkheid 
om - bij voldoende interesse - een 
‘Aanschuif Atelier’ op een avond 
te realiseren. Opgave hiervoor 
kan bij: Willy Gotink: tel. 0575-
553405 (dinsdag-/woensdagmor-
gen 9.00-12.00 uur) of w.gotink@
welzijnvorden.nl

Nog meer informatie over acti-
viteiten/cursussen bezoek onze 
website: www.welzijnvorden.nl 
en opgave Willy Gotink: tel. 
0575-553405  (dinsdag-/woens-
dagmorgen 9.00-12.00 uur) of 
w.gotink@welzijnvorden.nl 

       @welzijnvorden
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Kinderen bakken het brooddeeg boven de vuurkorf. Foto: Liesbeth Spaansen
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Naast onze normale menu kaart serveren wij ook weer 
Achterhoeks wild!    
Ontvang een mode Cheque ( t.w.v. € 75.00 - € 225.00) van Visser Mode 
bij reservering van een eet-feestje op de 1e verdieping van onze bistro!      
Reservering Actie loopt van 1-10 tot 15-11-2016 
(lopende periode eetfeestje: van oktober 2016 t/m 30 april 2017)

Zin om thuis te eten maar geen tijd om te koken? Kijk op onze website 
voor de actuele dagmenu lijst. 2-gangen vers eten voor afhaal prijs 
€8,- per menu.

Bijna weer tijd voor planning kerstborrels, leuk idee bij ons in de bistro: 
Kookworkshop € 35.00 op onze 1e verdieping 
Een exclusieve high tea,€ 18.50 high wine of high beer € 27.50 p.p.

Meld U nu aan voor onze nieuwsbrief ( via www.grandbistroderotonde.nl) 
om op de hoogte te blijven van alle acties en nieuwtjes!
 
Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden www.grandbistroderotonde.nl
0575-551519 info@grandbistroderotonde.nl

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

  Gratis adviesgesprek  
 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik ben 
blij met 
mijn 
klikgebit

Thuisservice voor particulier én MKB

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

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

Aanbiedingen zijn geldig van 31-10 t/m 05-11

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Vers gebraden rosbief + filet 

americain

2 x 100 gram

3

95

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Sukadelapjes

5

95

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Runder -

gehakt

3

99

500 gram

SPECIAL

Roulade

1

95

100 gram

MAALTIJD IDEE

Stamppotten

diverse 

soorten

3

50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 31-10 t/m 05-11

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Vers gebraden rosbief + filet 

americain

2 x 100 gram

3

95

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Sukadelapjes

5

95

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Runder -

gehakt

3

99

500 gram

SPECIAL

Roulade

1

95

100 gram

MAALTIJD IDEE

Stamppotten

diverse 

soorten

3

50

500 gram

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

Week aanbiedingen
De lekkerste onder de nieuwkomers....
KANZI APPELEN kg

                             
Groente koopje heerlĳ k en goedkoop....  
KG WINTERPEEN + KG UIEN samen

                           
Ze zĳ n er weer... nieuwe oogst....
ZESPRI KIWI SUNGOLD 500 gr

 
Voor uw heerlĳ ke herfstschotels....
PADDENSTOELEN MIX 100 gr

2.79

Geldig van dinsdag 1 november t/m maandag 7 november

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

0.99
2.49

0.99

Ontdek meer op herwers.hyundai.nl 

Herwers Hyundai
Apeldoorn: Laan van de Dierenriem 29, tel. 055 - 369 6212
Arnhem: Hazenkamp 15, tel. 026 - 362 80 80
Deventer: Solingenstraat 3, tel. 0570 - 519 360
Zutphen: Gelderhorst 2, tel. 0575 - 526 590

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,6 - 5,0 (l/100 km) / 27,7 - 20 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 115 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese 
Verordening 715/2007/EEG. Actie geldig van 1-10-2016 tot en met 31-12-2016 met uiterste kenteken registratiedatum van 31-3-2017. Weergegeven actie betreft de Hyundai i20 Go!. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele 
opties. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag er naar in de showroom. * Financial lease wordt u aangeboden via Hyundai Finance, 
merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. ** Gratis navigatiekaart-updates i.c.m. onderhoud bij uw Hyundai erkend reparateur.

De Hyundai i20 Go! met € 1.695 aan voordeel. Met o.a. Geïntegreerd navigatiesysteem met gratis 
navigatiekaart-updates** • Privacy glas • Licht- én regensensor • 15-inch lichtmetalen velgen • Cruise control

De Hyundai i20 Go!

De Hyundai i20 vanaf:

€ 109*

o.b.v. Financial Lease

P.M.

Start, let’s Go!



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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

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

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

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

 

Contact
Bronckhorst NoordKapsalon Pure Hair by Daan opent in Vorden

VORDEN - “Fijn dat er weer meer 
reuring komt”, zo reageerde Ma-
rianne van der Voort van Salon 
Marianne in Vorden enthousiast 
nadat Daniëlle van Emous had ge-
informeerd naar het huren van een 
deel van het pand voor een nieuw 
te openen kapsalon en de afspra-
ken rond waren. Daniëlle: “Een 
nieuwe uitdaging, voor mezelf be-
ginnen met een kapsalon in Vor-
den, spookte al een tijdje door mijn 
hoofd. En steeds als ik door het 
dorp langs het pand aan de Dorps-
straat 30 reed, dacht ik ‘wat jammer 
dat het leegstaat’.” Maar niet voor 
lang meer, want per 1 december 
opent de kersverse onderneemster 
hier haar nieuwe kapsalon Pure 
Hair by Daan.

Door Bernadet te Velthuis

Na maar liefst vierentwintig jaar er-
varing te hebben opgedaan bij di-
verse kapsalons in Hengelo (GLD) 
en Apeldoorn, is het voor Daniëlle 
tijd voor een volgende stap. “Ik wil 
meer en had behoefte om te groeien 
in mijn vak. Bovendien zijn de kin-
deren nu oud genoeg, dus was dit 
het juiste moment om deze nieuwe 
weg in te slaan.” Carmen Vliem uit 
Vorden, derdejaars stagiaire aan 
de kappersopleiding, zal Daniëlle 

hierbij parttime gaan ondersteu-
nen. Zij zal aankomende zomer af-
studeren als stylist. “Carmen heeft 
veel ervaring opgedaan bij diverse 
kapsalons tijdens haar opleiding. 
Ik vind het daarom erg prettig om 
met haar deze samenwerking aan 
te gaan”, zo vertelt Daniëlle.

Pure Hair by Daan
By Pure Hair by Daan zijn zowel da-
mes als heren aan het juiste adres 
voor diverse behandelingen. Da-

niëlle: “Alles is mogelijk. Naast het 
wassen, knippen en föhnen/opste-
ken is vooral kleuren mijn passie, 
hierin word ik graag uitgedaagd”. Of 
het nu gaat om een tijdelijke kleur, 
verven, highlights of een totale me-
tamorfose, bij Pure Hair by Daan 
bent u aan het juiste adres, ook als 
het gaat om de laatste trends. “Sa-
men zullen wij, mede door het vol-
gen van cursussen, zorgen dat wij 
op de hoogte blijven van de laatste 
trends en technieken.” Naast het 

reserveren per telefoon of mail, 
wordt bij Pure Hair by Daan ge-
bruik gemaakt van het Da Vinci re-
serveringssysteem voor eenvoudig 
online reserveren.

Voordat de opening een feit is, zal 
Daniëlle vooral bezig zijn met het 
opfrissen en gezellig inrichten van 
de kapsalon. Daniëlle: Een hippe, 
trendy kapsalon met de dorpse 
gemoedelijkheid en gezelligheid; 
dat is wat ik wil met Pure Hair by 
Daan!”. De eerste maand zal boven-
dien iedere klant van Pure Hair by 
Daan een attentie ontvangen met 
een kortingsvoucher. Zie hiervoor 
binnenkort de advertentie in deze 
krant.

Openingstijden: Dinsdag van 08.30 
- 18.00 uur, woensdag 08.30 - 13.00 
uur, donderdag 08.30 - 20.00 uur, 
vrijdag 08.30 - 18.00 uur en zater-
dag 08.00 - 13.00 uur. Voor meer 
informatie en afspraken, kunt u 
contact opnemen. De website zal 
binnenkort gelanceerd worden.
   

 ■ 0575-473690 ■ info@purehairbydaan.nl ■ www.purehairbydaan.nl

Dinsdag 14 
februari worden 
de winnaars 
bekendgemaakt
REGIO - De vakjury heeft de fina-
listen van de MVO AWARDS 2016 
donderdag 27 oktober gekozen. 
Henk Hölscher, voorzitter vak-
jury: “Door de diversiteit van de 
genomineerden was het een hele 
klus om tot een shortlist te ko-
men. Namens de vakjury is het 
eervolle taak om bekend te maken 
dat de finalisten voor Zutphen-
Brummen-Voorst : Burton Car 
Company (Zutphen), Ferrocal 
B.V. (Brummen) en GroenWerkXL 
(Apeldoorn) zijn. De finalisten 
van Lochem-Bronckhorst zijn: In-
hetgroen (Baak), Kasper Vrielink 
Dakwerk (Vorden) en WEWI (Lo-
chem).”

De finalisten zijn gisteren allen 
persoonlijk op de hoogte gesteld. 
In totaal heeft de organisatie ruim 

70 aanmeldingen ontvangen. Voor 
de regio Zutphen-Brummen-
Voorst zijn 26 organisaties geno-
mineerd en voor de regio Lochem-
Bronckhorst stond de teller op 14. 
Meerdere organisaties zijn vaker 
dan één keer genomineerd. De 
volgende stap voor de finalisten 

is dat zij worden benaderd door 
Helmich Films voor een nomina-
tievideo zodat het publiek op hun 
favoriet kan stemmen. Donderdag 
2 februari krijgen de finalisten 
de kans om de jury te overtuigen 
waarom zij de eerste MVO AWARD 
verdienen. Samen met de pu-

blieksstemmen bepaalt de vakjury 
de winnaar.

Vakjury
De vakjury bestaat uit Jan Emmer-
zaal - voorzitter Cleantech Center 
Zutphen, Annelies de Jonge - voor-
zitter Dagelijks Bestuur Het Plein 
en wethouder gemeente Zutphen, 
Paul Seesing - voorzitter Dagelijks 
Bestuur Delta en wethouder ge-
meente Bronckhorst, Ellen Marks 
- collegelid van bestuur van Aven-
tus, Dries Crama - ondernemer en 
voormalig voorzitter VNO-NCW 
Stedendriehoek, Christel Bouw-
man - manager dienstverlening 
Het Plein, Louis Verlaan - waar-
nemend directeur Delta en Henk 
Hölscher - directeur Inntel Ho-
tels Zutphen en winnaar Zutphen 
Scoort, seizoen 2015.

Uitreiking
Op dinsdag 14 februari worden 
de winnaars van de eerste MVO 
AWARDS bekendgemaakt tijdens 
een evenement waar de liefde, hoe 
kan het ook anders op Valentijns-
dag, centraal staat.

Kasper Vrielink Dakwerk finalist MVO Award 2016

De jury in beraad. Foto: PR

Carmen Vliem, Daniëlle van Emous en Marianne van der Voort. Foto: Bernadet te Velthuis

Ex-Herman Brood muzikanten bij NR2 in Vorden
VORDEN - Op 12 november om 
21.30 uur zal the Premise een op-
treden geven in jazzclub NR.2 in 
Vorden. De entree is gratis.

The Premise is de nieuwe band van 
de Baakse muzikant Michel van der 
Krabben (zang, bass) samen met 
J.W. van Holland (gitaar, zang) en 
Ramon Rambeaux (drums, zang). 
De bandleden maken al grote in-
druk als bandlid van de Zutphense 
band the GRiT, The (Wild) Roman-
ce en Powerplay, maar ook alleen 
brengen zij het bij andere bekende 
artiesten en bands het er al jaren 
goed van af. Zo heeft gitarist J.W. 
van Holland jarenlang samen met 
Dany Lademacher in The (Wild) 
Romance gespeeld en gewerkt met 
binnen- en buitenlandse artiesten 
zoals Jive Jones, Snowy White, Ma-
ry J. Blige en Reba McEntire. Naast 
van Holland staat de in Baak woon-

achtige Michel van der Krabben als 
zanger-bassist centraal in The Pre-
mise. Samen met zijn band the GRiT 
behoort Michel tot een van de vaste 
live bands voor Rich Wyman (USA). 
Ramon Rambeaux mag zich inmid-
dels scharen de beste drummers van 
Nederland. Als drummer bij The 
Wild Romance ten tijde van Herman 
Brood; Powerplay en Flavium én als 
jarenlang tandem met van Holland.

Debuuttour
Tijdens de debuuttour ‘Peanuts for 
donkey ‘ speelt the Premise onder 
andere in NR.2 te Vorden, tevens de 
locatie waar ze een tweetal maan-
den geleden de videoclip opna-
mes van hun debuutsingle ‘Llittle 
Cutie’ die momenteel door heel 
Nederland op de landelijke en re-
gionale radiozenders te horen is.
www.thepremise.nl

De bandleden van The Premise. Foto: PR

     AGENDA
Firma Irma 
Vr. 4 nov. / 20.00 uur / € 10,-- p.p.
Onachterhoekse Achterhoekse muziek. 
Apart, flitsend, filmisch, verfrissend en dat 
met voornamelijk eigen repertoire. Irma is 
een heel eigenzinnige theatrale performer. 
Haar stem produceert verbazingwekkende 
lage - tot ultra hoge tonen, tegelijkertijd 
goochelt ze met effecten. Het sprankelende 
gitaarspel heeft bijna een in trance rakende 
uitwerking. Een voorstelling waar u zich 
niet zult vervelen!

De Berkelzangers 
Zo. 20 nov. / 15.00 uur / € 10,-- p.p.
Nederlands- Duits- en Engelstalige 
populaire liederen.

Operatie Geslaagd: Afghanistan 
(try-out)
Vr. 2 dec. / 20.00 uur / € 10,-- p.p.
Muzikaal vervolg van persoonlijke 
ervaringen van een OK-assistent in 
Afghanistan.

Kerststemming met “2Gether” 
Zo. 18 dec. / 15.00 uur / € 10,-- p.p.
Afwisselend kerstprogramma van 
carrols tot kleine, intiemere nummers.

Kaarten kunt u bestellen via de website 
of aan de zaal. Het theater heeft een 
beperkte capaciteit, vooraf reserveren 
wordt dan ook aanbevolen.

Graag tot ziens in 
Theater Onder de Molen! 

Lindeseweg 29, Vorden (Linde)

www.TheaterOnderdeMolen.nl
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T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Steenderseweg 6 
Baak 

volumineus en 
karakteristiek half 

vrijstaande woonboerderij

Prijs vanaf: 
€ 300.000,- k.k.

OPEN HUIS 
van 10.30 tot 12.00 uur 

op zat. 5 november 2016

2.99
Actie!

1.99
Actie!

0.69
Actie!

1.39
Actie!

1.19
van 1.59

4.99
van 6.99

0.89
van 1.29

1.79
van 2.49

0.99
van 1.39

1.29
van 1.79

DIEPVRIES

KOELING

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

SUGAR 
SNAPS OF 
PEULEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * Uit de koeling. 

Maandag
31-10 t/m 
zondag 
06-11

Vrijdag
 04-11 t/m 

zondag 
06-11

Natuurlijk 

Aldi!

1 kilo
370 - 405 g

Per kilo

2 kilo

3 stuks

Per bos
250 g

BATAVEN
ZONNE-
BLOEMPIT

HAND -
SINAAS-
APPELEN

RUNDER-
SAUCIJZEN*PAPRIKAMIX

BOSPEEN

2 x
110 g

400 g

Heel

HALF- 
OM-HALF 
GEHAKT*

SOEP-
GROENTEN* 

Deze week maken wij extra veel:

CHIPOLATA SCHNITTS

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Alweer zo’n specialiteit van banketbakkerij
Jolink met een luchtige zwitserse room, 
bitterkoekjes, vruchtjes en zuivere rum.

voor7.75van9.75
*Aanbieding geldig van 
  2 t/m 8 november

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

koop je bij Gotink Totaalinstallateur!
Een nieuwe badkamer

✔  Alles onder één dak!

✔  Totaalpakket

✔  Eén aanspreekpunt

✔  Ontzorgen

✔  Groot assortiment

✔  Ruime showroom met veel keus in sanitair 
en wand- & vloertegels

✔  Complete installatie en tegelwerken

✔  Badkamers compleet al vanaf €  7.295,-



Spiegel der fokkerij bij Bronckhorster 
Kleindierenshow

VORDEN - De Pluimvee- en Ko-
nijnenvereniging Vorden e.o. 
(P.K.V.) organiseert op 4, 5 en 
6 november 2016 de jaarlijkse 
clubtentoonstelling onder de 
naam Bronckhorsterkleindie-
renshow in Kapel De Wilden-
borch, Kapelweg 1 te Vorden.

De Kapel De Wildenborch is een 
uitstekende locaties voor dit soort 
activiteiten. De afgelopen weken 
zijn de voorbereidingen getroffen 
voor deze show. Er zijn 213 die-
ren te bewonderen bestaande uit 
grote hoenders, dwerghoenders, 
serama’s, sierduiven, oorspron-
kelijke duiven, diamantduiven, 
kwartels, konijnen en cavia’s.

Het aantal ingeschreven dieren is 
ruim 20 meer dan vorig. Ook zijn 
er enkele dwerghoenders in ge-
schreven in de vrije klasse. Dit zijn 
nieuwe fokproducten en kleuren 
die in Nederland nog niet offici-
eel erkend zijn. In fokkersjargon 
wordt dit de ‘spiegel der fokkerij’ 
genoemd.

RHD type 2
De afgelopen maanden heeft de 
dodelijke konijnenziekte RHD 
type 2 hard toe geslagen in Neder-
land, zowel onder tamme als wil-
de konijnen. Type 1 is al heel lang 
in Nederland bekend. De nieuwe 
variant type 2 is veel heftiger. Door 
de Nationale bond K.L.N. (Klein-
dier Liefhebbers Nederland) is het 
besluit genomen dat alle ingezon-
den konijnen ingeënt moeten zijn 
tegen dit virus. Dit is ook de reden 
dat er dit jaar geen Kind en Dier 
wordt georganiseerd.

Keuring en opening
Vrijdag 4 november vindt de keu-
ring plaats door 7 keurmeesters 
die de dieren kritisch beoordelen 
op bouw, raseigenschappen, te-
kening, kleur en conditie. In elke 
diersoort wordt een kampioen 
aangewezen. De officiële opening 
vindt plaats op vrijdagavond om 
20.00 uur. Tevens worden drie 
leden in het zonnetje gezet van-
wege een jubileum. Daarna is de 
tentoonstelling geopend voor het 
publiek.

Verkoopklasse
Op zondag 6 november is er een 
verkoopklasse aanwezig. Het is 
een uitstekende gelegenheid om 
aan een goed en gezond dier te 
komen van een bekende en er-
kende fokker. De verkoopklasse 
bestaat uit verschillende soorten 
hoenders, dwerghoenders, konij-
nen (geënt) cavia’s en duiven. Ook 
kan men tijdens de show informa-
tie in winnen over het houden en 
verzorgen van dieren.

De openingstijden zijn: vrijdag 4 
november van 20.30 uur tot 22.00 
uur, zaterdag 5 november van 
10.00 uur tot 18.00 uur, zondag 6 
november van 10.30 uur tot 16.30 
uur.
   

 ■ Nadere informatie bij G. 
Lenselink, voorzitter P.K.V. via 
0575-552670 of 06-46121517

Felegyhazer Tuimelaar beoordeeld 
met 97 punten

VORDEN - Fabio van Olst heeft met 
zijn Felegyhazer Tuimelaar een 
geweldig resultaat geboekt op de 
Kleindierenshow de Van Pallandt 
Show in Varsseveld. Fabio is lid en 
tevens penningmeester van PKV 
en daarnaast fokker van sierdui-
ven, met ras Felegyhazer Tuime-
laar. Zijn Felegyhazer Tuimelaar 
kleur zwart is beoordeeld met 97 
punten en hierbij behoort het pre-
dicaat U. Het is voor het eerst in de 
geschiedenis dat een Felegyhazer 
Tuimelaar en een lid van P.K.V. bij 
de sierduiven dit resultaat heeft 
behaald.

   

Bijzonder Bewust Beurs Vorden

VORDEN - Op zondag 6 november 
11.00 - 16.00 uur vindt voor het 
derde jaar de Bijzonder Bewust 
Beurs plaats in het Kulturhus, 
Raadhuisstraat 6 in Vorden. Tij-
dens deze beurs laten meer dan 30 
deelnemers u graag kennismaken 
met hun alternatieve, spirituele of 
wellness praktijken of producten. 

Verder kunt u biologische wijn, 
fairtrade producten, gezonde cho-
cola en biologische saus proeven, 
cadeautjes kopen of kennismaken 
met voetreflexmassage, een mini-
consult tenen lezen of handlezen.
   

 ■ www.bijzonderbewust.nl

   

Wereldwinkel viert Fairtradeweek

VORDEN - De Landelijke Fairtra-
deweek vindt dit jaar plaats van 
29 oktober t/m 6 november, zo 
ook in de Wereldwinkel in Vorden. 
Boeren met hun koffie, thee en 
cacao, maar ook sieradenmakers, 
producenten van aardewerk, tex-
tiel, houten glas hebben moeite 
het hoofd boven water te houden. 
Wereldwinkel Vorden wil met de 

verkoop van Fairtrade producten 
eraan bijdragen dat met name 
de levensstandaard van de kleine 
producenten verbetert. Mocht u 
willen bijdragen aan de onder-
steuning van deze producenten 
loop dan deze week eens binnen 
aan de Kerkstraat naast de VVV. U 
kunt ook bij Wereldwinkel Vorden 
terecht voor kerstpakketten.

   

Pastoraal werkster uit Vorden naar Rio

VORDEN - De Vordense zwemster 
Janneke Harmsen-Bakker reisde 
niet als topsporter naar de Olym-
pische Spelen, maar als pastoraal 
werkster namens Athletes in Ac-
tion. Om de sporters te bemoedi-
gen en bij te staan in teleurstel-
lingen en vreugde. Fysiek hebben 
de olympische sporters alles, maar 
hoe is dat op geestelijk niveau? 
“Ooit droomde ik ervan om deel 

te nemen aan de Olympische Spe-
len, maar dat God me op deze ma-
nier op de Spelen zou gebruiken, 
had ik nooit verwacht”: aldus Jan-
neke. Tijdens het ont-moeten op 
zondag 6 november van 19.00 tot 
19.30 uur in het Achterhuus achter 
de Geref. kerk zal ze over haar mis-
sie vertellen. Na afloop is er koffie/
thee en gelegenheid om vragen te 
stellen. 

   

PCOB fietst mee naar Santiago de 
Compostella
VORDEN - Donderdagmiddag vond 
de maandelijkse vergadering van 
de PCOB plaats in De SooS te Vor-
den. Waarnemend voorzitter Ton 
Knevel heet de aanwezigen har-
telijk welkom, in het bijzonder de 
inleider voor deze middag de heer 
Leo Mackaay uit Ruurlo.

De voorzitter opent met het ge-
dicht van Huub Oosterhuis ‘Een 
mens te zijn op aarde’ en gaat 
voor in gebed. Daarna wordt het 
lied gezongen ‘Een rijke schat van 
Wijsheid’. Een nieuw lid, Ina Groe-
nendijk uit Ruurlo, werd welkom 
geheten en het echtpaar H. Maal-
derink - Sloetjes werd gelukge-
wenst met hun diamanten huwe-
lijksfeest en toegezongen.

Hierna is het woord aan Leo Mac-
kaay uit Ruurlo. Hij maakte in 
2003 een fietstocht van zeven we-
ken van uit Ruurlo naar Santiago 
de Compostella). Hij vertoonde 
een selectie van de dia’s van deze 
reis. Leo had zich goed voorbe-
reid, zo trainde hij onder andere 
met 60 kilo zand op de fiets op de 

Holterberg. Na twee weken fietsen 
moest hij vanwege familieom-
standigheden in Vezolé (Frank-
rijk) de reis onderbreken, welke 
hij later hervatte. Begonnen werd 
met een dia met een kruis op een 
berg, die door de pelgrims daar 
waren neergelegd, 250 km van 
Santiago verwijderd. Uiteindelijk 
werd de Kathedraal van Santi-
ago gehaald. Eerst was er een leeg 
dorpsplein,maar snel raakte het 
plein vol met mede pelgrims. Er 
werd zelfs een kerkdienst gehou-
den met verschillende pelgrims. 
De voorzitter bedankte de inlei-
der voor zijn prachtig beschreven 
tocht.

Hij riep de aanwezigen op voor de 
gezamenlijke bijeenkomst met de 
SVV (voorheen ANBO) op vrijdag 
25 november ‘s middags om 14.00 
uur in de grote zaal van het Dorps-
centrum. Dan zal optreden het 
Mannenkoor ‘Leedvermaak’ uit 
Eibergen. Met het zingen van ‘Nu 
wij uiteengaan, vragen wij God’ 
werd deze geslaagde bijeenkomst 
afgesloten.

Linde Grevers uit Warnsveld, jeugdlid PKV met haar Rode Nieuw Zeelander. Foto: PR

Felegyhazer Tuimelaar. Foto: PR
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GROTE VOORRAAD VAN GROOT WINKELBEDRIJF 
OPGEKOCHT.

KORTINGEN DIE OPLOPEN TOT 90 %!!!

VERKOOP START AS.DONDERDAG 3 NOVEMBER AS.OM 12.00 UUR.

Verkoop van: Nieuwe foto en schilderijlijsten, waterkokers, verlichting in en 
om het huis, kerstballen, cadeaupapier, kerstkaarten, speelgoed, kerstbomen, 
kaarsen, kleding, kinderwagens, elektrische apparaten, gereedschap, wit-
goed, schroefmachines van B en D, keukenmaterialen en nog veel meer!!

Wat dacht u van de mooiste handdoeken 100 X 50 cm, 2 stuks van het merk 
Seahorse, kleur creme. Nu 2 stuks voor € 2,50

Paraplu uitzoeken € 1,-

Enorme voorraad schoolspullen, ordners, potloden, passers enz. enz.

Kinderpuzzels,4 puzzels in een doos van Ernst en Bobbie en de rest, 
hoe bestaat het € 1,-

Zemen 2 verpakkingen met 6 zemen € 2,-

De mooiste fotolijsten vanaf € 1,- uitzoeken.

Tevens een grote voorraad van gebruikte mooie goederen waaronder meu-
bels, witgoed, curiosa en antiek.

De koffie of thee staat klaar, kom een dagje shoppen bij Hiva Zelhem in 
Zelhem.

Openingstijden:
Donderdag vanaf 12.00 tot 20.00 uur. Vrijdag vanaf 12.00 tot 17.00 uur. Zaterdag vanaf 

9.00 tot 14.00 uur. Verder op afspraak.

Ook uw adres voor het leeghalen en opruimen van uw woning, telefoon 
06-53154507 of 06-51332558

voor meer informatie.
Industriepark 5a

7021BK Zelhem,  www.hivazelhem.nl

Handel In 
Van Alles

De Nacht van de Nacht was afgelopen zaterdag 
een groot succes!

Onderstaande mensen bedankt voor jullie 
bijdrage en inzet.

Achterhoek Nieuws 
 Weekblad Contact Lichtenvoorde
Vordense Ondernemers Vereniging
Natuurmonumenten
Gemeente Bronckhorst
Stichting Berend van Hackfort

Albert Heijn Vorden
Sterrenwacht Phoenix Lochem
Bakkerij Van Asselt
Reinier & Leonie’s groenten, fruit & traiteur
Grandbistro de Rotonde Vorden
Schildersbedrijf Anton Peters

En alle vrijwilligers!

Kanzi appelen
  3 kilo  5,98
HEERLIJKE ZOETE KAKI’S
 10 stuks 2,98

Harde spruitjes
 kilo  0,98

Deze week:

Fijn volkoren brood
    3 voor € 3,00
 

Alle meergranen mikken 
4 soorten 
    3 voor € 5,00
 

Super krentenbollen
              10 voor € 4,00
Hartige broodjes
            12 voor € 10,00

Boerenbakschotel 
Panklaar 
per 500 gram € 4,95
Henkies Platvinken
Panklaar 4 stuks € 4,80
Rookworst
Grof of fijn 3 stuks € 6,90
Wrap gevuld met room-
kaas, ham en ui € 2,75
Bloemstuk 
Klasse stuk mager rundvlees 
per 500 gram € 6,50
Extra aanbieding bij besteding van 
minimaal €10, of meer 1 kilo Hips 
(varkensbovenbeen) met veel vlees 
voor €3,95

Rauwe ham 
100 gram € 1,95
Schnitzels panklaar  
per 500 gram € 6,50

Voskuilerdijk 24, Hattemerbroek
(038) 376 41 21 - info@ter-weele.nl
Volg ons op Facebook/terweele.nl

Geldig vrijdag 
4 november

Afscheid-  en Herdenkingskatern

Voor meer informatie & reserveren: 
verkoop@contact.nl
06 - 52 58 49 92 (Bas Bloem) of  
(0544) 80 10 34 (Nancy Weevers en 
       Dyanne Schiphorst)

aandacht 
voor jouw 
verhaal

 

In:  Contact Zutphen-Warnsveld
 Contact Bronckhorst Midden  
 Contact Bronckhorst Noord

Oplage:  36.600 exemplaren
Verschijning:  week 47 (21-25 november)

Deadline:  maandag 14 november

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.

Aanbiedingen alleen a.s. vrijdag geldig



ECWV-voorzitter: ‘Gemiste kans voor 
wie niet meedoet’
WICHMOND-VIERAKKER - “Het gaat 
echt knettergoed met de zonnepa-
nelen die we begin dit jaar hebben 
geïnstalleerd. We zijn nog maar 
een goed half jaar bezig en we 
hebben nu al een opbrengst van 
90.000 kW”, aldus een trotse en 
zeer tevreden Frank van Zeldert, 
voorzitter van de Energie Coöpe-
ratie Wichmond-Vierakker (EC-
WV). En hij heeft goed nieuws voor 
wie nog geen ECWV-zonnepaneel 
heeft. “Er komt een tweede ronde. 
De planning is om in de eerste 
helft van 2017 de capaciteit met 
400 panelen, goed voor 100.000 
kWh, uit te breiden. De inwoners 
van Wichmond-Vierakker krijgen 
als eerste de gelegenheid om een 
of meerdere deelnamecertificaten 
te kopen.”

Meedoen met het ECWV-zonne-
panelenproject heeft volgens Van 
Zeldert aantrekkelijke voordelen. 
“Mensen kunnen hun steentje bij-
dragen aan de verbetering van het 
milieu. Maar ook aan de instand-
houding van de leefbaarheid in 
Wichmond-Vierakker. Eenderde 
van de opbrengst van de zonne-
panelen wordt namelijk in een 
dorpsfonds gestort waarmee lo-
kale initiatieven worden onder-
steund. Welke dat zijn, bepalen de 
leden op de jaarlijkse ledenverga-
dering. Bij een lokaal initiatief kun 
je aan van alles en nog wat den-
ken, als het maar met leefbaarheid 
te maken heeft. Je zou bijvoor-
beeld zorg kunnen inkopen voor 
ouderen, zodat die langer thuis 
kunnen blijven wonen. Je kunt 
er een elektrische ‘deelauto’ voor 
aanschaffen. Je kunt de school of 
sportverenigingen ermee onder-
steunen. Want vergis je niet, het 
gaat om een flink bedrag. Met de 
huidige zonnepanelen is dat zo’n 
4.500 euro per jaar. En als het ons 
lukt om met de tweede ronde van 
start te gaan, heb je het over circa 
9.000 per jaar. Geld dat we jaren-

lang in het dorp kunnen pompen. 
Ongelooflijk toch?”

Vrijwilligers
De kracht van het ECWV-zonne-
panelenproject is dat de inves-
teringskosten erg laag gehouden 
kunnen worden. Dat kan door de 
speciale overheidssubsidie, maar 
toch allereerst door de inzet van 
vrijwilligers. Frank van Zeldert: 
“Dat is een groep van een man of 
achttien. Ik durf te stellen dat het 
project zonder hun niet was ge-
slaagd.” Een belangrijke succes-
factor is volgen de voorzitter ook 
dat de ECWV scherpe prijzen kan 
bedingen vanwege het grote aan-
tal panelen dat in één keer wordt 
ingekocht. “Al met al kost één 
deelnamecertificaat rond de 225 
euro. In de praktijk betekent dit 
dat je een zonnepaneel al na 8 jaar 
hebt terugverdiend. We draaien 

sinds maart van dit jaar. En de ver-
wachting is dat we een rendement 
van zo’n 12 à 13 procent gaan ha-
len. Probeer dat in deze tijd maar 
eens ergens anders te krijgen. Dus 
wie niet meedoet, mist de kans om 
persoonlijk bij te dragen aan de lo-
kale leefbaarheid, maar is ook nog 
eens een dief van zijn eigen porte-
monnee.”

Belangstelling?
Of de nieuwe ronde definitief 
doorgaat, is afhankelijk van het 
verkrijgen van de overheidssubsi-
die. Om daarvoor in aanmerking 
te komen, moet de ECWV vóór 1 
december a.s. de namen hebben 
van minimaal 50 potentiële deel-
nemers. Belangstellenden kunnen 
geheel vrijblijvend vóór 15 no-
vember a.s. een e-mail sturen naar 
klaas@ecwv.nl .

VORDEN - De herfsttentoonstel-
ling ‘Landschap en Abstractie’ in 
Galerie De Burgerij toont werk van 
drie kunstenaars die voor de geëx-
poseerde schilderijen, houtsnedes 
en foto’s het Nederlandse land-
schap als inspiratiebron kozen. Al-
len abstraheren de beeltenis, maar 
de mate waarin verschilt sterk. De 
tentoonstelling wordt zondag 6 
november om 15.30 uur geopend, 
muzikaal omlijst door ‘Acoustic 
Affair’ uit Zutphen met Kirstin de 
Vilder (zang) en Frank Schreuders 
(gitaar). U bent van harte uitgeno-
digd in Galerie De Burgerij, Zut-
phenseweg 11.

De geabstraheerde figuratieve olie-
verf-schilderijen van Rens Hoekstra 
in de galerie zijn geïnspireerd op 
het Friese en Achterhoekse land-
schap. In een kleurrijk palet weet 
Hoekstra dat landschap op expres-
sieve wijze trefzeker weer te geven. 
De vlotte dynamische penseel-
streek, het boeiende lichtgebruik 
en de trefzekere compositie geven 
haar landschapsschilderijen een 
levendige authentieke uitstraling.

De winterlandschappen van Es-
ther van der Sluis zijn buiten, op 
locatie, geschilderd (en plein air). 
In weer en wind. Soms onder het 
vriespunt. Door haar monochrome 
kleurgebruik en haar zorgvuldig 

gekozen vlakvormige compositie 
waarin detail niet ontbreekt, krijgt 
het landschap een verstilling die 
de beschouwer blijft beroeren. De 
expositie omvat van haar hand een 
tiental olieverfschilderijen van Hol-
landse landschappen.

Joop Overkleeft zoekt in zijn werk 
naar ‘natuurlijke’ abstracties. Wel-
ke vormen ontstaan er door water? 
De Gelderse rivieren vormen daar-
bij een belangrijke inspiratiebron. 
Door vereenvoudiging, herhaling, 
ordening en kleuring weet Over-

kleeft het monumentale beeld te 
creëren zonder verwijsbare bete-
kenis. In de galerie zijn van Joop 
Overkleeft olieverfschilderijen, Ja-
panse houtsnedes en foto’s te zien.

De expositie duurt t/m zondag 11 
december en is op vrijdag-, zater-
dag- en zondagmiddag te bezich-
tigen van 13.00 tot 17.00 uur en op 
afspraak (met uitzondering van za-
terdag 26 november).
   

 ■ www.deburgerij-vorden.nl

Tentoonstelling ‘Landschap en
Abstractie’ in Galerie De Burgerij

Deel van panorama ‘Wildenborch’ olieverfschilderij op paneel van Rens Hoekstra. Foto: PR

Zuurkool
Ineens was het er. Ik zag het niet 
aankomen. Ik was er ook nog niet 
helemaal klaar voor. Ik zat met 
mijn hoofd nog bij een frisse zo-
merse fruitsalade. Een heerlijke 
mix van verschillende soorten 
sla. Aardbeien! Een komkommer-
tje. Tomaatje. Vergezeld door een 
lekker stukje kaas. Hier en daar 
een fijne pasta of een pizza aan 
het strand. Ja, het kwam best wel 
als een klap, die mededeling die 
ineens door de huiskamer klonk: 
‘We eten vanavond zuurkool.’

Wat!? Zuurkool!? Nu al!? Novem-
ber moet potjandorie nog be-
ginnen. Mijn gemoedstoestand 
zweeft nog ergens door de na-
zomer. Bij elk zonnestraaltje dat 
de natuur ons nog gunt, gaan de 
gedachten een paar maanden 
terug. De winter? Die lijkt zo ver 
weg. Elfstedenkoorts klinkt nog 
als een aandoening uit een ander 
universum. Maar nu er vanavond 
zuurkool op tafel komt, voelt het 
alsof de winter ineens met twee 
enorme vuisten op de deur klopt.

Het is niet dat ik het niet lust. De 
eerste keren vind ik het zelfs heel 
lekker. Zuurkoolstamppot met 
jus. En uiteraard ook met worst 
en soms wat spekjes. Verderop in 
de winter nodigt de zuurkool ook 
zijn vrienden boerenkool en huts-
pot met haché geregeld uit. Dan 
vullen ze samen de week en dat 
waardeer ik zeer. Naar verloop 
van tijd mag de zuurkool van mij 
echter weer ophoepelen. Gewoon 
weg. Dan is het mooi geweest en 
kan ik niet wachten tot er weer 
verse sla op mijn bord ligt.

Ik zit in een zuurkool-app. Dat is 
geen grap. Dit fenomeen is na-
melijk niet nieuw. Zuurkool komt 
elk jaar als de zomer er definitief 
opzit langs om zijn plek op te ei-
sen. Nou is ‘zuurkool-app’ een 
wat groot woord. Het is eigenlijk 
gewoon een privégesprek waarin 
zuurkool een zeer regelmatig te-
rugkerend onderwerp is. Vaak 
vindt de conversatie plaats rond 
de klok van half zes. Ik stuurde nu 
de melding: ‘Het seizoen is weer 
geopend!’ Meer uitleg is in een 
zuurkool-app niet nodig.

Er kwam een bericht terug waarin 
stond dat aan de andere kant ook 
voor het eerst weer zuurkool op 
het menu stond. Ook vorig jaar 
beleefden we die primeur op 
exact dezelfde dag. Dat kan haast 
geen toeval meer zijn. Alsof het 
ergens in de lucht hangt. Alsof je 
het kunt voelen. De Duitsers heb-
ben daar het woord fingerspitzen-
gefühl voor uitgevonden. Eerst is 
het nog geen tijd voor zuurkool. 
Even later; nog geen zuurkool. 
Nog wat later; geen zuurkool. En 
dan ineens: Nu! Zuurkool!

Dan is er ook geen weg meer te-
rug. Vanaf nu komt er elke week 
wel een moment waarop de zuur-
kool erin slaagt om rond etenstijd 
een hoofdrol te vertolken. Dat 
houd je niet tegen. Daar moet je 
het mee doen. Als mijn bord leeg 
is, zie ik op tv dat het schaatssei-
zoen weer begint en ik bedenk me 
dat zuurkool eigenlijk niets an-
ders is dan een lange zondagmid-
dag schaatsen op een bord. Een 
paar keer is het lekker. Daarna 
mag het heel snel lente worden. 

LuukStamCO
LU

MN

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

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

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

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

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

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

Check de bieb!
Bibliotheek West Achterhoek: 
Iedereen blij met boetevrij! 
Goed nieuws voor de leden van Bibliotheek West Achterhoek. Alle 
vestigingen zijn namelijk boetevrij. Klanten hoeven geen boete meer te 
betalen als zij materialen te laat inleveren. Een boetevrije bibliotheek wil 
overigens niet zeggen dat iedereen de boeken mag houden. Van leden 
wordt verwacht dat ze de materialen op tijd terugbrengen.
Waarom boetevrij? Boete betalen is de grootste irritatiefactor van onze 
leden. Boete is vaak ook een reden om geen lid te worden of te blijven. 
Dat willen wij niet. De bibliotheek is voor iedereen. Een ander voordeel is 
dat er voor leden onder de 18 jaar helemaal geen drempels meer zijn om 
gebruik te maken van de bibliotheek.

Nederland leest!
Geef je mening en krijg een boek. 
Democratie, dat is het thema waar Nederland over in debat gaat tijdens 
Nederland Leest 2016. Geef jouw mening over democratie via Face-
book of Twitter en ontvang één van de 3 geschenkboeken: Heer van de 
vliegen van William Golding, Liefde en schaduw van Isabelle Allende of 
Morten van Anna Levander. Doe het snel want op=op.
Drie burgemeesters in slotdebat
Op woensdag 30 november organiseren bibliotheken in heel Nederland 
slotdebatten. In Doesburg vindt dit debat van 20.00-22.00 uur plaats in 
Gasthuiskerk Doesburg. De drie burgemeesters van Doesburg, Doetin-
chem en Bronckhorst debatteren onder leiding van Wouke van Scherren-
burg over democratie.

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

Frank van Zeldert, voorzitter van de Energie Coöperatie Wichmond-Vierakker. Foto: PR
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Hét adres voor
tuin & dier

verstand van tuin & dier

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. 
Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er 
planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor 
werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer. 

Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies 
en service die nét een stapje verder gaat. 
Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je. 
Ontdek ons assortiment alvast op welkoop.nl
 
Tot snel in onze winkel!

Toldijk / Vorden Zutphen Emmerikseweg 35 / Stationsweg 16 

wenst u een 
zonnige kermis!
Tel: 0575 - 470078 of 06 - 48233666

info@bzwzonwering.nl
www.bzwzonwering.nl

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren 

elwecomedo@elwecomedo.nl
Tel. (0573) 25 23 37

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

Agrarisch loonwerkGrondverzet

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

elwecomedo@elwecomedo.nl

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren

Tel. (0573) 25 23 37
Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

Particulieren

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren 

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren 

elwecomedo@elwecomedo.nl
Tel. (0573) 25 23 37

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

Zuiver Voer. Dat is de manier waarop we bij AR voer willen maken. Op basis van de Zuiver Voer-
filosofie maken we keuzes voor grondstoffen, productontwikkeling en productietechnieken. We zien 
Zuiver Voer als een ideaal. We zijn ervan overtuigd dat Zuiver Voer het beste is voor het welzijn en 
de prestaties van dieren, het rendement van de ondernemer en de wereld om ons heen. Zuiver Voer 
draagt bij aan een transparante en verantwoorde voedselketen. We produceren daarom het voer 
volgens drie basisprincipes, die onze leden, klanten én medewerkers uit het hart zijn gegrepen.

AR realiseert

Elke grondstof 
zijn bewerking

Zuivere 
grondstoffen

Gegarandeerde 
voedingswaarde 

AgruniekRijnvallei Voer B.V. Wageningen
T 0317-499510, voer@argroep.nl, www.argroep.nl

ONTDEK!
Zuiver Voer van AR

de Voornekamp 26
7251 VL Vorden

Tel. 0575-561144, Mob. 06-51153756
info@autorijschoolreugebrink.nl

De juiste weg naar je rijbewijs!

adviseurs & accountants

Lochem | Tramstraat 6 
(0573) 43 84 56 | www.flynth.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs    

un Ruurloseweg 21, 7251 LA  Vorden
Telefoon: (0575) 55 14 85
info@bloemendaalwiegerinck.nl
www.bloemendaalwiegerinck.nl

* Accountants en belastingadviseurs met een team van
20 personen

* Zelfstandig kantoor, weet dus wat ondernemen is
* Werkterrein: midden- en kleinbedrijf, vrije beroepers en agrariërs
* Ook voor de particulier
* Verzorgen van administraties zowel op kantoor als bij cliënt
* Verzorgen van salarisadministraties  o.a. via Loket.nl
* Voor starters hebben we een speciale regeling
* Goed bereikbaar, royale parkeergelegenheid

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

email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Lankhorsterstraat 28

7234 ST Wichmond 

T  (0575) 44 16 21

E  info@autolangwerden.nl

I  www.autolangwerden.nl

www.autolangwerden.nl
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www.autolangwerden.nl

Lankhorsterstraat 28, 7234 ST Wichmond
T (0575) 44 16 21

E info@autolangwerden.nl   I   www.autolangwerden.nl
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Automobielbedrijf
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Boeren-ijs & Catering
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bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Doetinchem
Gildenbroederslaan 4
Postbus 196
7000 AD Doetinchem

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en paard

Terborg : 0315 - 39 54 20
Raalte : 0572 - 32 81 11
www.maalderinklutkewillink.nl

pensionstalling & menlessen

stal
Groenzicht

• Vervangende auto
• Richtspecialist

Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

Kapelweg 14, Vierakker 
Tel. (0575) 441434 
www.den4akker.nl
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12, 18 & 19 november 2016 
 

Na afloop van de revue: 
Zaterdag 12 november: Miss Tuesday 
Vrijdag 18 november: DJ Ter Beest 
Zaterdag 19 november: Infidelity  

 
Locatie:    Kaarten:   Tijd: 
Kulturhus Vorden   Voorverkoop:  €7,-  Zaal open: 19.30u 
(Voorheen Dorpscentrum)  Aan de kassa: €8,-  Aanvang:   20.00u 

 
Kaarten verkrijgbaar vanaf 27 oktober bij Kulturhus Vorden en  
Bruna Vorden tijdens openingstijden.  

DNA ONBEKEND! 
BONGO BONGO PRODUCTIONS © 

VORDEN-WARNSVELD



DNA ONBEKEND! 
BONGO BONGO PRODUCTIONS © 

Free-wheel   Netwerkweg 7  Vorden 

voor  he t  bes te  advies  b i j  aanschaf
van schaatsen  en  skee lers
www.winkel . f ree -wheel .nl

www.free-wheel .nl /cmssob
Bel  0 575-5 54 2 2 8

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430

(0313) 63 16 18 Fax: (0575) 46 55 13 
info@gebr-arends.nl
www.gebr-arends.nl

tuinarchitektuur
aanleg en onderhoud

groenvoorziening / renovatie
sierbestrating binnen / buiten

voor- en najaarsbeurt

tuinarchitektuur
aanleg en onderhoud

groenvoorziening / renovatie
sierbestrating binnen / buiten

voor- en najeursbeurt

Wij adviseren / verzorgen

Loonbedrijf Groot Enzerink - Deldenseweg 13 - 7251 PN Vorden
Tel: 0575 - 551571   -   Fax: 0575 - 553996 

E-mail: info@loonbedrijfgrootenzerink.nl

Vierakkersestraatweg 28, 7233 SG Vierakker
Tel. 0575-441361   -    www.schildersbedrijfrouwen.nl 

12 - 18 - 19 
november 2016
NA AFLOOP VAN DE REVUE:
Zaterdag  12 november:  Miss Tuesday
Vrijdag  18 november:  DJ Ter Beest
Zaterdag  19 november:  Infi delity 

DNA ONBEKEND!

Vierakkersestraatweg 28, 
7233 SG Vierakker
Tel. 0575 - 441361

www.schildersbedrijfrouwen.nl
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Agrarisch loonwerkGrondverzet Particulieren

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren

elwecomedo@elwecomedo.nl
Tel. (0573) 25 23 37

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - V Riolering - Sloop

www

T

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - V containers - Riolering - Sloop

werk - Minigrondverzet - Bestrating - T

www

milieubewust  timmer-  en  onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

Heerlerweg 13
7233 SG  Vierakker
Tel: (0575) - 54 41 05
Fax: (0575) - 44 27 22

vakkundig
 veelzijdig
  kleinschalig

VEEHANDEL

André Hissink

Toverstraat 14 • 7223 LP Baak
T (0575) 44 13 05 • F (0575) 44 10 59
M 06 22 26 39 44
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Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Nieuwbouw 
Reparatie

Onderhoud 
Renovatie

Dorpsstraat 6A
7234 SN Wichmond
Tel. 06-18 63 78 43
of  0575 - 44 19 00

LOCATIE: 
Kulturhus Vorden  
(Voorheen Dorpscentrum)  

KAARTEN: 
Voorverkoop:  € 7,-.  Aan de kassa: € 8,-. 

TIJD: Zaal open: 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur

Kaarten verkrijgbaar vanaf 27 oktober bij Kulturhus 
Vorden en Bruna Vorden tijdens openingstijden. 

BONGO BONGO PRODUCTIONS ©
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Gesink genomineerd voor 
ondernemersprijs
Transportbedrijf Gesink uit Zelhem is ge-
nomineerd voor de landelijke TLN 
Ondernemersprijs in de categorie ‘groot’. 
De twee andere genomineerden zijn 
Transport Nouwens uit Breda en Jan 
Krediet uit Steenwijk. Gesink is genomi-
neerd omdat het volgens TLN goed pres-
teert in de omgang met personeel en klan-
ten en bovengemiddelde aandacht heeft 
voor verbeteringen en vernieuwingen bin-
nen het bedrijf’. 

Een onafhankelijke organisatie heeft alle 
finalisten bezocht en beoordeeld. 
Ondernemers werden onder andere be-
oordeeld op basis van hun management-
model. De winnaar wordt op zaterdag 26 
november bekendgemaakt tijdens het 
jaarcongres van Transport en Logistiek 
Nederland, de ondernemersorganisatie 
voor wegtransportbedrijven en logistiek 
dienstverleners.

Bronckhorst en ROZ organiseren 
Ondernemerscafé
ZZP’ers en kleine ondernemers kunnen op 
maandag 21 november in het gemeente-
huis van Bronckhorst in Hengelo terecht 
voor het Ondernemerscafé. Hier kunnen 
ondernemers onder andere een powerses-
sie over modelovereenkomsten of crowd-
funding volgen. Ook is er een ondernemer-
smarkt. 

De organisatie is in handen van de ge-
meente Bronckhorst en de Regionale 
Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Het on-
dernemerscafé begint om 19.00 uur en 
duurt tot 22.00 uur. Aanmelden wordt op 
prijs gesteld en kan tot 18 november via 
www.rozgroep.nl/bronckhorst.

BKB neemt kijkje bij Kramp
Leden van de Bedrijven Kring Bronckhorst 
(BKB) gaan op woensdag 23 november op 
bezoek bij de technische groothandel 
Kramp in Varsseveld. Kramp levert onder-
delen voor onder andere landbouwmachi-

nes en heeft vestigingen in meerdere lan-
den. De excursie bij de hoofdvestiging in 
Varsseveld begint op 23 november om 
18.30 uur. 

‘‘Iedereen zoekt naar betere en snellere  
lasapparatuur’’
Jarenlang was de laswereld er eentje van 
weinig veranderingen. Nu gaan de ont-
wikkelingen razendsnel. Bij Cardietech 
Lastechniek in Zelhem hebben ze het 
dan ook druk.

Door Luuk Stam

Wie anno 2016 op de meeste moderne manier 
wil lassen, last spatvrij. Daarvoor is de meest 
geavanceerde lasapparatuur nodig. En die 
machines zijn de laatste jaren in rap tempo 
verbeterd. “Lassen gebeurde heel lang op 
hetzelfde niveau”, vertelt Freddy Jolink (49) 
van het Zelhemse Cardietech Lastechniek. 
“De laatste vijf jaar zijn er enorme stappen 
gemaakt.”

Samen met zijn neef René Jolink (49) runt 
Freddy een bedrijf dat in totaal elf mensen in 
dienst heeft. Zelf zijn de twee neven al ruim 25 
jaar actief in de laswereld. In 1998 begonnen 
ze hun eigen bedrijf. In 2009 verhuisde dat 
bedrijf naar het huidige pand aan de Melkweg 
in Zelhem. Van daaruit trekken de verkopers 
en servicemonteurs van Cardietech de regio 
in. 

In het klantenbestand van het bedrijf zitten 
onder andere autoschadebedrijven, machine-
fabrieken en constructiebedrijven. Maar bij-
voorbeeld ook ziekenhuizen. “De technische 

dienst daar heeft ook een lasapparaat nodig”, 
verklaart Freddy Jolink. “We hebben een goe-
de band met de bedrijven. Het is hier in de 
Achterhoek relaxed zaken doen.”

Freddy Jolink merkt dat de bedrijven veel inte-
resse hebben in de ontwikkelingen in de we-
reld waarin Cardietech actief is. “Iedereen 
zoekt naar betere en snellere lasapparatuur”, 
vertelt Jolink. Daarvoor kunnen ze de verschil-
lende apparaten testen. Dat kan in Zelhem, 
maar ook bij de bedrijven zelf. Cardietech 
werkt samen met de in de sector toonaange-
vende merken als EWM en ESAB. “Als bedrij-
ven de verschillen merken, dan zijn ze stuk 
voor stuk om”, zegt Jolink.

Cardietech levert niet alleen lasapparatuur. 
Ook onder andere veiligheidsartikelen, elek-
trisch handgereedschap en reinigingsmidde-
len behoren tot het assortiment. Daarnaast 
gaat er dagelijks lasdraad en slijpmateriaal de 
deur uit om de verschillende klanten te be-
voorraden. Het maakt het werk van Freddy 
Jolink afwisselend. “Elke dag is anders”, geeft 
hij aan. “We komen bij klanten die allemaal 
mooie producten maken. Dat is prachtig om te 
zien.”

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B en w bereiken?
Maak een afspraak via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl. 
Langskomen kan ook tijdens het inloop-
spreekuur iedere dindag van 17.00-17.30 uur.

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & Informatie’
is een uitgave van de gemeente Bronckhorst.
Redactie: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

Nieuw Grondstoffenplan: restafval flink omlaag 
Van 88 kg restafval naar 55 kg per inwoner per jaar in 2020
Vorige week stelden b en w het 
nieuwe Grondstoffenplan 2017-
2020 vast. De gemeenteraad 
bespreekt het plan in november. 
De focus voor de komende periode 
ligt in het verminderen van de 
hoeveelheid rest(grijs)afval. 

Inwoners scheiden hun afval goed 
en veel afval dat u inlevert, wordt 
hergebruikt tot mooie nieuwe 
producten. Daarom noemen we 
afval tegenwoordig ook liever 
grondstof. Maar het kan nog 
beter! Op dit moment zamelen 
we in onze gemeente nog 88 kg 
restafval per inwoner per jaar in. 
Passend bij de landelijke doelstel-
ling voor een gemeente met een 
omvang als Bronckhorst is het 
doel om in 2020 nog max. 55 kg 
restafval per inwoner in te 
zamelen. Om dit te bereiken, 
gaan we ons met name richten 
op vier thema’s:
• Omgekeerd inzamelen 
• Voorkomen van voedselverspilling 
• Afvalstoffenheffing 
• (Arbeids)participatie 

Omgekeerd inzamelen
Met dit systeem is een verdere 
reductie van de hoeveelheid rest-
afval mogelijk. De nadruk ligt op 
de huis aan huis inzameling van 
herbruikbare grondstoffen. Rest-
afval brengen inwoners bij voor-
keur naar een ondergrondse 
container. Wij willen dit omge-
keerd inzamelen vanaf 2017 op 
vrijwillige basis stimuleren door 
te starten met een actietarief van 
2 euro per storting in een onder-
grondse restafvalcontainer (kost 
nu nog 2,60 euro). Voor omge-
keerd inzamelen is het nodig dat 

verschillende ondergrondse 
milieuparkjes in de dorpen 
worden uitgebreid en bij een 
aantal hoogbouwcomplexen meer 
containers komen, zodat meer-
dere afvalsoorten er gescheiden 
ingeleverd kunnen worden. Inwo-
ners worden persoonlijk geïnfor-
meerd over de mogelijkheid om 
mee te doen aan dit systeem. 

Voedselverspilling
Het voor-
komen van 
voedselver-
spilling is een 
speerpunt 
voor de 
komende 

periode. Het is zonde om goed 
voedsel weg te gooien en slecht 
voor het milieu. Uit sorteerproeven 
blijkt dat de hoeveelheid te 
vermijden voedselverlies in onze 
gemeente gemiddeld 19,8 kg per 
inwoner per jaar is. Deze hoeveel-
heid verdwijnt bovendien ook nog 
voor een groot deel in de restafval-
container. Hiervoor wordt een 
communicatiecampagne ingezet 
en bekeken of het scheiden van 

keukenafval gemakkelijker kan 
met bepaalde hulpmiddelen.

Afvalstoffenheffing
In Bronckhorst zamelen we het 
huishoudelijk afval sinds een 
aantal jaren in volgens het diftar 
(volume-/frequentie) systeem. 
Naast een vastrecht betaalt u een 
tarief gerelateerd aan de grootte 
van de grijze en groene container 
en het aantal keer dat u die voor 
lediging aanbiedt. Volgens de 
deelnemers aan het inwonerpanel 
kan de gemeente het scheiden 
van afval nog meer stimuleren 
door het financieel aantrekke-
lijker te maken. Het huidige tarief-
systeem is al gebaseerd op het 
principe ‘De vervuiler betaalt’ en 
de panelleden ondersteunen dat. 
De berekening van de tarieven 
voor 2017 laat zien dat het vast-
recht daalt van 93 euro naar 88 
euro. De tarieven per aanbieding 
van de restafval- en gft container 
stijgen in vergelijking met het 
tarief in 2016. Inwoners die hun 
afval goed scheiden, zijn daarmee 
voordeliger uit. Een gemiddelde 
inwoner biedt op dit moment zijn 

groene container 7 keer aan en de 
grijze 8 keer. De afvalstoffenhef-
fing bedraagt dan in totaal 179 
euro (in 2016 188 euro). Wie 
komend jaar geen gebruik meer 
maakt van de grijze container en 
z’n restafval wegbrengt naar een 
milieuparkje (bijvoorbeeld 20 
keer, zakken hebben een kleiner 
volume dan de grijze container) 
is ca. 140 euro kwijt. 

(Arbeids)participatie
Het actief zijn van inwoners in de 
openbare ruimte en in hun leef-
omgeving hoort erbij in Bronck-
horst. Op het gebied van afval 
kennen we bijvoorbeeld de zwerf-
vuildagen en het adopteren van 
prullenbakken. Bij de verminde-
ring van de hoeveelheid restafval 
kunnen inwoners ook een essen-
tiële rol gaan spelen. Om het doel 
van 55 kg restafval per inwoner 
te halen, willen wij onder meer 
vrijwillige afvalcoaches inzetten. 
Deze coaches geven voorlichting 
over het scheiden van afval. Ook 
willen we de pilot Schoon belonen 
(waarmee scholen en vereni-
gingen gestimuleerd worden afval 
te scheiden) voortzetten. Verder 
zetten we ons in voor arbeids-
participatie door mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
in te zetten bij de inzameling van 
grondstoffen. 

Het nieuwe Grondstoffenplan 
is mede tot stand gekomen met 
inbreng van inwoners. Zij gaven 
hun mening over verschillende 
afvalthema’s via inwonerpanel 
Bronckhorst Spreekt in het voor-
jaar en enkele bijeenkomsten 
afgelopen zomer. 

5 november: open dag Solarpark De Kwekerij 
Op 5 november zet solarpark 
De Kwekerij in Hengelo, waarvan 
de aanleg op dit moment in volle 
gang is, haar deuren open. 
Die dag kunt u een eerste kijkje 
nemen in dit park dat in het voor-
jaar van 2017 gereed moet zijn. 
De openstelling is onderdeel van 
de Achterhoekse Duurzame 
Huizenroute, waarbij huiseige-
naren hun energiezuinige 
woningen openstellen om andere 
mensen die maatregelen willen 
nemen om hun huis duurzamer 
te maken, te inspireren en tips te 
geven. In het solarpark aan de 
Stekweg in Hengelo zijn die dag 
tussen   11.30 en 16.00 uur 
diverse rondleidingen door de 
initiatiefnemers, met verschil-
lende thema’s, en lezingen door 
Lodewijk Hoekstra (voormalig 
RTL 4 tuinman en één van de 
initiatiefnemers). In de ochtend 
krijgen de direct omwonenden 
als eerste een speciale rondlei-
ding. Ook wordt op 5 november 
in het park nog een duurzaam 

speelobject onthuld. Kom langs! 
Het exacte programma vindt u op: 
www.nlsolarparkdekwekerij.nl. 

Hand in hand
Het solarpark aan de rand van 
Hengelo wordt een bijzonder 
park omdat natuur en duurzaam-
heid er hand in hand gaan. Het 
hoofddoel van het zonnepark is 
met ca. 7.000 zonnepanelen 
duurzame energie op te wekken 
voor ruim vijfhonderd huishou-
dens. Wat het park uniek in 
Nederland maakt, is dat er daar-
naast volop gelegenheid is om 

te recreëren in de natuur en al 
wandelend er doorheen innova-
tieve toepassingen van zonne-
energie te ontdekken. Vijvers 
met drijvende zonnepanelen, 
mogelijkheden voor het benutten 
van opgewekte zonne-energie 
voor uw elektrische auto, natuur-
lijke speelplekken tussen vele 
zonnepanelen en ook een kleine 
schaapskudde gaan hun plek in 
het park vinden. 

Laat u inspireren 
tijdens de Achterhoekse 
Duurzame Huizenroute
Zaterdag is 
het zover: 
de Achter-
hoekse 
Duurzame 
Huizen-
route 
tussen 
11.00 en 
15.00 uur. In de hele Achterhoek 
kunt u huizen bekijken waar al 

energiebesparende maatregelen 
zijn getroffen. Heeft u vragen 
over isolatie, zonnepanelen of 
warmtepompen? Dan is de 
Achterhoekse Duurzame Huizen-
route voor u een mooie manier 
om energie-besparing in de 
praktijk te zien. 
U kunt de ervaringen van de 
woningeigenaren horen en hen 
vragen naar hun tips als u over-
weegt om zelf aan de slag te 
gaan. Kijk voor een overzicht van 
alle deelnemende huizen op
www.verduursaamenergieloket.nl. 
De duurzame woningen zijn 
te herkennen aan een bord in de 
tuin en een poster op het raam, 
u ziet ze overal in de Achterhoek.  
In Bronckhorst kunt een kijkje 
nemen in Baak op de Veersweg 6 
bij een monumentale energie-
neutrale boerderij en in Hengelo 
op de Vloed 55 zetten de eige-
naren van een energieneutrale 
woning hun deur voor u open. 
Mooi te combineren met een 
bezoekje aan het solarpark. 



De gemeente gaf afgelopen zomer 
twee coaches in de agrarische 
sector opdracht om alle varkens-
houders in Bronckhorst te bena-
deren voor een keukentafelge-
sprek. Aanleiding was een onder-
zoek dat de gemeente Hof van 
Twente had gedaan naar de 
sociale problematiek van 
varkensboeren. Uit dat onderzoek 
blijkt dat er onder varkenshou-
ders sprake is van stil leed. De 
gespreksronde in Bronckhorst is 
nu afgerond. In totaal zijn 64 
varkenshouders benaderd. 31 
stonden open voor een gesprek. 
De gesprekken zijn als volgt 
geëvalueerd. Bij de 31 varkens-
houders varieerden de 
gesprekken van praktische tot 
sociaal-emotionele thema’s. De 
praktische en financiële vragen 
worden opgevolgd door de 
gemeente en ROZ, de Regionale 
Organisatie Zelfstandigen. Drie 
specifieke zorgvragen werden 
doorgespeeld naar de sociale 
teams.

Impact
De gesprekken waarin de nadruk 
lag op sociaal-emotionele 
thema’s, hadden meer diepgang 
en impact. Thema’s die in deze 
gesprekken aan de orde kwamen 
waren: sociaal isolement, achter-
uitgang van de fysieke en mentale 
gezondheid, het ontbreken van 
gevoel van zingeving en het niet 
meer op kunnen brengen om 
ondernemersuitdagingen op te 
pakken. De negatief financiële 
positie waar deze varkenshou-
ders in verkeren, hebben mensen 
in de overlevingsstand gezet. 
Boeren kijken per dag hoe deze 

door te komen en denken niet 
meer na over lange termijn-
oplossingen. De varkenshouders 
ervaren zichzelf als speelbal van 
de omstandigheden (voer- en 
biggenprijzen, mestafzetprijzen, 
de media, de maatschappij, de 
overheid, de bank) en leggen hun 
lot in handen van hun omgeving 
en omstandigheden. Het effect 
van deze handelwijze is ongunstig 
voor alle betrokkenen. De nega-
tieve spiraal waarin deze boeren 
verkeren heeft een rechtstreekse 
invloed op het gezin, de leveran-
ciers en eventuele medewerkers 
op het bedrijf. Elf varkenshouders 
zagen het gesprek als een hand-
reiking om begeleid te worden 
van hun negatieve situatie naar 
een gezonde en duurzame 
toekomst. Zij staan open voor een 
intensief traject dat gericht is op 
persoonlijke ontwikkeling. De 
financiële en persoonlijke situatie 
van deze gezinnen weerhield hen 
ervan om op eigen initiatief en 
kosten deze stap te zetten.

Evaluatie coachgesprekken met varkenshouders 
Emotionele en financiële problemen boeren zijn 
bespreekbaar gemaakt

Contouren brandweerpost/gemeentewerf Hengelo 
worden langzaam zichtbaar 
Met aanschaf 510 zonnepanelen duurzaamheid gegarandeerd

Vorige week is op het terrein aan 
de Zelhemseweg in Hengelo 
begonnen met het plaatsen van 
de stalen kolommen van het 
hoofdgebouw en gestart met het 
maken van de bekisting voor de 
wanden van de zoutloods. Ook 
zijn de betonnen vloerplaten van 
de eerste verdieping gearri-
veerd. De aanschaf van het vaste 
interieur (zoals pantry’s, vitrines, 
bar en garderobes etc.) is inmid-
dels gegund aan ABB interieur-
bouw uit Mariënvelde en voor het 
meubilair loopt het offertetraject. 

Onlangs werd bekend dat de 
gemeente een SDE-subsidie van 
het rijk ontvangt van ca. 100.000 
euro voor een extra investering 
in duurzaamheid op het dak van 
de nieuwe brandweerpost/
gemeentewerf. Hier komen 
straks 510 zonnepanelen, 
waardoor geen gasaansluiting 
meer nodig is in het pand en 
de energievoorziening volledig 
elektrisch is. Wethouder Paul 
Seesing: “Wij hopen met het 
realiseren van een ‘0 op de meter 
gebouw’ een voorbeeld te zijn 
voor andere bedrijven en er zo 
aan bij te dragen dat duurzaam 
bouwen als steeds normaler 
wordt gezien.” Het verwarmen 
gebeurt door elektrische lucht-
warmtepompen en op het 
complex wordt energiezuinige 
LED-verlichting gebruikt. 
De nieuwbouw van waaruit 
de brandweer en onze buiten-

dienstmedewerkers straks 
werken, is daarmee naast 
flexibel en functioneel, ook 
duurzaam. 

Achtergrond nieuwbouw
Om de veiligheid van onze inwo-
ners te waarborgen en te 
voldoen aan de wettelijke brand-
weerzorg heeft de post Hengelo 
een nieuwe stallingsruimte 
nodig. De huidige brandweerpost 
voldoet niet meer aan de wette-
lijke (Arbo-)eisen. Zo is de stal-
lingsruimte voor de voertuigen 
te klein en is er nauwelijks kleed-
ruimte. Om het beheer van de 
openbare ruimte efficiënter uit 
te kunnen voeren, is het voor 
de gemeente belangrijk dat 
het cluster Buiten vanuit één 
centrale locatie werkt. De huis-
vesting in één pand levert door 
gezamenlijk gebruik van ruimten 
efficiency voordelen op.

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

In Bronckhorst doen veel inwoners 
vrijwilligerswerk en zetten zich 
daarmee in voor anderen in hun 
woonomgeving. Heel mooi en zeer 
gewaardeerd werk. Regelmatig (ca. 
tien keer per jaar) krijgen inwoners 
hiervoor zelfs een koninklijke 
onderscheiding uitgereikt. Afgelo-
pen twee weken was het drie maal 
raak! Heel bijzonder. Jean Kreunen 
uit Hengelo kreeg een onderschei-
ding voor zijn inzet voor voormalige 
museum ’40-’45 in Hengelo. En de 
dames Gerda Ellenkamp uit Vorden en Lieske Wessels uit Wichmond 
kregen de onderscheiding onder meer voor hun activiteiten voor de 
VVV Bronckhorst. Allen werden lid in de Orde van Oranje Nassau.

Onlangs tekenden zorgverlener 
Markenheem, woningcorporatie 
ProWonen en de gemeente een 
overeenkomst voor de herontwik-
keling op het terrein van woonzorg-
centrum De Zonnekamp aan de 
Magnoliaweg in Zelhem. Op de loca-
tie komen nieuwe zorgwoningen en 
appartementen en faciliteiten en 
groen die goed zijn afgestemd op de 
doelgroep senioren zowel met als 
zonder hulpvraag. De 22 woningen 
die ProWonen er bouwt, zullen van-
af eind 2017 via www.thuisindeach-
terhoek.nl verhuurd worden.

 Tweets van de maand

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

dames Gerda Ellenkamp uit Vorden en Lieske Wessels uit Wichmond 

De gemeente zet zich in voor 
duurzaamheid en wil in 2030 
energieneutraal zijn. Datzelfde 
geldt voor de Achterhoek en 
daarom hebben de gemeenten 
een gezamenlijk plan opgesteld 
met activiteiten die nodig zijn om 
dit te realiseren. Door de opzet 
van een energiefonds moet de 
financiering van projecten voor 
initiatiefnemers gemakkelijker 
worden. Energieneutraal zijn 
betekent dat we net zoveel 
energie op duurzame wijze 
opwekken als er wordt verbruikt 
in woningen en bedrijven. Om in 
2030 energieneutraal te kunnen 
zijn, zouden in Bronckhorst:
• 115 zonnedaken
• 43 zonneparken, waarvan 
 36 Zon op Erf 
• 16 windmolens
• 12 biomassa installaties
• 5 biogasinstallaties
 aanwezig moeten zijn

Dat is een grote ambitie. Daarom 
stemden b en w vorige week in 

met het plan om een regionaal 
energiefonds op te zetten. Voor 
initiatiefnemers is het soms moei-
lijk energie-opwekkingsprojecten 
te financieren. Om te voorkomen 
dat duurzame projecten daardoor 
wellicht niet van de grond 
komen, willen de Achterhoekse 
gemeenten in 2017 een fonds 
oprichten voor middelgrote en 
grote wind- en zonne-energie-
projecten (1MegaWatt en groter). 
Particuliere initiatieven van 
bijvoorbeeld buurtbewoners 
worden toegejuicht. De bedoeling 
is dat gemeenten allemaal een 
financiële bijdrage gaan leveren 
voor het fonds (in acht jaar moet 
zo 9,6 miljoen euro beschikbaar 
komen, waarvan 1,2 miljoen euro 
van Bronckhorst). Op dit moment 
richten bedrijven die gespeciali-
seerd zijn in het ontwikkelen 
van zon-, wind- en bio-energie-
projecten zich vooral op andere 
landen in Europa met betere 
subsidiemogelijkheden. Met zo’n 
fonds worden meer initiatieven 

in onze regio mogelijk. Met een 
bijdrage uit het regionale energie-
fonds kunnen voorbereidings-
kosten voor een wind- of zonne-
energieproject mede gefinancierd 
worden, waardoor een project 
sneller te realiseren is. Een nog in 
te stellen commissie van deskun-
digen beoordeelt de aanvragen die 
bij het fonds binnenkomen. Een 
bijdrage uit het fonds is een lening. 

Daarnaast is de provincie Gelder-
land bezig een fonds op te zetten 
waar een beroep op kan worden 
gedaan voor mede financiering 
bij het uitvoeren van projecten 
(investering in aanschaf van 
zonnepanelen en windmolens).

Plan voor opzet regionaal energiefonds

Sinds januari 2015 is een groep 
Delta-medewerkers voor een 
proefperiode van twee jaar gede-
tacheerd bij ons cluster Buiten. 
Het gaat om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt 
(MAAtjes), die werken in het 
openbaar groen. De proef blijkt 
succesvol en krijgt een vervolg. 
Aanleiding voor de detachering 
destijds was onder meer de 
komst van de Participatiewet in 
2015. Hiermee werd de gemeente 
verantwoordelijk voor het aan het 
werk helpen van mensen met een 
arbeidsbeperking. Daarnaast 
besloot sociale werkvoorziening 
Delta haar uitvoerende bedrijfs-
takken af te bouwen. Eén van die 
uitvoerende takken was Delta 
Groenbouw B.V., dat een deel van 
het groenonderhoud in Bronck-
horst uitvoerde in opdracht van de 
gemeente. Samen met Delta werd 
gezocht naar een alternatieve 
werkplek voor de medewerkers 
van Delta Groenbouw B.V. De 
gemeente besloot om een groot 
deel van deze medewerkers op 
basis van detachering via Delta in 
dienst te nemen voor werkzaam-
heden in het openbaar groen. 
En nu, na een proef van twee jaar, 
geven we hier een vervolg aan. 

Wethouder Paul Seesing: 
“Wij vinden het belangrijk dat 
zoveel mogelijk mensen kunnen 
meedoen, meedraaien in de maat-
schappij. Werk of een andere 
nuttige dagbesteding maken daar 
onderdeel van uit. Ik ben dan ook 
blij dat we deze 26 medewerkers, 
die inmiddels al een hele tijd 
met veel plezier bij ons in het 
openbaar groen werken, ook 
de komende jaren een werkplek 
kunnen blijven bieden.”

24 fulltime werkplekken
De gemeente heeft 24 fulltime 
werkplekken voor MAAtjes die 
werkzaamheden verrichten in 
de openbare ruimte (bij cluster 
Buiten). Hiervan zijn vier plekken 
geschikt voor beschut werk en 
één voor een leerwerktraject. Dit 
is 30% van het totaal aantal werk-
plekken bij het cluster Buiten. De 
medewerkers van Delta worden 
begeleid door medewerkers van 
de gemeente, die speciaal zijn en/
of worden opgeleid en gecoacht in 
het begeleiden van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Wij stimuleren al langer lokale 
bedrijven om mensen in dienst te 
nemen, maar creëren daarnaast 
ook binnen onze eigen organisatie 
werkplekken voor mensen met 
een arbeidsbeperking. 

Proef met MAAtjes in openbare 
ruimte krijgt vervolg



CIF is bezig met de aanleg van glasvezel in de Achterhoek (+ Lochem, Zutphen en Doesburg). 
Na een succesvolle campagne in Berkelland en Winterswijk zou CIF ook in Aalten en Oost Gelre 
de campagne starten. Die is echter verplaatst naar 2017. Reden is dat CIF naar de totale planning 

voor de Achterhoek kijkt en bezig is haar organisatie hier beter op in te richten. Die nieuwe planning 
maakt CIF eind november 2016 bekend. 

Vraag naar snel internet nóg groter dan verwacht
CIF is begonnen met de glasvezelcampagnes in Twente en de aantrekkingskracht is volgens CIF enorm 
gebleken. De vraag naar een snelle internetverbinding is groter dan CIF van tevoren heeft voorzien. 
Bovendien komen er aanvullende vragen zoals van bedrijventerreinen en recreatieparken die ook graag 
aangesloten willen worden op het glasvezelnetwerk. CIF wil daar graag aan meewerken. Ze gaat in het 
licht van deze succesvolle glasvezelcampagnes haar organisatie vergroten en inrichten op de extra vraag.

Gemeenten houden vertrouwen 
De Achterhoekse gemeenten vinden het jammer dat er nog geen duidelijkheid is rondom de start van de 
glasvezelcampagnes. Maar ze hebben begrip voor de keuze van CIF om eerst op te schalen. “De vraag naar 
glasvezel is groot, ook in de Achterhoek. We begrijpen dat CIF alle zeilen moet bijzetten om aan deze vraag 
te blijven voldoen. Het heeft dan ook geen zin om meer druk te zetten richting de partij die bij ons glasvezel 
gaat aanleggen. Want dat er glasvezel gaat komen, daar twijfelen wij niet aan. De belangstelling is groot en 
de inwoners zijn blij dat glasvezel binnen handbereik is”, aldus wethouder Paul Seesing.

Lopende activiteiten gaan gewoon verder
De glasvezelcampagnes in CIF-gebieden die al lopen, gaan in volle vaart door. Zo worden in Aalten en 
Oost Gelre wel de informatiemarkten georganiseerd om de voordelen van glasvezel onder de aandacht te 
brengen. In Winterswijk en Berkelland zijn al succesvolle glasvezelcampagnes gevoerd. Hier zal glas-
vezel worden aangelegd. Daarnaast inventariseert CIF op dit moment de bedrijventerreinen in Winters-
wijk en Berkelland. In totaal gaat het om zo’n 400 adressen die ook binnenkort een glasvezelaanbod van 
CIF ontvangen. 

Wanneer in Bronckhorst de aanmeldperiode start en de informatieavonden zijn, is afhankelijk van de 
nieuwe planning. Zodra de planning bekend is, gaan wij samen met CIF, de dorpsbelangenorganisaties 
en glasvezelambassadeurs die zich spontaan hebben aangemeld, aan de slag om de campagne in onze 
gemeente voor te bereiden. Wij houden u op de hoogte via deze gemeentepagina’s, onze website en 
de facebookpagina www.facebook.com/glasvezelinBronckhorst.

Glasvezel buitengebied Bronckhorst 
Glasvezelbedrijf CIF schaalt op om aan 

aanlegvraag te voldoen

Wie verdient volgens u de titel 
‘Vrijwilliger van het jaar 2016’?

Laat het ons weten! Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente op 5 januari 2017 
wordt de vrijwilliger van het jaar 
2016 gehuldigd. U kunt tot 
15 november nog een persoon 
of een groep aanmelden. 

Een commissie beoordeelt de 
aanmeldingen en selecteert drie 
genomineerden. Het aanmel-
dingsformulier kunt u online 
invullen en opsturen via www.
bronckhorst.nl/vrijwilligervan-
hetjaar of scan de QR-code. 
Doen, de Bronckhorster 
vrijwilligers verdienen het!  

Vragen?
Voor meer informatie over het 
aanmelden van vrijwilligers kunt 
u mailen naar 
info@bronck-
horst.nl of 
bellen met de 
gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50.

De gehuldigde vrijwilligers van 2015

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de 
sirenes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in Bronckhorst. De 
sirenes geven dan één luid alarm 
dat 1 minuut en 26 seconden te 
horen is. Omdat het om een test 
gaat, hoeft u geen actie te onder-
nemen. Het maandelijkse alarm 
heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarme-
ringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend 
bent met het sirenegeluid en 
weet wat u moet doen als de 
sirene gaat in geval van een 
ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de 
radio of TV op omroep Gelder-
land’. Via deze omroep wordt u 
op de hoogte gehouden van de 
ramp en ontvangt u zonodig 
instructies. Op maandag 7 
november a.s. is de eerstvol-

gende sirene-
test. Als aanvul-
ling op de sirene 
is er NL-Alert, 
een alarm-
middel voor de 
mobiele telefoon 
om u up to date 
te informeren. 
Stel het in! 

Lees meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest 

Hebt u een goed idee voor een 
vernieuwend project of activiteit 
op het gebied van leefbaarheid, 
zorg of plattelandsontwikkeling? 
Vergeet niet te informeren naar 
subsidiemogelijkheden. Als uw 
idee aan de voorwaarden voldoet, 
dan kan de subsidie net dat finan-
ciële steuntje in de rug zijn om 
het idee te realiseren! Er zijn 
ver-schillende regelingen waar u 
een beroep op kunt doen. In voor-
waarden verschillen ze wel van 
elkaar. Op dit moment zijn er 
drie interessante regelingen, een 
Europese subsidie, provinciale 
en gemeentelijke subsidie:

1. LEADER-subsidie
 LEADER is een Europees sub-

sidieprogramma dat gericht is 
op samenwerking in de regio. 
LEADER stimuleert en onder-
steunt inwoners bij het 
uitwerken van plannen die de 
leefbaarheid op het platteland 
bevorderen. Voor een eerste 
afspraak kunt u contact opne-
men met de Leader-coördinator 
van regio Achterhoek: Jolanda 
Kemna.(tel. 06 134 431 66). 
Criteria waaraan het project 
moet voldoen: 
• Draagvlak/initiatief van 

onder op 
• Innovatief voor het gebied
• Meerwaarde voor de Achter-

hoek
• Samenwerking/netwerk-
 opbouw
• Overdracht van kennis en 

ervaring
• Haalbaarheid
• Waar voor het geld

2. Innovatiesubsidie van 
gemeente Bronckhorst

 De gemeente stelt voor 2016, 
2017 en 2018 een innovatie-
subsidie beschikbaar van in 
totaal  € 750.000,-. De subsidie 
is bestemd voor activiteiten en 
projecten die inwoners helpen 
om mee te doen in de samen-
leving. En het moet nieuw zijn 
in Bronckhorst. Het kan gaan 
om kleine eenmalige activi-
teiten, maar ook om grotere 
projecten. 

3. Programma Leefbaarheid van 
provincie Gelderland

 In deze provinciale subsidie is tot 
31 december 2016 € 300.000,- 
beschikbaar. Per leefbaar-
heidsinitiatief kan minimaal 

 € 10.000,- en maximaal 
 € 25.000,- subsidie worden 

aangevraagd. Per project 

wordt een eigen bijdrage van 
tenminste 25% gevraagd. 
Belangrijk is dat uw investering 
nodig is voor de uitvoering van 
activiteiten. De activiteit moet 
centraal staan.

Onze subsidieadviseur kan u 
meer informatie geven over deze 
regelingen en u ook algemeen 
adviseren over:
• Welke activiteiten en projecten  
 voor deze subsidies in aanmer- 
 king komen
• Waar u aan moet denken bij het  
 aanvragen van deze subsidie
• Wie u kan helpen bij de aan- 
 vragen van deze subsidies
• Of hulp mogelijk is bij het  
 uitvoeren van de projecten

Contact
Neemt u gerust contact met onze 
subsidieadviseur, de heer Joop 
Spijkers. Hij is bereikbaar via ons 
algemene nummer (0575) 75 02 
50 of e-mail: info@bronckhorst.nl 

Enkele mooie voorbeeld-
projecten
Een mooi voorbeeld van een 
vernieuwend project is de 
Vriendentuin Achterhoek, een 
initiatief van tien zorgboeren 
die samen met hun cliënten 
groente, fruit, aardappelen en 
eieren produceren voor de 
klanten van de Achterhoekse 
voedselbanken. Hiermee 
steunt de ene hulpbehoevende 
de andere hulpbehoevende. 

De Mantelzorgcarroussel is 
een praktijkvoorbeeld van 
bijzondere versterking van de 
eigen kracht: mantelzorgers 
ondersteunen elkaars zorg-
vrager en ontlasten daarmee 
elkaar. 

Het initiatief Starters4commu-
nities zorgt ervoor dat starters 
op de arbeidsmarkt werkerva-
ring opdoen in lokale projecten, 
door ze in verbinding te 
brengen met wijkinitiatieven, 
maatschappelijke opdrachten 
en sociale ondernemingen.

Geld zoekt goede ideeën!
Subsidies liggen klaar voor vernieuwende 
projecten 

Natuurwerkdag Bronckhorst: help mee 5 november 
Op verschillende locaties kunnen ze hulp goed gebruiken
Samen buiten aan de slag, dat 
kan op 5 november tijdens de 
Natuurwerkdag. Op deze dag 
werkt jong en oud aan het 
behoud en herstel van natuur en 
landschap. Op bijna 500 locaties 
in Nederland krijgt het landschap 
een opknapbeurt. Ook in Bronck-
horst zijn verschillende leuke 
werklocaties. Alle hulp is welkom! 
Ervaring is niet nodig, wel zin om 
de handen uit de mouwen te 
steken. Kom helpen in park 
De Bleijke in Hengelo (Gld) of aan 
de Onderstraat t.h.v. huisnr. 13 
in stadje Bronkhorst (Steenders 
Landschap) of help de vrijwilli-
gers van het Boelekeerlspad 
in Halle. Aanmelden kan via 
www.natuurwerkdag.nl. Hier 
staat ook een korte beschrijving 
van de locatie(s), het gebied, de 

werkzaamheden, tijd, kleding, 
gereedschap en natuurlijk de 
lunch. In Park De Bleijke in 
Hengelo worden extra kinder-
activiteiten georganiseerd. 
Kinderen kunnen bijenhotels, 
vogelkastjes en vetbollen maken. 
Voor goed gereedschap en een 
werkinstructie is gezorgd op de 
locaties. 

Landschap kan 
niet zonder 
vrijwilligers
Al het werk dat 
verzet wordt op 
de Natuur-
werkdag levert 
een belangrijke 
bijdrage aan het 
beschermen en 
behouden van 

natuur. Zorg voor landschap 
zoals onderhoud aan (knot)
bomen, hagen, boomgaarden 
en houtwallen is steeds meer in 
vrijwilligershanden. Dankzij hen 
kan iedereen blijven genieten 
van het karakteristieke Neder-
landse landschap. Ook in Bronck-
horst waarderen we de inzet van 
inwoners zeer!



Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Bronckhorst:
• Diverse locaties, kappen diverse bomen in het buitengebied, aanvraag ontvangen
• Diverse wegen, organiseren off road ontspanningsrit, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Antinkweg 1/1A, verbouwen 1 woning tot een twee-onder-één-kap woning, vergunning 

verleend 
• Bekveldseweg 5, organiseren Bekveld in het licht, vergunning verleend
• De Kwekerij ong., bouwen woning, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 77, kappen 8 inlandse eiken, aanvraag ontvangen
• Spalstraat 5, organiseren intocht van Sinterklaas, vergunning verleend

Halle:
• Halseweg 54, kappen 2 grove dennen en 1 inlandse eik, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Van Heeckerenweg/Dorpsstraat, plaatsen info-bord, aanvraag ontvangen

Keijenborg:
• Wolsinkweg 5, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Burgemeester Smitstraat 19, aanleggen 2 uitritten, vergunning verleend

Toldijk:
• Lamstraat 12, herbouwen werktuigenberging, vergunning verleend

Vorden:
• De Bleek 4, kappen 2 iepen, vergunningsvrij
• park De Decanije, kappen 2 beuken, vergunning verleend
• Deldensebroekweg ong., aanpassing agrarische bestemming ten behoeve van 
 boscompensatie, ontwerpwijzigingsplan
• tussen Rondweg en Schuttestraat, herinrichten Baakse Beek, aanvraag ingetrokken 

(nieuwe aanvraag volgt tzt)

Wichmond:
• Dorpsstraat 10B, verbouwen woning, vergunning verleend

Zelhem:
• Burgemeester Langmanweg 2, opleggen maatwerkvoorschrift, aanvraag ontvangen
• Burgemeester Rijpstrastraat, gehandicaptenparkeerplaats (gewijzigd), ontheffing verleend
• Halseweg 29D (clubgebouw Zelos), organiseren veldtoertochten, vergunning verleend
• Hoek Papaverstraat/Hummeloseweg, verschuiven bestaand bouwvlak, voorbereiding 

bestemmingsplan en gesloten exploitatieovereenkomst
• Hummeloseweg 59, vergroten woning en aanbouwen berging, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 81, bouwen tuinpaviljoen, vergunning verleend
• Huusakker ong., bouwen woning, aanvraag ontvangen
• Magnoliaweg ong., veranderen entree/pui, aanvraag ontvangen
• Wolfersveenweg 8, bouwen werktuigenberging, aanvraag ontvangen

Blijf op de hoogte!

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

Raadsvergadering 
27 oktober 
De vergadering van de gemeen-
teraad startte met het vragen-
rondje. De fractie van het CDA 
stelde een vraag over de planning 
van het project breedband in het 
buitengebied. Meer informatie 
hierover leest u in het artikel 
‘Glasvezel Buitengebied Bronck-
horst’ elders op deze gemeente-
pagina’s. Op de agenda stonden 
onder andere de volgende onder-
werpen:
• Bestemmingsplan Buitenge-

bied, Elderinkweg 9, Hengelo
 De raad stelde unaniem het be-

stemmingsplan ‘Buitengebied; 
Elderinkweg 9 Hengelo’ gewij-
zigd vast. Het betreft een func-
tieverandering op het perceel 
Elderinkweg 9 in Hengelo (Gld.)

• Bestemmingsplan Buitenge-
bied, Roomstraat 15, Drempt

 De raad stelde unaniem het be-
stemmingsplan ‘Buitengebied; 
Roomstraat 15 Drempt’ vast. 
Het betreft het toekennen van 
de status ‘plattelandswoning’ 
voor de agrarische bedrijfswo-
ning op het perceel Roomstraat 
15 in Drempt

• Bestemmingsplan Landelijk 
Gebied, Veegplan 2016-1

 De raad stelde het eerste 
Bronckhorster ‘veegplan voor 
landelijk gebied’ gewijzigd vast 
en verklaarde de ingediende 

zienswijzen deels gegrond en 
deels ongegrond. In dit veeg-
plan zijn drie zelfstandige voor-
bereidingsplannen samenge-
voegd tot één ontwerpbestem-
mingsplan 

• Actualisering Algemene 
Plaatselijke Verordening 
Bronckhorst 2016

 De Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) bevat de ge-
meentelijke regelgeving op het 
gebied van o.a. openbare orde 
en veiligheid, prostitutie en be-
scherming van milieu en na-
tuur. De raad stelde de nieuwe 
Algemene Plaatselijke Veror-
dening met algemene stem-
men vast, afgestemd op de mo-
delverordening van de Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten 
en de regio

• Aanschaf en plaatsing zonne-
panelen op het gemeentehuis

 De raad stemde met algemene 
stemmen in met het beschik-
baar stellen van een krediet 
van € 160.000,- voor aanschaf 
en plaatsing van 486 zonne-

 panelen op het dak van het ge-
meentehuis. Dit draagt bij aan 
de Achterhoekse doelstelling 
om in 2030 energieneutraal te 
zijn

• Voorlopig risicoprofiel en 
concept beleidsplan 
Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland 2017-2020

 De raad stemde unaniem in 
met het voorlopig risicoprofiel 
en concept beleidsplan. Mede 
op basis van dit risicoprofiel 
kan de Veiligheidsregio o.a. 
strategische keuzes maken 
voor de risico- en crisisbeheer-
sing

• Benoemen lid Algemeen 
Bestuur Euregio

 De raad stemde met algemene 
stemmen in met de benoeming 
van wethouder Jan Engels als 
lid Algemeen Bestuur van de 
Euregio, als plaatsvervanger 
van voormalig raadslid Anneke 
Hacquebard

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

De volgende reguliere raadsver-
gadering is op 24 november 2016.

Commisievergadering 
10 november
De raadscommissie vergadert op 
10 november om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom om de 
bijeenkomst bij te wonen. Op de 
agenda staat o.a.: 
• Grondstoffenplan 

Bronckhorst 2017-2020
 Omdat 76% van het afval dat 

Circulus-Berkel inzamelt her-
bruikbaar is, noemen we ons 
afvalbeleid voortaan grond-
stoffenplan. De komende be-

leidsperiode richten wij ons op 
een nog betere scheiding van 
het restafval en hergebruik van 
grondstoffen. De raad wordt 
gevraagd het grondstoffenplan 
2017-2020 vast te stellen (zie 
voor meer info hierover elders 
op deze gemeentepagina’s)

• Verordening reinigingsrech-
ten 2017 

 De reinigingsrechten (afval-
stoffenheffing)  zijn dit jaar niet 
meegenomen bij de vaststel-
ling van de belastingverorde-
ningen 2017, vanwege het 
nieuw op te stellen grondstof-
fenplan 2017-2020 (zie voor 
meer info over dit plan elders 
op deze gemeentepagina’s). Nu 
het grondstoffenplan klaar is, 
kunnen ook de reinigingsrech-
ten bepaald worden. De ver-
wachting is dat de trend van 
goede afvalscheiding doorzet. 
Voor de berekening houden we 
rekening met 7 aanbiedingen 
restafval-container en 8 aan-
biedingen gft-container. Aan de 
raad de vraag om de nieuwe 
verordening vast te stellen met 
daarbij ook een nieuwe veror-
dening kwijtschelding gemeen-
telijke belastingen

• Hernieuwde vaststelling be-
stemmingsplan Buitengebied, 
Bonte Koeweg 4 in Baak

 B en w vragen de raad dit be-
stemmingsplan dat gaat over 
de nieuwvestiging van een 
melkrundveehouderij, gewij-
zigd vast te stellen

• Afsluiten grondcomplex 
HAVO terrein in Vorden

 Ondanks de verschillende in-
spanningen blijkt te weinig in-
teresse voor de 7 bouwkavels 
op het 2e deel van het voorma-
lig HAVO-terrein in Vorden. Het 
voorstel aan de raad is om deze 
kavels te laten vervallen en het 
verlies van de exploitatie HAVO 
terrein à € 660.000,- te dekken 
uit de algemene reserve

• Derde wijziging gemeen-
schappelijke regeling 

Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers

 Op 1 januari 2015 is de Wet ge-
meenschappelijke regelingen 
gewijzigd. Als gevolg hiervan 
moeten binnen de gemeen-
schappelijke regeling erfgoed-
centrum Achterhoek en Lie-
mers 2011 enkele bepalingen 
worden gewijzigd. De raad 
wordt gevraagd met de derde 
wijziging in deze regeling in te 
stemmen

Volg de vergaderingen live!
Via bronckhorst.nl/live kunt u 
vergaderingen van de raad live 
volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet per se 
naar het gemeentehuis.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen aan de raad?
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u inspreken over onder-
werpen die op de agenda staan. 
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-
dering.

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 onder-
werpen die op de agenda van de 
commissievergaderingen staan, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
commissie-
vergadering 
of scan de 
QR-code. 

 Uit de raad



Dash pakt tweede winst
in eerste divisie
VORDEN - Op zaterdag 29 oktober 
stond alweer de vijfde wedstrijd 
op het programma voor de da-
mes uit Vorden. Dit keer was de 
nummer 2 van de competitie, 
Dynamo Tubbergen de tegen-
stander. Een opnieuw onbe-
kende tegenstander voor Dash. 
Trainer Giel Jansen kon er helaas 
niet bij zijn door een vakantie, 
maar gelukkig konden de dames 
rekenen op de coach van dames 
2, Paul van den Bragt.

De eerste set startten de dames 
van Dash wat tammetjes. Aan het 
begin van de set ging het gelijk op, 
en de punten werden om en om 
gemaakt en beide teams wisten 
nog geen grote voorsprong te pak-
ken. Door goede serve series van 
de dames uit het achtkastelen-
dorp konden ze in het midden van 
de set de leiding pakken en werd 
er een ruime voorsprong opge-
bouwd. Passend en verdedigend 
zat Dash er goed bij, zodat aan het 
net de ballen afgemaakt konden 
worden. Door de voorsprong die 
opgebouwd was, werd niet meer 
weggeven, en dit resulteerde in 
een 25-18 setwinst.
De tweede set begonnen de Vor-
dense dames net zo sterk als de 

vorige set. Mooie verdedigende 
ballen en harde aanvallen werden 
afgewisseld met slimme prikbal-
len. Er stond al snel weer een klei-
ne voorsprong op het scorebord, 
maar dit keer wisten de dames 
uit Tubbergen terug te vechten. 
Dynamo Tubbergen kwam op 23-
24 op set point, maar wist deze 
niet te verzilveren. Door vecht-
lust te tonen wist Dash ook deze 
set binnen te slepen met 26-24. 
De derde set is een heel ander 
verhaal, al heel snel stonden de 
rood-zwarten op een flinke ach-
terstand (5-15). Langzaam kwam 

Dash weer iets dichterbij, maar 
helaas ging deze set verloren met 
20-25. De vierde set begon weer 
met nieuwe energie. Blokkerend, 
aanvallend en verdedigend werd 
er weer een schepje bovenop ge-
daan. Uiteindelijk werd de set 
met 25-17 gewonnen en werd de 
tweede gewonnen wedstrijd in de 
eerste divisie voor Dash dames 1 
een feit! Hierdoor stijgt Dash naar 
een knappe vijfde plaats.
Zaterdag 5 november om 16.30 
uur mogen de dames aantreden 
tegen Rivo Rijssen dames 1 (zesde 
plaats) in de Reggehal in Rijssen.

   

Tchaikovsky’s Liturgie van Johannes Chrysostomus

VIERAKKER - Op zaterdag 12 no-
vember om 20.00 uur in de Ca-
tharinakerk in Doetinchem en op 
zondag 13 november om 15.00 
uur in de RK kerk in Vierakker 
zingt het Oost-Gelders Project-
koor Tchaikovsky´s Liturgie van 
Johannes Chrysostomus. Deze 
liturgie wordt zelden uitgevoerd 
in Nederland. Het Oost-Gelders 

Projectkoor brengt de muziek ten 
uitvoer onder leiding van dirigent 
Hans de Wilde. Tchaikovsky wordt 
beschouwd als de meest talentvol-
le Russische componist van de 19e 
eeuw. Hij schreef de Liturgie niet 
als opdrachtwerk van de Russisch 
orthodoxe kerk maar vanuit een 
innerlijke behoefte, als een soort 
geloofsbelijdenis.

Toegang 10 euro. Kaartverkoop via 
website, de projectdeelnemers en 
aan de kerk. 

Informatie via Gerri Bannink: in-
fo@oostgeldersprojectkoor.nl of 
06-1716 3195.
   

 ■ www.oostgeldersprojectkoor.nl

Vorden 1 wint wedstrijd met
geel-zwart tintje van SC Rheden
VORDEN - Het was een bijzonder 
moment toen aan het begin van 
de wedstrijd de beide trainers 
met een ferme handdruk elkaar 
succes wensten. Afgelopen zon-
dag stonden namelijk twee trai-
ners langs het veld met een geel-
zwart tintje, omdat naast Michel 
Feukkink ook de al vele jaren aan 
de jeugdopleiding verbonden en 
uit Vorden afkomstige trainer 
Peter Jansen hoofdtrainer bij de 
tegenstander van deze middag, 
SC Rheden is. Aan het einde van 
de rit was Michel Feukkink de 
winnende trainer en nam hij de 
felicitaties van Peter Jansen met 
volle tevredenheid in ontvangst.

Vorden 1 behaalde afgelopen 
zondag in de wedstrijd tegen SC 
Rheden alweer haar vierde over-
winning en aangezien er ook drie 
gelijke spelen zijn behaald in de 
eerste 2 maanden van het seizoen, 
staat het vlaggenschip na 8 wed-
strijden op een keurige gedeelde 
4e plaats met in totaal 15 punten. 
Dit is een prima prestatie die pre-
cies gelijk staat aan de resultaten 
van het 1e elftal in het vorige sei-
zoen toen

Vorden haar debuut maakte in de 
2e klas. Met Bas Abbink op links-
back en Mike van Lingen in de 
voorhoede speelde het 1e elftal 
vanaf het begin een gewonnen 
wedstrijd en ondanks dat SC Rhe-
den zowel in het eerste kwartier 
van de wedstrijd als in het eer-
ste gedeelte van de 2e helft twee 
goede kansen kreeg om te scoren 
vanaf de linkerkant, was het voor-
al Vorden dat de klok sloeg in het 

vijandelijke 16-meter gebied. In 
de eerste helft was Frank Hiddink 
na 5 minuten al dichtbij de ope-
ningstreffer maar in de 24e minuut 
schoot Ate Barendsen Vorden 1 
alsnog op voorsprong. 

In de 2e helft was het dus SC Rhe-
den dat een waarschuwingsschot 
richting het doel van Robin Ver-
stege af vuurde, maar ook in dit 
gedeelte van de wedstrijd was het 
Vorden dat tot scoren kwam. Een 
inzet van Wiebe de Jong werd al-
lereerst nog gered door de keeper 
van Rheden maar in de rebound 
kon Frank Hiddink eenvoudig bin-
nen tikken; 0-2.

In het laatste kwart van de wed-
strijd had Vorden 1 eigenlijk de 
score nog uit kunnen bouwen naar 
3 en misschien wel 4-0 want Frank 
Hiddink kreeg nog twee keer een 
prima mogelijkheid waarbij één 
keer de keeper in de weg stond en 
de twee keer het houtwerk werd 
geteisterd. Toch waren er na af-
loop louter tevreden gezichten aan 
vorden-zijde want met de vierde 
overwinning, het 15e behaalde 
punt ,de gedeelde 4e plaats en nu 
al flinke afstand van de onderste 
vier, zijn de geel-zwarten uitste-
kend begonnen aan de competitie 
en kan het met de terugkomst van 
de beide langdurig geblesseerden, 
Siebren Bijenhof en Gijs van der 
Veen, nog een hele interessante 
competitie worden.

Komende zondag speelt Vorden 1 
thuis tegen WAVV uit Wageningen 
en de wedstrijd begint om 14.00 
uur.

   

Wederom winst voor Ratti dames 
tijdens wedstrijd tegen Trias
KRANENBURG - Afgelopen zon-
dag 30 oktober was het mooi 
weer voor een potje voetbal, en 
de dames van Ratti waren er 
weer klaar voor. Ditmaal voor 
een wedstrijd tegen Trias. In de 
5de minuut was het al raak. An-
na kon de bal mooi voorzetten 
waardoor Els kon scoren, 1-0. 
Ratti bleef aanvallen en de kans 
van scoren nam toe.

In de 21e minuut kreeg Marieke de 
bal in de voeten, de bal belandde 
op de lat. Tien minuten was het 
toch raak, vanuit een corner kwam 
de bal terecht bij Laura die de bal 
perfecte raakte en zo de 2-0 scoor-
de. 

Bij de aftrap na dit doelpunt was 
Trias nog niet scherp, Jessica on-
derschepte de bal die de bal naar 
Els speelde, Els speelde vervolgens 
de bal breed waardoor Marieke de 
3-0 kon maken. Vijf minuten later 
is het wederom raak. Esther Menk-

veld liep op en waagde een schot 
op het doel, de bal werd gekeerd 
waardoor Petra de bal er alsnog in 
kon schieten, 4-0. 

Net voor de rust wist Els nog een 
schot op het doel te richten maar 
ook deze wist de keepster van Tri-
as te keren, door het snelle reage-
ren wist Anna alsnog de bal in het 
net te krijgen. Ruststand 5-0.

Na de rust had Petra een mooi 
schot op het doel, helaas belande 
deze op de lat. Vlak daarna kwam 
Kim eén op één met keepster en 
schoot de bal strak in het net, 6-0. 

In de 80ste minuut kon Petra weer 
scoren door een pass van Jessica, 
7-0. Vijf minuten voor tijd wist Els 
nog te scoren, door mooi samen-
spel werd de 8-0 gemaakt.

Volgende week spelen de dames 
weer thuis tegen de dames van 
Bon Boys.

   

Meezingen met liedjes oude oude doos 
tijdens Sing In Vorden
VORDEN - In het Kulturhus in Vor-
den vond vorige maand de eerste 
Sing In van het nieuwe seizoen 
plaats. Tijdens de Sing In-midda-
gen worden bekende liedjes van 
vroeger gezongen. De belangstel-
ling in oktober was geweldig en de 
reacties waren weer erg positief. 
Alle reden dus om weer een Sing 
In te houden voor iedereen in de 
leeftijd van 100 jaar en jonger, on-
geacht of men kan zingen of niet.

De middagen worden georgani-
seerd in samenspraak met het 

Achterhoeks programma Lang 
Leve Kunst en Naoberschap en de 
muzikale begeleiding is in handen 
van Dick Wagenvoort op accor-
deon.

De volgende Sing In is op dins-
dagmiddag 8 november, aanvang 
14.30 uur en de entree is gratis.

De Sing In-middagen vinden plaats 
op de tweede dinsdagmiddag van 
iedere maand in het Kulturhus, 
Raadhuisstraat 2, Vorden.

Dash dames 1 tegen Dynamo Tubbergen dames 1. Foto: PR

Wij zijn de Scheidingsplanner. 
Wij zijn een onafhankelijke lan-
delijke vereniging van ervaren 
deskundigen op het gebied van 
scheiden. 

Wij bieden professionele en be-
trouwbare hulp bij scheiding. Bij 
alle financiële zaken die bij schei-
den komen kijken. Wij willen men-
sen die gaan scheiden, alleen of 
samen, objectief en onafhankelijk 
helpen. Om zo een uitgangspo-
sitie te creëren voor een nieuwe 
toekomst. Dát is wat ons drijft. 
Want in het creëren van nieuw 
geluk ligt de uitdaging, motivatie 
en zingeving van ons vakgebied. 
Tenslotte gaat uw leven na de 
scheiding weer door. Wij zijn erin 
gespecialiseerd om de financië-
le complexiteit van uw scheiding 
terugbrengen tot eenvoudige en 
begrijpelijke afspraken. Wij ma-
ken uw nieuwe financiële positie 
transparant, inzichtelijk en kijken 
samen met u vooruit. Zo weet u 
precies waar u aan toe bent na de 
scheiding.

Scheiden is vaak een teleurstel-
lende, hectische gebeurtenis. Er 
spelen onzekerheden en emoties. 
Wij hebben daar begrip voor en 
houden daar rekening mee. Wij 
proberen de emoties te relative-
ren in plaats van te laten escale-
ren. Het is ons vak om op een pro-
fessionele manier naar uw situatie 

te kijken en problemen te voorko-
men. Wij werken samen met u aan 
een nieuw financieel toekomst-
perspectief.

Wie is Willie Godschalk? 
Will ie  (1957) 
werkt sinds 1977 
in de bancaire 
en financiële 
dienstverlening 
en heeft in deze 
periode, naast 
het opdoen van 
veel ervaring, 
tal van opleidin-
gen en cursussen gevolgd op het 
financiële vlak. 

In zijn leven en loopbaan werden 
zaken als oprechtheid, interes-
se in en begrip voor mensen zijn 
drijfveer. Dat is de reden waarom 
hij zich in 2003, als ondernemer 
heeft toegelegd op onafhankelijke 
financiële planning en advies van-
uit zijn bedrijf. In 2009 heeft Wil-
lie zich volledig toegelegd op het 
gebied van echtscheidingen en 
heeft hij naast de Scheidingsplan-
ner Apeldoorn, een tweede en 
derde kantoor geopend als Schei-
dingsplanner Rijk van Nijmegen 
en Scheidingsplanner Wijchen. In 
2016 deed de mogelijkheid zich 
voor om regio de Achterhoek in te 
vullen en inmiddels is Scheidings-
planner “de Achterhoek” een feit. 
Omdat Willie zelf in regio woont, 

heeft hij veel affiniteit met de Ach-
terhoekers en zal hij zijn expertise 
graag voor u inzetten.

Regelmatig wordt Willie ingescha-
keld als financieel deskundige bij 
complexe (echt)scheidingen. Hier-
bij wordt nauw samengewerkt 
met enkele gespecialiseerde echt-
scheidingsadvocaten, notarissen 
en accountants. Dit kan zijn op 
verzoek van beide partijen, maar 
juist ook op verzoek van één par-
tij. In dat geval schrijft Willie in op-
dracht van zijn cliënt (financiële) 
voorstellen en beoordeelt hij de 
voorstellen van de wederpartij om 
te komen tot een totaalregeling bij 
(echt)scheiding. 

Naast het voeren van een eigen 
echtscheidingspraktijk is Willie 
bestuurslid van De Scheidings-
planner. Willie is getrouwd en 
heeft twee kinderen.

De Scheidingsplanner “de Ach-
terhoek” heeft (op afspraak) 
spreeklocaties in de volgende 
plaatsen:
Doetinchem, Zutphen, Winters-
wijk, Gendringen en Dinxperlo. 
Ook kan er bij u thuis worden af-
gesproken. 

Wilt u een afspraak maken? 
Bel 06 2666 8666 of mail naar 
willie.godschalk@scheidingsplanner.nl

(Advertorial)

Scheidingsplanner Willie Godschalk opent 
de deuren in de Achterhoek
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NAAIMACHINES

Bernina demonstratice is aanwezig op:

Nieuwstad 31
Lochem

Tel. 0573-252748

10% KORTING

met uitzondering van 

aanbiedingen

vrijdag
11 nov.

zaterdag
12 nov.

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

www.amphion.nl

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

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

Woezel en Pip (2+)

Momix

Maaike Ouboter

The Analogues

Bertolf

Hans Klok

Hart tegen Hart

Op zoek naar de sloddervos

Alchemia

En hoe het dan ook weer dag wordt

Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band

Bloedlijn

House of Horror

Met o.a. Rick Engelkes en Richard Kemper

Woezel & Pip presenteren alweer hun vierde familie-
voorstelling ‘Op zoek naar de Sloddervos!’. Een heer-
lijke theater-spinoff van de succesvolle bioscoopfilm. 

Maaike Ouboter, singer-songwriter uit Amsterdam, 
weet met kwetsbare, kleine Nederlandse liedjes haar 
publiek te raken. Ze is bekend van de hit 'Dat Ik Je Mis'.

Na het succes van hun vorige programma ‘Magical 
Mystery Tour’ brengen The Analogues nu een show 
rond het album ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band'.

Bertolf Lentink (1980) speelde in de band van Ilse
DeLange toen zijn eigen solo-carriere in 2008 explo-
deerde met de hitsingle ‘Another Day’. 

Kroonluchters flikkeren. Geesten dwalen over het 
toneel. Vanuit de catacomben trekt een akelige mist 
omhoog. HET SPOOKT IN SCHOUWBURG AMPHION!

Een gezellig avondje. Twee bevriende stellen besluiten 
elkaar eens flink de waarheid te vertellen. En dan gaat
het er opeens stevig aan toe in deze relatiecomedy.

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

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Show

20:00 uur - Toneel

6

8

10

11

11

17

zo.

di.

do.

vr.

vr.

do.

Voorpremière

tips!

STOMP
Alchemia

STOMP maakt een show van ritme en ze doen dit met 
vanalles: plastic boodschappentasjes, vuilnisbakken.
Je kan het zo gek niet bedenken.

20:00 uur - Show

12 &13
za & zo.

15 &16
di & wo.

THEATERDINER
MOGELIJK OP 12 NOV.

THEATERBUFFET
MOGELIJK 

u i t g e l i c ht
Theateragenda

NOVEMBER 2016

In Alchemia word je meegenomen naar een magische 
droomwereld. Een wereld waarin realiteit overgaat in 
fantasie en waar gedachten mysteries worden.

20:00 uur - Dans

Achterhoek Nieuws besteedt in dit jaar 
aandacht aan het thema Zorg
Zorg & Welzijn spelen een belangrijke rol in onze samenleving. De komende decennia 
zal de druk op de zorg toenemen, daarom vinden we het belangrijk hierover informatie 
te geven in onze kranten.

De Zorgpagina’s worden in week 46 van dit jaar in de oplage weekblad Contact Noord, 
Midden en Zutphen Warnsveld gepresenteerd. Deze kranten komen bij ruim 36.000 
huishoudens. De deadline voor deelname is woensdag 9 november 12.00 uur. 

Voor reserveringen en/of extra informatie, neemt u contact op met onze 
verkoopadviseurs:

Dyanne Schiphorst, Bas Bloem 
of Nancy Weevers: (0544) 80 10 34
Of lever uw bijdrage aan via: 
verkoop@contact.nl

aandacht 
voor jouw 
verhaal

 

Reyan heeft al heel wat gevechten overwonnen. Ook 
vandaag staat hem weer een zware operatie te wachten. 
Hij kan dus wel wat extra heldenmoed gebruiken. Gelukkig 
brengt Stip hem net op tijd zijn cape. Waardoor Reyan met 
superkrachten de operatiekamer in gaat.

Superheld Reyan 
is klaar voor zijn 
operatie



Op Drift speelt in ‘t 
Ooievaarsnest
WARNSVELD - Op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 oktober organiseert 
Eetcafé ‘t Ooievaarsnest twee ge-
zellige muzikale avonden. Vrij-
dagavond staat in het teken van 
een Rock Party met DJ ULK (Hans 
Wassink). Zaterdagavond is er een 
mogelijkheid om lekker te kunnen 
genieten van de liveband Op Drift.

Op Drift is net terug van een tour 
in Amerika. De band is ontstaan in 
1990 als boerenrockband die ste-
vig aan de weg timmert. De liedjes 
bezingen vooral het boerenland-
leven.

De teksten worden geschreven 
door zanger-gitarist Wim Woe-
stenenk. Verder bestaat de band 
uit Fred Duyn (zang en drums), 
Victor Macaré (zang en gitaar) en 
Fred de Lange (bas).

Elk van de leden speelt al jaren-
lang in de muziekscene rond Zut-
phen en Vorden. Op Drift heeft een 
aantal bijzondere hoogtepunten 
meegemaakt zoals het optreden 
op het Malieveld in De Haag ten 
tijde van het boerenprotest tegen 
de mestwet. Er zijn inmiddels vier 

cd’s geproduceerd met een mix 
van veelal eigen nummers en en-
kele covers. Op Drift is veel bezig 
met muziek en hoopt dat uiteraard 
ook nog jarenlang te blijven doen.

Beide avonden beginnen om 21.00 
uur en de entree is helemaal gratis. 
Er is een grote parkeerplaats voor 
het vervoer. Wie zin heeft in een 

feestje, een gezellige avond met 
een drankje, kom dan gerust een 
kijkje nemen.
Café ‘t Ooievaarsnest is aan de Lo-
chemseweg 16 in Warnsveld.
   

 ■ Facebook ‘Op Drift Warken’ ■ www.hetooievaarsnest.nl

   

De muzikale ontmoeting

ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma De Muzikale Ont-
moeting bij Radio Ideaal is er weer 
een studiogast uitgenodigd. Ds. J. 
Kool uit Vorden zal op maandag 7 

november een overdenking hou-
den. Dit programma wordt iedere 
maandagavond tussen 19.00 en 
20.00 uur uitgezonden via Radio 
Ideaal. Muzikale verzoekjes kun-

nen t/m vrijdags voor de uitzen-
ding aangevraagd worden via tele-
foon (0314) 622878.

 

Innovaties op streekproductenmarkt
TOLDIJK - Op zondag 6 novem-
ber organiseert de familie Gar-
ritsen voor het negende jaar in 
successie de gezellige streek-
productenmarkt op het erf aan 
de Kruisbrinkseweg 7 in Toldijk. 
Ongeveer veertig deelnemers 
presenteren daar hun mooie 
producten. Heel veel folklore 
en ambachtelijkheid, maar ook 
heel veel lekkers en smakelijke 
nieuwigheden. De markt is over-
dekt, gratis toegankelijk en duurt 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Dit jaar is er veel aandacht voor 
innovatie: welke productvernieu-
wingen bieden streekproducenten 
in hun assortiment? Een kleine 
greep uit het aanbod: AGF Gar-
ritsen presenteert onder andere 
de Toldiekse Gedreaide Pieper en 
de puur en eerlijke versgeperste 
fruitsappen, bakkerij ten Have 
laat haar gasten proeven van haar 
grote assortiment speltproducten 
en het Bronckhorster bier in al-
lerhande variaties, inclusief het 
prijswinnende en lekkerste Bock-
bier van Nederland van 2016, ont-
breekt ook niet.

Het marktelement life cooking, al 
jaren een geweldig succes, zal ook 
nu niet ontbreken. Deze Preuve-
rieje, Achterhoeks voor life cook-
ing, staat onder leiding van topkok 
René Klein. Op het horecapleintje 
wordt de bezoeker in de gelegen-
heid gesteld om de door hem en 
zijn team bereidde gerechten te 
proeven. Gerechten gemaakt van 
lokale producten die aanwezig 
zijn op de streekmarkt. Tussen-
door kan er worden gekeken naar 
en geproefd van heerlijke Achter-

hoekse Streekproducten als kaas, 
worst, bier, mosterd, jam, wijn, 
koek- en bakproducten die hier 
uiteraard te koop zijn. Ook wor-
den er kerst- en geschenkpakket-
ten gepresenteerd.

Ook aan de kinderen is gedacht: 
Kindervermaak met ballonnen, 
cup-cakes versieren en appeltjes 
poffen, met rozijnen en kaneel. 
Een regionale accordeonist zorgt 
voor een passende muzikale om-
lijsting van het evenement.

Kortom, op zondag 6 november is 
op het erf van Boerderij De Kruis-
brink bij de familie Garritsen aan 
de Kruisbrinkseweg 7 in Toldijk 
een geweldige streekproducten-
markt en is het zeker de moeite 
waard om te bezoeken. Neem 
Voor informatie over de markt 
contact op met Dick Garritsen of 
kijk op de site.
   

 ■ (0575) 451361 ■ dick@agfgarritsen.nl ■ www.dekruisbrink.nl

Boerenrockband Op Drift. Foto: PR

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Aan het woord
Ambassadeur Mabeon
Commercieel directeur Rob Migchel-
brink weet nog precies hoe het ging. 
Rob: “Zo’n 10 jaar geleden had het 
heel wat voeten in de aarde om 
Wedeo ervan te overtuigen hun 
schoonmaakdienst op een andere 
en meer commerciële manier aan 
te pakken. Omdat Wedeo iedereen 
aannam, liep die tak logischerwijs 
niet zo goed. Schoonmaakwerk 
is namelijk fysiek zwaar, bijna net 
zo zwaar als werken in de bouw. 
Alleen al om die reden is niet ie-
dereen er geschikt voor. De selec-

tieprocedure is een van de eerste 
dingen die wij hebben aangepakt.”

Perfecte mix
Omdat Mabeon groeide, nieuwe 
mensen nodig had en dat via Wedeo 
niet meer lukte, besloot het bedrijf 
andere wegen te bewandelen. Rob: 
“Op een gegeven moment hebben 
we zelf de weg naar het UWV en de 
Achterhoekse gemeenten gevonden. 
Daaruit is een warme samenwerking 
ontstaan. De medewerkers van de-
ze organisaties weten precies welke 
mensen bij ons passen en verwijzen 
ze door. Ook het Werkgeversservice-
punt Achterhoek helpt bij het vinden 

Door Marja Hengeveld-Hallie

Schoonmaakbedrijf Mabeon in Doetinchem biedt niet alleen schoon-
maakonderhoud aan. Ook voor conciërgetaken en inpakwerk kunnen 
klanten bij Mabeon aankloppen. Voor het merendeel voeren mensen 
met een beperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt de diensten 
uit. Rob Migchelbrink en Erwin Peters, twee mannen met dromen en 
ambities, richtten het bedrijf in 2006 op met hulp van SW-bedrijf We-
deo. “Dat Mabeon in 10 jaar tijd zou groeien van 25 naar 120 medewer-
kers hadden we toen niet durven dromen.”

Unieke Achterhoekers, wie zijn dat?
Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in de 
Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Achterhoe-
kers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wettelijk minimum-
loon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- (jonggehandicapten)
uitkering, mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ontvangen en/
of gebruikmaken van de sociale werkvoorziening. Al deze Unieke Achterhoekers 
hebben zo hun eigen talent. 

van de juiste mensen. Binnen ons 
personeelsbestand streven wij naar 
een optimale mix; van onze vakbe-
kwame en gecertificeerde medewer-
kers heeft 60% een arbeidsbeper-
king of afstand tot de arbeidsmarkt. 
De overige 40% komt van de regulie-
re arbeidsmarkt.”

Unieke Achterhoekers
Gerrie Massop (53) en Brenda Wan-
rooy (25) werken bij schoonmaakbe-
drijf Mabeon in Doetinchem. Gerrie 
is magazijnbeheerder en Brenda 
werkt er als schoonmaker. Beiden 
zijn Wajonger. Tot 2006 werkte Gerrie 

bij Wedeo. Toen Mabeon werd opge-
richt, was hij één van de 25 mede-
werkers die meeging naar de nieuwe 
organisatie. Brenda werkt sinds an-
derhalf jaar bij Mabeon.

Lekker aan het werk
Gerrie werkte eerst als schoonma-
ker en is nu magazijnmedewerker. 
Gerrie: “Toen ik vertelde dat ik nieu-
we dingen wilde leren, kreeg ik stap 

voor stap andere klussen. Inmiddels 
heb ik de functie van magazijnme-
dewerker en ben daarmee verant-

woordelijk voor het klaarzetten van 
alle spullen voor de schoonmakers. 
Ook houd ik de voorraden bij.” Bren-
da kon dankzij bemiddeling van haar 
jobcoach bij Mabeon aan de slag. Na 
wat tegenslagen heeft ze nu werk 
waarin haar talenten tot hun recht 
komen. “Ik haat troep en viezigheid, 
dus wat dat betreft ben ik geknipt 
voor het poetswerk. Ik voel me ge-
waardeerd, heb in korte tijd ontzet-
tend veel geleerd en kreeg de moge-
lijkheid mijn schoonmaakcertificaat 
te halen. Ik heb het ontzettend naar 
mijn zin!” 

Continu mensen nodig
Bent u op zoek naar een baan of wilt 
u Mabeon inhuren voor schoonmaak-
werkzaamheden? 
Neem gerust contact op met het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek: 
088 – 36 50 400 of met directeur 
Rob Migchelbrink van Mabeon: 
088 – 01 18 510.

Ambassadeur Mabeon: 
“Bedrijven en 
instellingen kiezen 
ook voor ons omdat ze 
doelgericht verder willen 
met maatschappelijk 
ondernemen.”

Unieke Achterhoekers Gerrie en Brenda: “Ook wij willen onze talenten ontwikkelen.”

René Klein maakt heerlijke gerechtjes. 
Foto: Liesbeth Spaansen
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ACTIE! Nú 2 weken lang, uw binnendeuren 
GRATIS afgelakt in fabriek!

  12 Jaar garantie op 2Adore binnendeuren

Gratis aflak
in fabriek *  

 
t.w.v.  

€158,-

  Stabiele kern, vormvast en vochtbestendig

Leestenseweg 10 7207 EA Zutphen
T 0575 521796 M 06-55072626 W www.heijinkbouw.nl

  SIGMA af fabriek gespoten (180 mu)

  Vakkundige montage

  300 m2 recent vernieuwde deuren 

Welkom in onze recente verbouwde 
showroom van ruim 300m2!

dealer van:

*niet geldig i.cm. andere acties

De winterinspectie-dagen bij
Herwers Hyundai Doetinchem.

Op vrijdag 4 november (09.00 - 17.00 uur) en zaterdag 5 november (10.00 - 14.00 uur) 
is de vestiging in Doetinchem speciaal geopend voor de winterinspectie-dagen.

Herwers Hyundai Doetinchem.

Wij vragen u (minimaal) € 2,50 te 
doneren aan het Goede Doel van 
dit jaar, Villa Joep. Daarmee helpt 
u dit fonds te vechten tegen 
neuroblastoom kinderkanker.

De winter kan in november zomaar z’n intrede doen. Daarom nodigen 
wij u graag uit voor onze jaarlijkse Hyundai-winterinspectiedagen, dit 
jaar op vrijdag 4 en zaterdag 5 november. Een afspraak maken is niet 
nodig. Terwijl u geniet van een kop erwtensoep of chocolademelk lopen 
wij uw auto gratis na op een groot aantal wintergevoelige punten. 

En de winter kan het schudden!

UW CADEAU: 
WALKING & 
SINGING 
SNOWMAN
Na afloop van de inspectie 
overhandigen wij u graag 
de Hyundai Walking & Singing 
Snowman. Het manneke tovert 
ongetwijfeld een lach op uw gezicht. 
Een cadeau om vrolijk van te worden!

€2.
50

De winterinspectie-dagen bij
Herwers Hyundai Doetinchem.

Op vrijdag 4 november (09.00 - 17.00 uur) en zaterdag 5 november (10.00 - 14.00 uur) 

KANS OP SAMSUNG 
40” HD SMART TV

En dat is niet alles! Ga naar 
www.mijnhyundai.nl en meld u voor 
9 november 2016 aan. U maakt dan 
kans op één van de twee Samsung 
HD Smart tv’s t.w.v. € 499,-.  

40” HD SMART TV

En de winter kan het schudden!

bij aanschaf van een 
winterbandenset 
met originele velgen

Speciale winter 
aanbiedingen
Uitsluitend geldig op vrijdag 4 en zaterdag 5 november 2016 

20% op een originele 
Hyundai accu GRATIS

KORTING WIELSLOTENSET 

VOOR 
VILLA JOEP!

Ontdek meer op herwers.hyundai.nl 

Herwers Hyundai Apeldoorn: Laan van de Dierenriem 29, tel. 055 - 369 6212
Herwers Hyundai Arnhem: Hazenkamp 15, tel. 026 - 362 80 80
Herwers Hyundai Deventer: Solingenstraat 3, tel. 0570 - 519 360
Herwers Hyundai Zutphen: Gelderhorst 2, tel. 0575 - 526 590
Herwers Hyundai Doetinchem: Plakhorstweg 14, tel. 0314 - 333 055
Doetinchem eenmalig open op 4&5 november, daarna v.a. december 2016 geopend



Finale Europees kampioenschap 
enduro Harfsen
REGIO - Afgelopen vrijdag en za-
terdag werd er rondom Harfsen 
het Europees Kampioenschap en-
duro gehouden. De organiserende 
motorclub H.A.M.A.C. had een 
prachtige route uitgezet van zo’n 
negentig kilometer in het buiten-
gebied. Daarin zaten vier proeven 
waar de rijders moesten laten zien 
wat ze waard waren.

Het waren geen makkelijke proe-
ven en vooral proef drie aan het 
Twente kanaal was erg lang. Veel 
deelnemers hadden met deze 
proef de meeste moeite. Proef een 
was op de voormalige vuilnisbelt 
van Harfsen en was mooi om te 
aanschouwen. Proef twee vond 
plaats in de bossen bij het buurt-
schap ‘de Schoolt’. Hierna bezoch-
ten vele rijders en publiek de proef 
bij het Twente kanaal. Bij het cros-
scircuit van de H.A.M.A.C. was de 
laatste proef. De E.K. rijders reden 
drie keer volledige ronden van ne-
gentig kilometer en degene die in 
de Nationalen reden mochten het 
parcours twee maal rijden. Voor 
sommigen was dat al genoeg. He-
laas raakte in de eerste proef op 
vrijdag V.A.M.C. lid Ismo ten Velde 
de controle over de motor kwijt en 
moest met diverse verwondingen 
naar het ziekenhuis.

De Internationale rijders waren 
wel een maatje te groot voor de 
Nederlanders. De twintigjarige 
Engelsman Brad Freeman won het 
totaal klassement en was iedereen, 
inclusief de Nederlandse top rij-
ders, te snel af. Wesley Pittens, dit 
seizoen rijdend op een Yamaha, 
werd op dag twee de beste Neder-
lander met een derde plaats over-
all. De belangrijkste klasse voor de 
lokale top rijders was de senior E3 
categorie. WPM KTM rijder Mark 
Wassink pakte de overwinning 

op vrijdag en werd op zaterdag 
derde. Bas Klein Haneveld uit Vor-
den deed het ook niet onverdien-
stelijk met een vijfde en zevende 
plaats. Haneveld was niet geheel 
tevreden maar na afloop keek hij 
wel terug op een geslaagd E.K. Dit 
seizoen komt Bas er mede door 
de blessure die hij had opgelopen 
aan het begin van het seizoen niet 
helemaal bij voor een positie in 
de top van het klassement. Hij is 
er echter op gebrand om volgend 
seizoen weer te kunnen rijden zo-
als de jaren hiervoor.

De Italiaanse top rijder Maurizio 
Micheluz werd op de eerste dag 
derde en pakte de overwinning 
op zaterdag in de Senior E3. Peter 
Lenselink werd tweede op dag een 
en met een vijfde plaats werd hij 
derde in de eindstand bij het E.K. 
Veteranen. Een mooie afsluiter 
voor hem omdat hij na dit seizoen 
geen E.K. wedstrijden meer zal rij-
den. V.A.M.C. lid Nina Klink werd 
twee maal tweede in de categorie 

E.K. Women. Kimberley Braam uit 
Zutphen deed ook goede zaken 
met een derde en vijfde plek.

Naast het E.K. werd er ook in alle 
klassen voor het O.N.K. gereden 
waar verschillende leden van de 
Vordense motorclub aan mee de-
den. Verschillende podium plaat-
sen werden behaald door onder 
andere Mark Wassink, Bas Klein 
Haneveld, Alex van den Broek, Pe-
ter Lenselink, Jan Willem Arend-
sen en Wesley Aalderink. De loka-
le helden: Rick Timmer, Tom Be-
rends, Mark Wichink Kruit, Mar-
ten Zilvold, Bram Bulten en Youri 
Pardijs reden mee voor de eer en 
dat deden ze zeker niet slecht.

Na afloop van de wedstrijd wer-
den de prijzen verdeeld en daarna 
was er een prachtig feest georgani-
seerd door de motorclub uit Harf-
sen. Aankomende zaterdag zal de 
vijfde wedstrijd voor het O.N.K. 
kampioenschap enduro verreden 
worden in Hellendoorn.

Buren in Wichmond hanteren 
Noaberplicht

WICHMOND/VORDEN - Afgelopen 
zaterdag 29 oktober heeft de buurt 
haar buurvrouw Annie Helmink-
Tijssen van Wichmond naar Vor-
den gebracht. Annie woont al haar 
hele leven in Wichmond waarvan 

51 jaar aan de Dorpsstraat. Vol-
gens oud gebruik werd de buur 
naar haar nieuwe woonplaats ver-
huisd. De buurt heeft Annie met 
paard en wagen van Wichmond 
naar Vorden gebracht.

Klein Handveld en Wassink vlak voor de start en klaar voor vertrek. Foto: Henk Teerink

Oude tijden herleven tijdens de 
Slachtvisite met pruveri’j die 
aanstaande zondag 6 november 
bij Museum Smedekinck wordt 
gehouden.

Al meteen na binnenkomst maakt 
het publiek kennis met een aantal 
oude gebruiken. Zo wordt ieder-
een verwelkomd met een glaasje 
vlierbessenjenever. Als alternatief 
voor het traditionele vetpriezen 
kan vervolgens het gewicht van 
het varken op de ladder worden 
geraden. Hiermee zijn een ham en 
vleespakketten te winnen.

In de grote schuur van het muse-
um is het een drukte van belang. 
Aan de ene kant zijn slagers druk 
bezig met afsnijden, terwijl ze 
het publiek laten zien waar welk 
vlees zit. Vrouwen in klederdracht 
demonstreren het worst maken 
zoals dat vroeger gebeurde. Te-
genover de slagers is de pruveri’j 
met allerlei lekkernijen van vroe-
ger.  De eerste ronde bakbloed-
worst, balkenbrij, kaantjes met 
roggebrood en smaltappels is 
gratis, tegen inlevering van een bij 
de kassa gekregen bon. Voor kin-
deren t/m 12 jaar is er een gratis 
workshop “hamburger maken”, 
inclusief bakken, opeten en een 
kwartetspel.

Verder zijn er tal van andere ac-
tiviteiten, zoals o.a. demonstra-
ties van oude ambachten en de 
verkoop van streekproducten. In 
De Stal is nog de expositie van 
natuurfoto’s (Harm Hoitink) en 
keramiek (Piet Puthaar) te bezich-
tigen.

Behalve de hapjes van de pruveri’j 
zijn er diverse andere lekkernijen 
en dranken verkrijgbaar. Live-har-
monicamuziek maakt het feest 
compleet.

De entreeprijs is 4 euro. Kinderen 
t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

Museum Smedekinck
Pluimersdijk 5
7021 HW Zelhem
www.museumsmedekinck.nl
www.facebook.com/
museumsmedekinck

Openingstijden in het wintersei-
zoen (van november t/m maart):
wekelijks op donderdag en elke 
1ste zondag van de maand van 
13.30 tot 17.00 uur.

Groepen vanaf 15 personen kun-
nen het museum op afspraak ook 
buiten de reguliere openingstij-
den bezichtigen.

(Advertorial)

Aanstaande zondag 6 november 11.00 – 17.00 uur

Slachtvisite met oude gebruiken en 
pruveri’j bij Museum Smedekinck

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

(Advertorial)

Workshop Dominantiepatronen in 
bibliotheek Zelhem
Op donderdagavond 17 no-
vember geeft Natasja Esme-
ijer (www.beeldigbrein.nl) een 
workshop in bibliotheek Zel-
hem. Het onderwerp is: Domi-
nantiepatronen en de invloed 
ervan op ons functioneren. 

Iedereen heeft een voor-
keurshand om mee te schrijven 
en je schopt altijd met dezelfde 
voet tegen de bal. Maar hoe zit 
het met je ogen en oren en je 
hersenhelft? Ook daar is er een 
dominant van. En komen ze wel 
bij de juiste hersenhelft binnen? 
Natasja Esmeijer laat je dit ont-
dekken.
De inhoud van de workshop 
bestaat uit de volgende onder-

delen: wat zijn dominatiepatro-
nen, welke zijn er en wat is de 
invloed ervan op ons functione-
ren. Wat is je eigen dominantie 
patroon? Ook wordt gekeken 
wat je zelf kunt doen om de ef-
fecten te beïnvloeden, ofwel, 
hoe je beter kunt functioneren.
De workshop wordt gegeven op 
donderdagavond 17 november 
van 19.30 tot 21.30 uur in biblio-
theek Zelhem. Het adres is Burg. 
Rijpstrastaat 4. De kosten zijn 
15 euro per persoon.  Maximaal 
aantal deelnemers is 15. In-
schrijven is verplicht en kan op: 
www.bibliotheekwestachter-
hoek.nl U kunt ook bellen met 
de klantenservice: 0314-333445.
U bent van harte welkom.

De Nederlandse kaasplank
Kaasliteratuur
Er verschijnen betrekkelijk weinig 
boeken over kaas op de markt. Hoe-
wel het zeker een boeiend onder-
werp is, is de aanwas van nieuwe 
‘kaasliteratuur’ beperkt. Gelukkig 
bracht fromagier en sommelier 
Maarten Koek van sterrenrestaurant 
Perceel daar verandering in.
Heeft u, net als ik, nogal wisselende 
ervaringen met kaas in de horeca? 
En nu is er een horeca-man die – met 
passie – een boek over kaas schrijft! 
Dat is nou een hoopvolle stap in de 
juiste richting!

‘De Nederlandse kaasplank’
Bovenstaande titel van het boek 
dekt de lading uitstekend. Maarten 
beschrijft in zijn boek een selectie 
van fantastische Nederlandse kazen 
die op geen enkele kaasplank mis-
staan!
Van een Zeeuwse Knop uit Middel-
burg tot een Lady Blue uit Nooitge-
dacht – er is keus genoeg in Neder-
land. En Maarten weet de kazen in 
zijn boek smakelijk te combineren 
met wijn en een dessert.

Boeren Leidse met Sleutels
Een van de kazen uit het boek is 
de Boeren Leidse met Sleutels. De 
sleutels zijn te zien in de donkerro-
de korst aan de bovenkant van de 
kaas. Deze traditionele kaas heeft 
het keurmerk voor Beschermde oor-
sprongsbenaming (BOB) en dat zijn 
er maar weinig in Nederland.

Rijke geschiedenis
Leidse kaas wordt gemaakt van af-
geroomde melk en daarna verzuurd 
met eigen karnemelk. Komijn, die er 
ooit dankzij de VOC is ingekomen, 
is kenmerkend voor de Leidse kaas. 
De komijn maakte de kaas langer 
houdbaar, waardoor de kaas tijdens 
de lange reizen van de VOC-schepen 
ook op de terugweg nog kon worden 
gegeten.
Het is een wat ‘vergeten’ kaas en dat 
is onverdiend. Dit stukje Hollandse 
traditie is smaakvol en onderschei-
dend. Tijd, dus, voor een comeback. 
Kom eens proeven in de winkel, dan 
gaat u zeker meehelpen aan deze 
comeback!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Heeft  u er kaas van gegeten?

Buur wordt naar nieuwe woonplaats gebracht. Foto: PR
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Vraag naar de advertentiemogelijkheden: 0544-801010  |  advertentie@contact.nl

Auto Kolkman   
Thorbeckestraat 117
7141 TZ Groenlo
Telefoon: 0544 462344
www.auto-kolkman.nl           

Auto Kolkman   
Maak nu een afspraak

BANDENWISSEL
Altijd scherpe bandenprijzen!

PCA: Gewoon Goed!

LID VAN

BLIJVEND SCHERP 
APK KEURINGSTARIEF 

VAN €19,95*
(ex. afmeldkosten)

Boeninksteeg 14, Doetinchem - Zelhem
0314-324453

 » Personen- en bedrijfsauto’s
 » In- en verkoop, nieuw en gebruikt
 » APK-keuring
 » Onderhoud en reparatie
 » Schadetaxatie en schadeherstel
 » Ruitreparatie en ruit vervanging
 » Vervangend vervoer / verhuur

WWW.GARAGETEERINK.NL

Enkele occasions uit onze voorraad:
Ford Focus Limited
Opel Agila Edition Automaat
Opel Agila Edition Automaat
Opel Antara Temptation
Opel Antara Temptation 4x4
Opel Astra Cosmo
Opel Astra Temptation Wagon
Opel Corsa Cosmo Automaat
Opel Corsa Enjoy
Opel Meriva Cosmo Turbo
Opel Vectra Essentia
Suzuki Swift Bandit
Seat Leon Stella
Volkswagen Polo Highline

2010
2012
2011
2009
2009
2009
2008
2012
2008
2010
2005
2010
2005
2002

8.500,--
13.450,--
12.750,--
11.500,--
12.750,--
10.250,--
7.495,--

11.995,--
6.950,--

12.495,--
3.950,--
8.495,--
3.250,--
2.850,--

174.851
9.248
7.287

135.671
85.864
63.732

139.998
67.787
87.731
63.113

154.499
47.024

256.625
191.391

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Beige
Groen
Blauw
Beige
Blauw
Grijs

Zilvergrijs
Zilvergrijs
Zilvergrijs

Beige
Zwart
Blauw
Blauw
Paars

GT
GARAGEBEDRIJF
TEERINK B.V.

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

Peugeot Boxer 2,2 L2 H2 5-drs, diesel, handgeschakeld  26.514 km 2014  (ex.  BTW) € 16.500
Chevrolet Matiz 0,8, 5-drs 59.000 km 2009 €  3.950
Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie, 5-drs, diesel, 6 vers. 141.604 km 2009 €  9.950
Ford Fiesta 1,25 16v 3-drs 27.585 km 2012 €  9.450
Renault Megane Estate 1,5dci GT-Line 5-drs 157.983 km 2012 €  11.250
Nissan Note 1,6 first Note 5-drs 134.465 km 2006 €  5.450
Volkswagen Golf Plus 1,4 16v 5-drs 140.559 km 2007 € 6.950
Renault Scénic, 1,6 16v 5-drs 200.353 km 2003 €  2.250
Peugeot 207 RC 1,6 16v 170 pk 3-drs 113.843 km 2008 €  7.950
Peugeot 207 1,6 16v 5-drs 153.148 km 2006 €  5.450
Peugeot 307 1,6 HDIF 7 pers. 5-drs 249.472 km 2005 €  3.000
Nissan Note 1,6 16v 5-drs 151.011 km 2007 €  5.450
Renault Captur 0,9 TCE Dynamique 5-drs 41.512 km 2014 € 16.500
Renault Clio 0,9 TCE Expression Navigatie 5-drs  64.004 km 2013 € 11.250

Volkswagen 
Polo 1,2 tdi 

Bluemotion 5-drs 
121.007 km, 2012

€ 8.350

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

GRATIS
Apk en een kleine beurt 

airco vulling e 75,-

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

Voor benzine-en diesel voertuigen

Winterbanden tegen scherpe prijzen
Gratis wintercontrolebeurt

Bosch Car Service Groot Jebbink komt met ‘Vertrouwd Kopen Pakket’
Riskeert u een kat in de zak of gaat u voor zekerheid?
Vaker dan u zou willen blijkt de net aangeschafte gebruikte auto een kat in de zak. In-
eens moet de distributieriem wel worden vervangen, zijn de remschijven toch versleten 
en blijkt dat hikje in de motor veel erger dan gedacht. Weg is een flink deel van uw 
spaargeld… Bosch Car Service Groot Jebbink maakt een einde aan deze dure en nare 
verrassingen met het ‘Vertrouwd Kopen Pakket’.

“Klanten komen hier regel-
matig voor advies na een 
vervelende ervaring met 
een gebruikte auto die ze 
ergens anders hebben ge-
kocht”, vertelt Jan Groot Jeb-
bink. “Het zette mij aan het 
denken, want het kopen van 
een auto moet leuk zijn.”
Voor alle occasions bij Bosch 
Car Service Groot Jebbink is 
daarom het ‘Vertrouwd Ko-
pen Pakket’ beschikbaar. De 

kern van het pakket is een 
technisch rapport van de 
auto met daarin helder en 
transparant de verwachte 
kosten voor onderhoud, in-
clusief prijsopgaaf. Zo zijn 
Euro verslindende verras-
singen verleden tijd.

Technisch rapport
Jan Groot Jebbink: “Ik vind 
dat je open moet zijn over 
de staat van de auto en de 

aanstaande reparaties of 
onderhoud. In ons tech-
nisch rapport vind je de 
termijn van de eerstvol-
gende onderhoudsbeurt, de 
vervangingstermijn van de 
distributieriem, de staat van 
banden en remmen, en an-
dere relevante aandachts-
punten.”

Het uitgebreide ‘Vertrouwd 
Kopen pakket’ omvat ver-
der nog 6 maanden garantie 
(Bovag of op aandrijving), 
een verse APK, poetsbeurt 
en tenaamstelling en kost 
295 euro. Koopt u een ge-
bruikte auto bij Bosch Car 
Service Groot Jebbink, dan 
kan het aanstaande onder-
houd worden verzorgd met 
een aantrekkelijke combi-
natie korting.

Meer weten?
Tel. 0575-552222
vorden@groot-jebbink.nl
www.groot-jebbink.nl



Aanleg nieuwe weg Steenderen 
bijna gereed
STEENDEREN - De werkzaamhe-
den ten behoeve van de aanleg 
van de nieuwe weg en rotonde 
ter hoogte van Aviko in Steen-
deren zijn bijna afgerond, vanaf 
maandag 7 november kan deze 
in gebruik worden genomen.

In het weekend van 5 en 6 novem-
ber wordt de Dr. A. Ariënsstraat ter 
hoogte van het hoofdkantoor van 
Aviko tijdelijk volledig afgesloten 
voor alle autoverkeer om de aan-
sluiting van de nieuwe weg op de 
huidige weg te realiseren. Hier-
voor wordt een verkeersomleiding 
via Toldijk ingesteld. Het fietsver-
keer vanuit Baak richting centrum 
Steenderen en vice versa kan op 
dat moment al wel gebruik ma-
ken van het nieuwe fietspad langs 
de nieuwe weg. Vanaf maandag 7 
november worden ook de nieuwe 
weg en de rotonde opengesteld 
voor verkeer en is de oude route 
via de Dr. A. Ariënsstraat defini-
tief niet meer te berijden, ook niet 
door fietsers.

Om een zo veilig mogelijke situ-
atie te creëren is in overleg met ge-
meente Bronckhorst gekozen voor 
de aanleg van een fietspad aan de 
zuidzijde, vanuit Baak tot het dorp 
hoeven zij dan nergens over te 
steken. Verder zijn er diverse ver-
keersremmende maatregelen ge-
nomen bij nadering van het dorp 
en zijn de bushaltes verplaatst 
meer richting dorp. Voor de mede-
werkers van Aviko wordt de huidi-
ge onoverzichtelijke oversteek van 
het parkeerterrein naar de fabriek 

aanzienlijk verbeterd middels de 
nieuwe situatie. Tevens wordt de 
inrit van de Aviko parkeerplaats 
verlegd om een onveilige situatie 
in de nieuw aangelegde bocht te 
voorkomen.

De gedeeltelijke verlegging van 
de Dr. A. Ariënsstraat is noodza-
kelijk omdat Aviko in de toekomst 
gebruik wil gaan maken van indu-
strieterrein Steenderen.

Fietsroute
Aan de noordzijde van de Dol-
fingweg tussen de rotonde en de 
kruising Dr. A. Ariënsstraat wordt 
door de gemeente een fietspad 
gerealiseerd ten behoeve van fiet-
sers richting het voetbalveld, IKC, 
sporthal, zwembad en het indu-
strieterrein. Fietsers in die rich-
ting moeten voor de rotonde één 
keer oversteken. Ook hieraan lig-

In toenemende mate wordt mediation ingezet als middel om conflic-
ten tussen mensen op te lossen. Immers een gang naar de rechter is 
voor velen onbetaalbaar geworden en leidt naast onzekerheid over een 
goede afloop ook tot menig financieel debacle. Niet in de laatste plaats 
blijven emoties gedurende een lange periode parten spelen bij de par-
tijen en deze kunnen vaak hoog oplopen. Het is dan ook beter om er 
samen uit te komen. Wanneer dat niet zonder meer mogelijk is kan een 
professionele mediator worden ingeschakeld die partijen helpt om over 
de ontstane kwestie te communiceren en hen zodoende zelf op zoek 
te laten gaan naar een oplossing. De mediator beschikt daartoe over 
technieken waarmee hij succesvolle interventies kan toepassen. Partij-
en kunnen op deze wijze weer in beweging worden gebracht. Meestal 
gaat het dan niet over het detail van de kwestie maar over de emoties 
die hierachter zitten. Mediation wordt overal toegepast. Bij partner-
scheidingen, familie kwesties, burenruzies, conflicten met de overheid, 
zakelijke conflicten. Feitelijk overal waar ruzie voorkomt kan mediation 
uitkomst bieden. 

De Mediatorsfederatie Nederland 
(MfN), voorheen Nederlands Medi-
ation Instituut bewaakt de kwaliteit 
van mediation en de mediator in Ne-
derland. Inmiddels zijn er een kleine 
3000 mediators opgenomen in het 
MfN register die allemaal voldoen 
aan de beroepsvaardigheid eisen 
van het MfN. Deze mediators mogen 
de titel MfN Registermediator voe-
ren. Voorafgaand hieraan dienen de 
mediators een opleiding te hebben 
gevolgd bij een MfN erkend instituut 
en ook hun theoretisch en praktisch 
examen met goed gevolg afgelegd 
te hebben. Daarna kunnen zij zich 
vestigen als MfN Registermediator. 
Het is ook mogelijk om als interne 
mediator te gaan werken bij bedrijf 
of instelling. 
Velen vragen zich af of een mediator 
voldoende mediations kan doen om 
van te leven. Het antwoord is vol-
mondig ‘ja!’. Het is natuurlijk even 
als bij andere zelfstandige beroepen 
zo, dat er door de praktiserend medi-
ator wel acquisities moeten worden 
gedaan. Het beste is om dat bij ver-
wijzers zoals bijvoorbeeld gemeen-
ten, woningcorporaties of grotere or-

ganisaties te doen. Zij hebben regel-
matig mediators nodig. Specialisatie 
opleidingen zoals Familiemediation 
en Arbeidsmediation helpen om 
werk te vinden in deze segmenten. 
(Echtscheidingen, nalatenschappen 
en arbeidsconflicten zijn op dit mo-
ment ongeveer 60% van de media-
tion markt.) 

Het is natuurlijk ook mogelijk om als 
mediator in een maatschap te gaan 
werken om zo de kosten te reduce-
ren en door synergie een sterkere or-
ganisatie te vormen. Daarnaast zijn 
er franchise formules die zich toeleg-
gen op het verwerven van opdrach-
ten, zodat u zich bezig kunt houden 
met het mediation-vak. Kortom er 
zijn voldoende mogelijkheden om 
een goede mediation-praktijk op te 
bouwen. Daarnaast zullen mediati-
on competenties steeds belangrijker 
worden bij sollicitaties naar leiding 
gevende functies. Conflicten op de 
werkvloer leiden steeds vaker tot 
ziekteverzuim en werkgevers zullen 
steeds meer preventieve maatrege-
len willen nemen om kostenbespa-
ringen te realiseren. Dat begint al 

met de competenties van nieuwe 
managers. 

Het Mediation College is een door 
MfN erkend instituut en geeft al een 
aantal jaren maandelijks de 9-daag-
se basisopleiding ‘Professioneel 
Mediator’, welke nodig is om toe te 
treden tot het MfN register. De oplei-
dingen vinden plaats in Hotel Res-
taurant Carpe Diem, Langeboomse-
straat 5, 7046AA Vethuizen. 

Na de opleiding zal de aankomend 
mediator zich verder dienen te be-
kwamen in de bijbehorende vaardig-
heden. Het Mediation College heeft 
een uitgebreid nazorg program-
ma, waaronder theorie- en diverse 
praktijktrainingen. Ook verzorgt het 
Mediation College de verdiepings-

opleidingen ‘Familiemediator en 
Arbeidsmediator’. Deze opleidingen 
zijn eveneens geaccrediteerd door 
de MfN. 
Er wordt opgeleid in drie blokken 
van drie dagen met relatief kleine 
groepen van 6 tot maximaal 12 stu-
denten in een prettige en veilige am-
biance. 

Mediation wordt vanuit de overheid 
sterk gestimuleerd. Op dit moment 
ligt er een wetsvoorstel bij de tweede 
kamer waaruit voortvloeit dat de er-
kende Registermediator een steeds 
belangrijkere rol in de samenleving 
gaat vervullen. Zo zullen mediators 
gebruik kunnen maken van het z.g. 
verschoningsrecht (absolute ge-
heimhouding van cliënten informa-
tie) en komt er een toetsingsplicht 

bij de rechtspraak voor mediation, 
voordat de rechter een (civiele) zaak 
in behandeling neemt. 

Voor nadere informatie kunt u te-
recht op de website www.mediation-
college.nl of bellen met 0314-745138 
of met de opleidingscoördinator 
Tom Kramer (06-57030303).

Maandelijks kunt een (gratis) in-
formatie avond van de opleiding 
‘Professioneel Mediator’ bijwo-
nen welke gegeven wordt in Hotel 
Restaurant Carpe Diem (Boerderij 
Havezathe), Langeboomsestraat 5, 
7046 AA Vethuizen bij Doetinchem. 

De eerstvolgende avond is op dins-
dag 22 november. Aanmelden via 
website: www.mediationcollege.nl

(Advertorial)

Mediator Worden? Een prachtig beroep en mooie uitdaging in 2017! 

Maandag 24 oktober was de 
verkiezing van de uitzendon-
dernemer van het jaar 2016. 
Match 4U, uitzendbureau uit 
Lochem zat ook bij de 30 geno-
mineerde uitzendondernemers 
en behaalde een tweede plaats. 
Winnaar werd MVO Solutions.

Finale
Voor de uitverkiezing waren 30 
uitzendondernemers geselec-
teerd die zich onderscheiden in 
bijzondere prestaties, een eigen 
visie op de markt en ontwikkeling 
van hun onderneming. De beste 
5 mochten hun bedrijfsvisie pre-
senteren aan een vakjury met 
daarin mensen als Esther Raats 
(zakenvrouw van het jaar), Hans 
Biesheuvel (initiatiefnemer ONL), 
Frank van Gool (Otto Workforce) 
en Rogier Brinker (Relationship 
Manager ABN Amro). Na een fees-
telijke prijsuitreiking ging de eer-
ste plaats naar MVO Solutions, zij 
wonnen een cheque ter waarde 
van 15.000 euro. 

Zilver met een Gouden Randje
Monique Berendsen is als de on-

dernemer achter Match 4U trots 
op de tweede plaats. “Na 3 keer 
succesvol meegedaan te hebben 
aan de MKB Uitzendbureau van 
het Jaar verkiezingen zou je zeg-
gen dat we best wat gewend zijn. 
Maar toch is het weer ontzettend 
leuk en spannend om in de finale 
te staan. En natuurlijk ga je als 
je bij de beste 5 zit voor de 1ste 
plaats. En dan word je uiteinde-
lijk uit 6.000 MKB uitzendonder-
neming verkozen als nummer 2. 
Dat we de publieksprijs winnen 
maakt me ook weer ontzettend 
trots. Het betekent dat veel van 
de aanwezige uitzendonderne-
mers op basis van onze presenta-
tie op ons gestemd hebben. Het 
voelt daarom als zilver met een 
gouden randje. Voor mezelf zie ik 
het bovendien als een mooie be-
vestiging dat we met ons team en 
de ontwikkeling die we doorma-
ken op de goede weg zitten!

Meer weten?
Meer weten over Match 4U en on-
ze bedrijfsvisie? We vertellen er 
graag meer over. 
Mail: monique@match4u.nl

(Advertorial)

Match 4U tweede in 
uitzendondernemer van  
het jaar verkiezing

Inrichtingstekening weg en rotonde ter hoogte van Aviko in Steenderen. Bron: Aviko BV

gen veiligheidsoverwegingen ten 
grondslag, namelijk het voorko-
men dat zij langs de nieuwe inrit 
voor de vrachtwagens van Aviko 
moeten rijden.

In verband met de aanleg van dit 

noordelijk fietspad tussen 7 en 
18 november is de route naar het 
IKC et cetara in die periode niet te 
gebruiken en moet men over het 
fietspad langs de nieuwe weg via 
het dorp fietsen.
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Miene Bosman-Groot Roessink viert 100e verjaardag 
als gezegend mens
HENGELO - Miene Bosman-Groot 
Roessink vierde op vrijdag 28 oktober 
haar honderdste verjaardag. Voor de-
ze unieke gelegenheid kwam burge-
meester Marianne Besselink langs in 
De Bleijke om de eeuweling te felici-
teren. Ook André Endeman, directeur 
van Markenheem, was aanwezig om 
haar in het zonnetje te zetten. De hele 
dag was ze al verwend met kaarten, 
bloemen en cadeaus, kwamen fami-
lieleden en bekenden op bezoek en 
kreeg ze felicitatiebrieven van Koning 
Willem-Alexander en commissaris 
van de Koning Cornielje. Om 7.00 uur 
‘s morgens stonden al tien medewer-
kers van het woon-zorgcentrum aan 
haar bed om een lied te zingen.

Door Willy Hermans

Burgemeester Besselink zei bij haar 
felicitatie een ‘oude vrouw’ te ver-
wachten, maar stond versteld van 
de vitaliteit van mevrouw Bosman. 
Op deze manier wil iedereen wel 
honderd jaar worden. Helder van 
geest, goed ter been en dagelijks 
bezoek van kinderen en klein-
kinderen. De goedlachse Miene 
Bosman-Groot Roessink zit nog vol 
met grapjes en vertelt honderduit 
over haar leven in de afgelopen 
eeuw. Miene Groot Roessink kwam 
ter wereld tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. Haar ouderlijk huis stond in 
de Noordink aan de Vordenseweg 
80 (toen E55), net voorbij het tol-
huis. Ze had drie oudere broers en 
een zus Aartje die twaalf jaar jonger 
is en ook nog in Hengelo woont. 
Met haar buurmeisjes liep ze elke 
dag naar de christelijke school in 

het dorp, toen nog aan de Vorden-
seweg. Ze herinnert zich meester 
Dijkman en juf Visser, maar vooral 
juffrouw Antje van de breischool 
die haar al eens hard kneep omdat 
ze teveel lachte.

Gezellig in huis
Haar leven stond in het teken van 
hard werken. Na de lagere school 
hielp Miene haar ouders op de 
boerderij. Op 19 mei 1944 trouwde 
ze met Derk-Jan Bosman (van de 
Lankhorsterstraat), die de boer-
derij van haar vader overnam. Ze 
vertelt: “De bruiloft werd vanwege 
de oorlog sober gevierd. In die tijd 
zat het huis vol met onderduikers, 
waaronder de bekende verzetsman 
Van de Wall Bake. Later kwamen de 
evacués uit Westervoort, waar we 
ook na de oorlog contact mee hiel-
den. Soms zaten we met negentien 
mensen aan tafel roggemeelse pap 
te eten. Alleen die bolsters daarin 
waren niet lekker.”
Derk-Jan en Miene kregen vijf kin-
deren: Hanneke, Henk, Ab, Wim en 

Willemien. Met drie generaties in 
huis was het druk, maar altijd ge-
zellig. “Er werd op zondagmorgen 
gedanst, we deden vaak spelletjes 
en ik was gek op kaarten. Maar ik 
was ook bestuurslid van de ‘elektri-
sche vrouwen’ en lid van zangver-
eniging Looft den Heer. Mijn man 
speelde vaak op het mondorgel. 
Derk-Jan won zijn eerste auto met 
een verloting, een Citroën Dyane. 
Hij had toen nog niet eens een rij-
bewijs, die ging hij daarna halen 
toen hij al in de vijftig was. Samen 
maakten we graag reisjes naar Oos-
tenrijk of Luxemburg. Later had ik 
zelf een fiets met motor waarmee 
ik naar familie in de buurt reed. 
Op mijn 79ste maakte ik nog een 
vlucht met een luchtballon.”

Karnemelkse saus
Met zoon Ab en zijn gezin verhuis-
den ze door ruilverkaveling in de 
jaren ‘80 naar Wolfersveen, waar 
een nieuwe en modernere boerde-
rij werd gebouwd. Anderhalf jaar 
later overleed Derk-Jan op 74-jarige 
leeftijd. De laatste tien jaar verblijft 
Miene op de Bleijke. Daar heeft ze 
het prima naar de zin. Ze wordt 
goed verzorgd en doet mee aan al-
lerlei activiteiten. Door de geheu-
gentraining, puzzelen en de krant 
te lezen blijft ze bij de tijd. Achter 
de rollator loopt ze dagelijks haar 
rondje. Dochter Willemien Dim-
mendaal woont in de buurt en 
komt elke dag langs: “Ma is erg po-
sitief ingesteld en lacht heel veel. 
Iedereen is gek met haar. Thuis was 
het altijd gezellig, ik heb een mooie 
jeugd gehad. Ook altijd lekker ge-

geten, want ze goed koken, zoals 
karnemelkse saus met bruine bo-
nen en speklappen.” Van een een-
zaam leven is bij Miene Bosman 
geen sprake. Behalve de kinderen 

ziet ze ook de dertien kleinkinde-
ren en negentien achterkleinkin-
deren (en twee op komst) regelma-
tig. Ze vindt zichzelf dan ook een 
gezegend mens.

De honderdjarige Miene Bosman-Groot 
Roessink tussen directeur André Endeman 
en burgemeester Marianne Besselink. 
Foto: Willy Hermans

Voor 
de klas 
maak jij 
het 
verschil!

Studeer aan de beste pabo van Gelderland

Open dag 
5 november

Kijkdag 
23 november

 www.iselinge.nl

(Advertorial)

Volop mooie bio pompoenen voor 
eet, sier en workshops bij De Stek
Aan de Wittebrinkweg 8 een zij-
weg van de N 316 (Doetinchem/
Hengelo-Gld) ligt Biozorgkwe-
kerij Aaldering-De Stek van Jos 
en Maria Aaldering. 

Hier worden ook in de maand 
november workshops gehouden 
met de mooie pompoenen en 
kalebassen die  van eigen land 
komen. Prachtig wat er allemaal 
in Zelhem gegroeid is. De ver-
koop van de pompoenen is van 
maandag t/m zaterdag van 9.00 
tot 17.00 uur zowel in de sfeervol 
aangeklede kas als buiten.

Workshops met pompoenen
Deze worden gehouden in de 
sfeervolle aangeklede kas en 
eventueel in de verwarmde acti-
viteitenruimte.
Pompoen uithollen als sfeerlicht, 
dit is voor alle leeftijden, leuk om 
met een groep te doen, ook voor 
kinderfeestjes.

Bloemschikken met pompoenen
De herfst heeft prachtige materia-
len, deze worden klaar gezet in de 

kas en mogen verwerkt worden in 
de pompoen.
Er worden deskundig tips gegeven, 
zodat u met een mooi werkstuk 
naar huis gaat. Hiervoor geldt een 
minimum van 6 personen.
De workshops kunnen gehouden 
worden van maandag t/m zater-
dag van 13.30 - 16.00 uur. Aanmel-
den voor deelname.

Heerlijke wafels kunnen er in 
combinatie gebakken worden en 
natuurlijk met koffie, thee en li-
monade genutigd worden.
Telefoon 0314 324356 E-mail: ma-
ria.aaldering.de.stek@gmail.com
www.aaldering-destek.nl
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Expeditie Noordkaap: 
‘Een belevenis voor het leven’
LICHTENVOORDE - ‘8000 Kilome-
ter avontuur.’ Zo omschreven 
de organisatoren vooraf de eer-
ste Expeditie Noordkaap, hun 
achtdaagse toertocht naar het 
noordelijkste puntje van het Eu-
ropese continent, eerder dit jaar. 
Het kwam in zijn geheel uit zoals 
ze het zich vooraf voor hadden 
gesteld en ze gehoopt hadden. 
Inmiddels zijn de heren al weer 
maanden bezig met de voorbe-
reidingen van de tweede editie.

Door Henri Walterbos

Nog steeds zijn ze in een eufori-
sche stemming en praten ze hon-
derduit over de eerste editie van 
hun ‘tocht der tochten’; Jorg Eb-
bers, Gerard Dusseldorp en Marc 
Plaggenburg, drie van de dertien 
organisatoren. Oude jongens 
krentenbrood en bovenal lief-
hebbers, bevlogen en gedreven. 
“Onvoorstelbaar wat we allemaal 
meegemaakt hebben,” begint Jorg 
Ebbers.

“We hebben met zijn allen op een 
ijsbreker gezeten op de Botnische 
golf. Wat een belevenis. Hebben 
we met speciale pakken aan nog 
in het water gezwommen waar 
vlak daarvoor nog dik ijs lag. Min 
40 graden! Op de Noordkaap had-
den we sneeuwscooters geregeld 
en dan onderweg samen naar het 
Noorderlicht kijken. Helemaal ge-
weldig. Het is allemaal supergoed 
verlopen,” vult Gerard aan.

“We hebben daar zeer goede con-
tacten opgedaan, waar we het ge-
hele jaar door contact mee heb-
ben onderhouden in verband met 
de tweede editie waar we nu mee 
bezig zijn,” is Jorg verheugd. “Dit 
jaar hebben we weer van alles ge-
regeld en worden we regelmatig 
gebeld of we interesse hebben in 
een bepaalde activiteit. Het zijn 
allemaal dingen die je maar een 
keer in je leven meemaakt.”

Geen rally
Expeditie Noordkaap is geen rally, 
benadrukken de heren. “Ondanks 
dat de teams, bestaande uit twee 
personen, met elkaar een strijd 
aangaan om de punten en de eer 
vinden wij het groepsproces be-
langrijk,” vertelt Marc. “Het liefst 
zitten we ook met elkaar in het 

zelfde hotel. Vandaar ook dat we 
het evenement niet te groot willen 
maken. Het is ontzettend gezellig. 
We maakten een keer mee dat het 
bier op was in het hotel. Niemand 
dronken, maar gewoon gezellig. 
Hebben we nog een paar trays bier 
die iemand in de auto had liggen, 
opgemaakt,” lacht Dusseldorp, een 
van de gangmakers van het gezel-
schap.

“De eerste inschrijvingen zijn al 
binnen, en het aantal inschrijvin-
gen houden we beperkt. Het moet 
een beetje exclusief blijven, met 
exclusieve dingen die geen enkele 
andere toer doet.” De uitdaging 
van de tocht zit hem in slim navi-
geren, om zo de kortste en slimste 
route te bepalen naar het betref-
fende verzamelpunt van die dag, 
bij vertrek aangeduid in coördi-
naten. Hoe men daar uiteindelijk 
komt dat is aan de deelnemers 
zelf. Bij het ontwaken weten de 
deelnemers nog niet waar ze de 
komende nacht slapen.

Uitdaging
Tijdens de tocht naar het hoge 
noorden gaat het niet plankgas 
maar kan volop genoten worden 
van de fraaie uitzichten op de rou-

te naar misschien wel het mooi-
ste en meest mysterieuze plekje 
op aarde. “Expeditie Noordkaap 
is een autotoertocht, waarbij het 
wedstrijdelement continue mee-
telt. Iedereen zal zich moeten 
houden aan de lokale verkeersre-
gels. We kunnen alles goed volgen 
in onze 24/7 bezette BackOffice, 
in Lichtenvoorde. Ook heeft ieder 
team zijn eigen backoffice thuis 
waar men voortdurend mee in 
contact staat,” vertelt Jorg over het 
contact dat de organisatie heeft 
met de deelnemers. “Hou je van 
autorijden, een bijzondere tocht 
en van een uitdaging, dan kun je 
deelnemen. Een belevenis voor 
het leven,” is Gerard kort.

De tocht start op zondag 29 janu-
ari bij Roemaat in Lichtenvoorde 
en eindigt op zondag 5 februari 
in Lichtenvoorde. De start moet 
evenals afgelopen jaar een fees-
telijk gebeuren worden. “Er zijn 
duizenden mensen geweest afge-
lopen jaar. Alles wat we aanboden 
was gratis. Dat gaan we nu ook 
weer groots aanpakken. Misschien 
nog wel groter,” besluit Jorg.
   

 ■ www.expeditie-noordkaap.nl

   

Nieuwe voorzitter voor Platform Onderwijs 
Arbeidsmarkt Achterhoek
ACHTERHOEK - Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek 
(POA) heeft met Alwin Schweckhorst, algemeen directeur bij Rabelink 
Logistics, haar gewenste nieuwe voorzitter. Binnen het POA werken 
werkgevers, onderwijspartijen en overheid samen om een betere 
aansluiting van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt te 
realiseren, nu en in de toekomst. Omdat de Achterhoek een specifieke 
problematiek kent van enerzijds een krimpgebied en anderzijds 
een sterk veranderende vraag van werkgevers met betrekking tot 
technische en sociale innovatie, is het de wens van het POA bestuur 
om juist een werkgever de rol van voorzitter in te laten vullen.

Alwin Schweckhorst, 52 jaar, 
woonachtig in Gendringen, ge-
trouwd en vader van drie kinderen 
werkte en schoolde zichzelf op van 
internationaal chauffeur tot alge-
meen directeur van Rabelink Lo-
gistics, een bedrijf met inmiddels 
360 werknemers en vestigingen in 
Wehl, Doetinchem, ‘s Heerenberg 
en Roemenië.
Alwin ziet als Achterhoekse onder-
nemer en vader van studerende 
kinderen het voorzitterschap van 
POA als een uitdaging: “”Het is 

voor jongeren die vanuit het VM-
BO, HAVO of VWO een beroeps-
richting moeten kiezen ontzet-
tend moeilijk om de juiste keuze 
te maken. Diverse beroepen zijn 
minder ‘zichtbaar’ geworden om-
dat zij veelal vanachter een beeld-
scherm worden uitgevoerd. Rabe-
link Logistics is aangesloten bij de 
SmartHub Achterhoek. Die is in 
mijn optiek van levensbelang voor 
de leefbaarheid van onze regio, ze-
ker nu er een periode van krimp is 
aangebroken. Wij moeten als on-

derwijs en bedrijfsleven de krach-
ten bundelen en ervoor zorgen 
dat het voor studenten zichtbaar 
is dat we uitdagende banen bij 
prachtige bedrijven beschikbaar 
hebben. Daarom is het uitermate 
belangrijk dat er regionaal goede 
opleidingen beschikbaar zijn die 
aansluiten op het banenpotentieel 
die het bedrijfsleven kan bieden 
aan jonge mensen. Als voorzitter 
van het POA kan ik de verbinding 
tussen alle onderwijsniveaus en 
het bedrijfsleven stimuleren. Van-
uit de praktijk heb ik erg goede 
ervaringen met deze combinatie 
waarbij we jaarlijks circa vijftien 
studenten vanaf MBO 2 niveau tot 
aan HBO en WO een leerwerk- of 
stageplek bieden.”

Alwin volgt per direct Anne Was-
sink op. Zij was vier jaar lang be-
stuurslid van het platform, waar-
van twee jaar als voorzitter.

Achterhookser ku’j ‘t 
neet kriegen

ACHTERHOEK - We kennen alle-
maal natuurlijk de typisch Achter-
hoekse gezelligheid. Thuis of in de 
kroeg. Eerst een bakkie koffie met 
een kuuksken en dan een fijne foe-
zel, advocaat of pils. Daarbij mag 

de kaas en worst niet ontbreken. 
En als je dan toch zo gezellig ‘bi’j 
mekaore bunt kun je olderwets 
een potje roddelen, nöhlen of…’ 
Afijn, bekijk het filmpje op onze 
website.   

Grens
Het was maart 1963, ik was met 
mijn vader in onze Goggomobil 
T600 op weg naar Duitsland. Net 
daarvoor had ik mijn elfde ver-
jaardag gevierd en alle opa’s en 
oma’s, ooms en tantes hadden 
me bij wijze van verjaardagsca-
deau een rijksdaalder of een gul-
den toegestopt. En omdat ik ook 
al zeker een half jaar lang elke 
week mijn zakgeld keurig in m’n 
spaarpot had gedaan, was het nu 
eindelijk bereikt: zestig gulden 
had ik op zak. Precies genoeg 
voor de elektrische trein waarvan 
ik al zo lang droomde.

Nu kostte in de speelgoedwin-
kel in ons dorp de startset van 
Fleischmann tachtig gulden en 
om dat bedrag te bereiken zou ik 
nog minstens drie maanden door 
moeten sparen. Maar mijn vader 
had beloofd als beloning voor 
mijn spaarzaamheid met mij naar 
Duitsland te rijden. Daar waren 
elektrische treinen stukken goed-
koper. Officieel moest je dan wel 
invoerrechten betalen, maar met 
een beetje geluk zou bij de grens 
de douane onze auto niet contro-
leren.

Ik voel nog steeds de spanning 
als ik, ruim vijftig jaar later, te-
rugdenk aan het moment dat we 
vanuit Duitsland weer Nederland 
inreden. “Heeft u iets aan te ge-
ven, meneer?”, vroeg een man in 
een groen pak. “Nee, helemaal 
niets”, loog mijn vader met een 
stalen gezicht. “Rijdt u dan maar 
door. Nog een prettige dag.”

Op deze eerste geslaagde smok-
kelpoging zijn er nog talloze ge-
volgd. Met name in mijn militaire 
diensttijd (ik rookte toen nog vol-
op) heb ik heel wat sigaretten ille-
gaal de grens overgebracht. Ook 
toen was er die spanning. Dubbel 
op zelfs, want als je werd gesnapt 
moest je niet alleen betalen, maar 
kon je als dienstplichtige ook nog 
rekenen op een fikse douw.

Tegenwoordig kom ik heel vaak in 
Duitsland. Het is ons favoriete va-
kantieland, Maastricht en Groes-
beek (om zomaar twee plaatsen 

te noemen) bereik ik het snelst via 
Duitsland en tenslotte: de benzi-
ne is er nog altijd zo’n vijftien cent 
per liter goedkoper dan bij ons in 
het dorp. Drie redenen om gemid-
deld even veel keren per maand 
de grens over te steken.

Nu is die grens vanaf mijn huis 
vijftien kilometer. Heen en terug 
kost me dat bijna drie liter ben-
zine, dus alleen voor het tanken 
loont zo’n ritje nauwelijks. Maar 
ik heb nog een goede reden om 
regelmatig naar Vreden, Südlohn 
of Rhede te rijden. Veel beter 
namelijk dan onze Nederlandse 
brouwers weten de Duitsers hoe 
je alcoholvrij bier moet maken. 
Wat Youp van het Hek in Neder-
land ooit presteerde, namelijk het 
merk Buckler om zeep helpen, 
zou hem in Duitsland nooit zijn 
gelukt. Daar maken ze nul pro-
cent biertjes die wel uitstekend 
smaken. En waarvan ik een gretig 
afnemer c.q. innemer ben.

Als ik in een Duitse supermarkt 
ben voor mijn Krombacher Al-
koholfrei, dan neem ik meestal 
ook een kratje ‘echt’ bier mee. 
Omdat dat in Duitsland ook veel 
lekkerder is (lekkerder zelfs dan 
ons eigen Grolsch) en bovendien 
goedkoper. En in mijn karretje is 
ook altijd plaats voor een paar 
Bratwursten, een zak Brötchen, 
een pakje Reibekuchen of Kartof-
felpuffer uit de diepvries, en na-
tuurlijk ook nog ……

Ja, ik kan nu wel doorgaan met 
het opnoemen van ‘Spezialitäten’ 
, maar u begrijpt het natuurlijk al 
wel. Als ik naar huis rijd zit mijn 
tank vol benzine en mijn koffer-
bak boordevol boodschappen uit 
de Duitse supermarkt. Vaak als ik 
dan de grens passeer (nauwelijks 
nog te herkennen nu de slagbo-
men zijn verdwenen) denk ik te-
rug aan die elektrische trein van 
vijftig jaar geleden. En ben ik blij 
dat ik niet meer door een doua-
nier tot stilstaan word gemaand. 
Want stel je toch eens voor, dat hij 
het zou vragen: “Nog iets aan te 
geven, meneer?”……..

Zwaleman

Het ultieme moment van de eerste editie, aankomst op de Noordkaap.

Achterhookser ku’j ‘t neet kriegen.
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Behind the Corner lanceert popnieuws 
per plaats
Eigen pagina’s met popnieuws en een popagenda voor Achter-
hoekse dorpen en steden 

Door Meindert Bussink

Bouwen aan een digitaal popar-
chief
Meer dan honderd verhalen, co-
lumns en opiniestukken zijn inmid-
dels gepubliceerd in het online 
Behind the Corner-popmagazine. 
Hiermee zijn ook de eerste stappen 
naar een digitaal archief gezet. Een 
goed archief documenteert, legt 
verbanden, plaats informatie in een 
context en ontsluit deze op een toe-
gankelijke manier. Om de honderden 
artikelen die in de komende jaren 
nog zullen verschijnen van de juiste 
(lokale) context te voorzien en ze op 
een toegankelijke manier te presen-
teren, lanceert Behind the Corner 
popnieuws per plaats. 

Popnieuws en de popagenda
Afgelopen jaar verschenen alle verha-
len als één groot overzicht op www.
popmag.nl, maar binnenkort wordt 
deze pagina uitgebreid met pagina’s 
voor lokaal popnieuws. Alle verha-
len over bijvoorbeeld Lichtvoorde 
verschijnen dan automatisch op 
behindthecorner.nl/lichtenvoorde. 
Lokale verhalen en optredens krij-
gen nog meer betekenis wanneer ze 
tezamen worden gepresenteerd en 
sluiten zo ook beter aan bij de voor-
keuren van lezers. Bands, horeca en 
festivals kunnen vanaf nu al per re-
gio hun optredens en evenementen 
doorgeven via behindthecorner.nl/
indeagenda. In de toekomst kunnen 
lezers ook popnieuws per thema, 
muziekgenre of zelfs instrument ver-
wachten in het Behind the Corner 
Popmagazine.

Startpunt ambitieuze organisatie 
voor popmuziek
Met de succesvol afgeronde crowd-
fundactie is het gelukt om €26.000 in 
te zamelen. Hiermee kan Behind the 
Corner doorgaan op de ingeslagen 
weg en in de komende jaren mooie 
verhalen, columns en opiniestukken 
over de Achterhoekse popcultuur 
blijven maken op een innovatieve en 
laagdrempelige manier. Deze finan-
ciële erkenning is ook een startpunt 
voor een ambitieuze organisatie voor 
de Achterhoekse popmuziek die zich 
in de komende jaren nog veel breder 
wil inzetten voor alle muzikanten en 
de hele sector, niet alleen als organi-
sator van evenementen of als uitge-
ver van popverhalen, maar ook als 
klankbord en kennisbank. 

Word ook lid en steun Behind the 
Corner
Iedereen die in de afgelopen maan-
den heeft gedoneerd of meegehol-
pen om de actie onder de aandacht 
te brengen, heel erg bedankt! Dank-
zij jullie hebben we dit met z’n al-
len kunnen realiseren. Zoals gezegd 
willen wij graag doorbouwen aan 
een duurzame poporganisatie, dus 
mochten jullie nog meer mensen 
weten die de initiatieven van Behind 
the Corner een warm hart toedra-
gen? Voor €1,- per week kun je lid 
worden en zelf profiteren van allerlei 
kortingen bij Achterhoekse podia, 
festivals, muziekscholen en andere 
initiatieven. Meer infomatie hierover 
is te vinden op behindthecorner.nl/
lidworden.

De Merleyn Muziek Meerdaagse in Doetinchem wil een podium creëren 
waar beginnende bands kunnen spelen en worden ontdekt. Maar ook 
de gerenommeerde bands uit de regio blijven zich aanmelden. “Deze 
twee gegevens versterken elkaar perfect waardoor er ieder jaar een 
prachtige mix van oudgedienden en enthousiaste beginnende bands 
ontstaat”, vertelt organisator en zanger van de Doetinchemse band 
Pulse Tom Wonnink. 

Door Meindert Bussink

De bands spelen volledig voor niks 
en puur voor het publiek, dat ie-
der jaar massaal de weg naar café 
Merleyn weet te vinden. Door de 
diversiteit in aanmeldingen en pro-
grammering is het publiek volgens 
Wonnink op de Meerdaagse altijd 
de grote winnaar: “In het verle-
den speelden op de Meerdaagse 
al bands als Direct en De Staat en 
ook dit jaar zitten er weer relatief 
onbekende toppers tussen de aan-
meldingen die zomaar op een groot 
festival in Nederland zouden kun-
nen spelen deze zomer”.

In den beginne
In het jaar 2000 wordt voor het 
eerst in Café Merleyn een meer-
daags muziekfestival gehouden. 
De eerste editie betrof een 2-daags 
muziekevenement en dit smaakte 
naar meer; daarom ging de Meer-
daagse in 2001 verder als Muziek 
4-daagse. Vanaf 2002 draagt het 
festival de naam Muziek 5-daagse. 
Als in 2013 een nieuwe organisatie 
het stokje overneemt is besloten 
om door te gaan onder de naam 
Merleyn Muziek Meerdaagse.

Wie waren vroeger de sleutelfigu-
ren en wat heeft Wonnink van hen 
geleerd? “In de beginperiode was 
dat Addy Hoopman, Erik Sloot en 
Peter Groeskamp. Met name van 
Erik Sloot en Addy Hoopman leer 

ik nog ieder jaar de kneepjes van 
het vak. Erik Sloot presenteert nog 
ieder jaar een avond en geniet dan 
altijd zichtbaar van de bands en 
neemt zijn taak als presentator zeer 
serieus, iets waar ik alleen maar 
respect voor kan hebben als je al zo 
lang meedraait in de muziekscene”.
Addy Hoopman is samen met 
Nienke Zonsveld (programmering) 
jarenlang de drijfveer achter de 
Meerdaagse geweest. Met zijn PA-
bedrijf Red-Rock verzorgde hij sa-
men met onder anderen Robin Tij-
dink en Jeroen Wentink het geluid. 
Robin Tijdink is met al zijn ervaring 
nog steeds als geluidsman aan de 
Muziekmeerdaagse verbonden. 
Wonnink: “Addy is ieder jaar trouw 
bezoeker van de Meerdaagse en 
geeft altijd weer die tip waardoor ik 
het jaar daarna toch net weer iets 
anders naar de programmering ga 
kijken. Dit wordt het vijfde jaar met 
de nieuwe organisatie maar we ver-
geten nooit waar het ooit is begon-
nen en waarom het merk Merleyn 
Muziek Meerdaagse zo populair is 
geworden”.

Nieuwe organisatie
In 2013 besluit de oude organisa-
tie na een meningsverschil met 
Merleyn-eigenaar Martin van Wolde 
dat het niet langer verder wildgaan 
met de Meerdaagse in Merleyn. 
Bevlogen pakt Wonnink het stokje 
vervolgens op: “Toen ik dit te horen 
kreeg was ik vooral teleurgesteld, 
De Meerdaagse hoort in Merleyn. 
Vaak had ik er al tijdens de meer-
daagse op het podium gestaan 
met diverse bandjes waar ik toen 
in speelde en iedere keer voelde 
ik de magie en gemoedelijke sfeer 
van dit festival. Daarom heb ik op 
het laatste moment aangeboden 
om de organisatie op mij te nemen, 
het eerste jaar voornamelijk alleen. 
Vrienden in de muziekscene hielpen 
mij dat jaar uit de brand. Bands als 
de Boetners, Jajem en Cold Sweat 
maakten hun programma vrij om 
de Meerdaagse een nieuwe start te 
geven”.

De eerste editie was goed maar 
kon veel beter: “Jordy Loos (drum-
mer Pulse), Lennert Luigies (bas-
sist Hupther) en Folkert Gunsing 
(gitarist Als je niks gewend band) 
werden toegevoegd aan de orga-
nisatie. Vorig jaar werd ook Rob de 
Haan bij de organisatie gevoegd. 
Zeer kritisch kijken we naar de aan-
meldingen. Dit zijn meestal dik over 
de 100 bands die allemaal uitvoerig 
worden bekeken en beluisterd door 
de volledig vrijwillige organisatie” 
weet Wonnink.

Aan welke Achterhoekse bands op 
het festival koestert Wonnink de 
mooiste herinnering? “Er zijn zo-
veel geweldige bands langs geko-
men de laatste jaren dat de keuze 
heel moeilijk is. Maar bands die 
voor de organisatie een extra uitda-
ging zijn blijven toch het leukst. Bij-
voorbeeld Moonyard dat een vol-
ledig hammondorgel in 15 minuten 
op- en afbouwt. De band SPAWN 
met 8 blazers op het podium en An-
gus Young (AC/DC) die achter in het 
café staat te kijken hoe zijn neefje 
de baspartijen op zich neemt. Ook 
geweldig was 2 jaar geleden de Kiss 
Tribute door de band Hupther; heel 
veel werk voor de organisatie, zeker 
als het café bomvol staat, maar het 
gevoel wanneer het dan goed loopt 
en het publiek uit z’n dak gaat is ge-
weldig en daar doen we het voor”. 

Veel Achterhoekse muzikanten 
zijn dus aanwezig, maar wat bete-
kent de Doetinchemse popscene 
eigenlijk voor Wonnink? “De Doe-
tinchemse/Achterhoekse popscene 
leeft weer als vanouds. Het is al-
lemaal voor mijn tijd, natuurlijk, 
maar als ik hoor over bands als 
Threshold en Normaal, de optre-
dens die ze deden en hoe snel de 
Achterhoekse muziek toen naam 
maakte in Nederland, denk ik echt 
dat we weer op de goede weg zijn. 
Het is prachtig dat we met de Mer-
leyn Muziek Meerdaagse kunnen 
bijdragen aan de bekendheid van 
de Achterhoekse pop- en rockmu-
ziek”.

De toekomst van de Merleyn Mu-
ziek Meerdaagse is volgens Won-
nink helder: “Wij blijven altijd een 
gratis toegankelijk festival dat ieder 
jaar wordt gehouden in de laatste 
twee weekenden van November. 

Wel speel ik al een aantal jaren met 
het idee om een Merleyn Muziek 
Meerdaagse-festival te houden in 
het voorjaar. Het idee is de leukste 
en beste bands van de afgelopen 17 
jaar over twee dagen te verdelen en 
op die manier een mooi festival te 
organiseren. Bands worden op die 
manier nog meer aangemoedigd 
om zich aan te melden voor de 
meerdaagse eind november, wat 
de kwaliteit alleen maar ten goede 
kan komen”. 

Dan rest natuurlijk nog de vraag 
welke tips Wonnink heeft voor 
bands of dj’s die bij de Meerdaagse 
willen spelen of draaien? “De eerste 
tip is natuurlijk: meld je aan via de 

site www.merelyn.com. Daarna is 
het belangrijk dat je jezelf verkoopt 
middels goede filmpjes, het liefste 
live-opnames, en een heldere bio-
grafie. Ook als je je band al vaker 
hebt aangemeld blijf het vooral 
proberen, want misschien was er 
dat jaar gewoon teveel aanwas 
van een bepaald genre en mag je 
het jaar erop wel gewoon komen 
spelen. Wanneer je eenmaal op de 
meerdaagse bent is het puur genie-
ten: de backstage is voor de bands 
gereserveerd en je komt er niks te 
kort, in het café is het non-stop mu-
ziek en een groot feest voor jong 
en oud en komt ieder muziekgenre 
aan bod.”

Danielle Liebeskind | Wat en Hoe?
Door Hans Mellendijk

De eerste herfstdagen manifeste-
ren zich nog in een oudewijvenzo-
merse pracht als ik richting Nijme-
gen de weg zoek naar het atelier 
van Danielle (Daan) Papenborg 
(geboren in 1971, groeit op in Lich-
tenvoorde). Het oude schoolge-
bouw aan de rafelranden van het 
Universiteitsterrein dat in afwach-
ting van een andere woonbestem-
ming tijdelijk door SLAK wordt 
verhuurd aan kunstenaars en dat 
zij beheert, straalt zowel rust als 
bedrijvigheid uit. In de lokalen 

zien we veel kunst in wording. In 
de werkruimte van Danielle vin-
den we nog restanten van het drie-
daagse symposium van ‘Creative 
Jam #3: State Of The Worldly Tran-
sition’, dat haar kunstenaarsiniti-
atief ‘WHITE SUIT PROJECTIONS’ 
in het schoolgebouw hield. Inmid-
dels is ze het lokaal aan het inrich-
ten voor een volgende klus. Ze wil 
zich de komende tijd meer richten 
op schrijven, meldt ze, terwijl ze 
wijst op een netjes tegen de muur 
gerangschikt rijtje boeken.  

Ik ken Danielle Papenborg al lan-
ger, van ‘nDrom. Al sinds jaar en 
dag vindt op de eerste zaterdag 
van juli het culturele wandelfes-
tival ‘nDrom in Sinderen plaats. 
Daar zag en hoorde ik haar voor 
het eerst op akoestisch gitaar als 
Daan, als singer-songwriter. Een 
paar jaar later gaf Danielle zich 
pas echt artistiek bloot. Onder de 
naam Danielle Liebeskind speelde 
ze met Achterhoeker Martin Luiten 
(The Julie Mittens) en Donné Brok 
(Donné et Desirée) op een geleende 
gitaar, aangesloten op een vintage 
versterker, de stroom kwam van 
een dieselgenerator. Op de zachte 
bodem van het sprookjesachtig 
bos werd de lucht ververst met 
het geluid van elektronische noise, 
drum & bells en elektrisch gitaar. 
Liebeskind vlocht haar geïmprovi-
seerde zanglijnen behendig door 
de instant gecomponeerde avant-
gardistische rockmuziek heen en 
door de donderende energie ging 
het publiek plat. 

Ze mochten nogmaals terug ko-
men en twee jaar later, in 2015, 
hoorde Sinderen voor de tweede 
keer de groep Danielle Liebeskind 
spelen, nu als de incarnatie van 
moeder aarde. Het betreft impro-

visatie met gesproken woord in de 
vorm van een hoog energiek la-
waaibombardement, een psyche-
delische trip van heb ik jou daar 
in intuïtieve zangstructuren. Daan 
wordt weer ondersteund door Mar-
tin Luiten op gitaar en Donné Brok 
op drums, maar ook door gastmu-
zikanten Gijs van der Heijden, die 
in 2013 de Young Composer Award 
van Gaudeamus, een organisatie 
van Nederlandse componisten, 
won en Wessel Westerveld. Wessel 
maakt lawaai-machines, hij expo-
seerde over de hele wereld, komt 
uit Lintelo en Martin kent hem 
sinds zijn jeugd, uit de tijd van de 
plaatselijk jeugdhonk I’varca. Hij 
heeft de Enschedese kunstacade-
mie AKI gedaan, daar kent Danielle 
hem weer van. 

Bovenstaande is in het kort de 
voorgeschiedenis. Afgelopen zo-
mer kwam ik Danielle weer tegen 
bij de Sonsbeek Kunstmanifestatie 
TRANSACTION. We gaan een ge-
sprek houden, dus de tafels wor-
den verschoven, de koffie is gezet, 
inmiddels is haar partner Martin 
Luiten ook aangeschoven,we be-
ginnen.

Lees verder op www.popmag.nl
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‘HET PUBLIEK IS ALTIJD 
DE GROTE WINNAAR’

Merleyn Muziek Meerdaagse

Masseer een zwijn, of ga zingen met 
dolfijnen.
Zingen, ja! Je kunt er de dag uitzonderlijk goed mee beginnen. Prins-
heerlijk onder de pomp staan, lekker je longen volzuigen en dan met 
je borst vooruit als een sexy haan, voluit het douchegordijn kippenvel 
bezorgen. Hééééérlijk! Op vakantie werkt het ook prima, bovenop 
een berg staand, met zo’n echo-dal onder je. Je kunt daar dan bij-
voorbeeld te gek van die typische Freddy Mercury toonladders bul-
deren: ‘Jééé hooooooo’, ( effe wachten op de echo, ja daar komt ie) 
‘Jééé hooooooo’, en dan maak je het af met:biedoebiedoebiedoebied
oediedoebiedoebiedooooeee’.

Door Rocco Ostermann

Machtig gevoel is dat! De kans dat 
er hier en daar een condor van de 
leg raakt is aanwezig, maar te ver-
waarlozen. Trouwens, over sexy 
haan gesproken, die Freddy.
Het is natuurlijk ook zeer plezant 
om stemmen te imiteren. Veel 
mensen deden dat als kind al. 
Daarna leren ze het zich vaak weer 
af, wat toch wel heel spijtig is.
Toen ik een jochie was, deed André 
van Duin altijd vele gekke stem-
metjes op de radio in zijn ‘Dik voor 
mekaarshow’.
Half mannelijk Nederland tussen 
de zes en twaalf jaar zat gekluisterd 
aan de radio en probeerde daarna 
Ome Joop’s diepe bulderstem na 
te doen, en ongeveer zestig pro-
cent van hen moest daarna naar 
de logopedist om weer normaal 
te leren praten en te kunnen ant-
woorden in de klas.
Zo rond mijn tiende levensjaar 
leerde ik zelf bovendien ook nog 
Louis Armstrong kennen, en dát is 
de stem die ik mijn hele leven al 
nadoe, tot op de dag van vandaag. 
Vaak sluit ik elk solo optreden af 
met Armstrongs’ ‘What a won-
derfull world’, en voor de meeste 
mensen voelt dit altijd aan als 
een warm knus haardvuurtje. Die 
stem heeft wat ontwapenends, als-
ook iets knuffelbeerderigs, en de 
mensen worden er vaak rustig en 
blij van. Dat merkte ik vroeger als 
straatmuzikant al.
De mensen keken vaak chagrijnig 
als ze met hun té zware bood-
schappentassen langs kwamen 
waggelen of haastig met de be-
nenwagen onderweg waren. Maar 
wanneer ik de eerste tonen inzette 
van deze klassieker, die het leven 
zo bewierookt, zag je ze allemaal 
even spontaan ‘veranderen’. “I see 
trees of green, red roses too....” De 
chagrijn ontspande zich en zette 
de vermaledijde tassen neer, en 
de speedo snelwandelaar, met zijn 
vast onder zijn oksel geklemde ak-
tentas, ging lager in de versnelling 
lopen, en niet zelden “zette hij ‘m 
in z’n ‘vrij”, en bleef kalmpjes staan.
Louis’ stem was voor hen als het 
kopje koffie waar hevig naar werd 
gesnakt. 

Dat Louis’ stem niet zó werkt voor 
élk levend wezen op deze prach-
tige planeet, heb ik overigens ook 

ondervonden. Ik snorkelde ooit 
in de Tasmanzee, en de lui van de 
boot hadden tegen me gezegd: 
“Als je een liedje zingt, is de kans 
groot dat er wilde dolfijnen om je 
heen komen zwemmen, want het 
zijn zeer nieuwsgierige creatuur-
tjes.” Zo gezegd, zo gezongen, en 
ik zette wat later, dobberend in het 
water, een kerstliedje in: ‘Stiiiihiiille 
naaaaaacht,..heilige naaaaaacht’... 
Onderwater zingen is best lastig, 
en is zoiets als heel hard neuriën, 
dus ik koos een lied waarbij je de 
noten zeer langzaam kunt zingen, 
zonder dat de melodie daar onder 
lijdt. En ja hoor, verrek, aaaaaah, 
jeetje wat leuk, daar kwam er al 
eentje aangezwommen, en nog 
één, tot er uiteindelijk vier vrolijke 
flippers kwamen luisteren naar 
mijn mini-kersconcertje. O, o, o, o, 
wat spoot de endorfine door mijn 
lijf, en wát was ik diep verrukt! Ik 
moet minstens nét zo’n brede glim-
lach als de diertjes hebben gehad, 
en ze bleven maar om me heen cir-
kelen en luisteren. En wat gebeurt 
er dan vaak met me als ik me zo 
voel, ook in mijn alledaagse leven 
aan land? Ik ga blij als dat kind van 
vroeger, dat nog steeds in me huist, 
een stemmetje doen, en in dit geval 
kwam ik weer eens met goeie ouwe 
Louis op de spontane proppen, en 
ik zette ‘What a wonderfull’ world 
in, wat wérkelijk waar ook het eni-
ge juiste lied was voor dat hemel-
se moment, en... ‘Flits, zoef, flits, 
flits,....en weg waren ze! Euuuuh,....
ik viel helemaal stil. ‘Fuck, jongens’, 
dacht ik, ‘ik ken nog wel een ander 
liedje hoor,...wacht!’, maar nadat 
de eerste teleurstelling van mijn 
gezicht was gespoeld, schoot ik al 
gauw in een epische lachbui.
Ik weet niet wie van jullie tijdens 
het snorkelen in een koude zoute 
zee wel eens iets dergelijks heeft 
meegemaakt, maar ik dacht dat 
ik spontaan zou verzuipen door 
dat gehinnik, en kwam proestend 
in ademnood weer aan de opper-
vlakte, met nog slechts een enkele 
‘haha’ door het woeste gesputter 
heen.
Nu ik dit hier aan het neertikken 
ben, kruipt het zoute water weer 
vanuit mijn ooghoekjes naar bui-
ten, en ook die dolfijnenglimlach 
manifesteert zich weer breeduit.

En dat komt allemaal door dat zin-
gen hè!

Liebeskind met gastmuzikanten Gino Miniutti, Stefan van den Berg en Sietse van Erve.  
Releaseshow Little Acts Of Rebellion in het Ruru-huis Foto: Eva Broekema voor Sons-
beek 2016

Foto: Gerrit Bronsveld

Uitgaansgelegenheden 
in Zutphen-Lochem en 
omstreken
De uitgaansgelegenheden in 
een aantal regio’s binnen de 
Achterhoek zijn al door het PAL 
(Poparchief Achterhoek-Liemers) 
beschreven, zoals Doetinchem 
en omstreken (‘Popmuziek in 
Doetinchem’), Dinxperlo-Gen-
dringen-Wisch (‘Popmuziek in 
Dinxperlo, Gendringen en Wisch’), 
Aalten (‘Popmuziek in Aalten’) en 
Lichtenvoorde-Groenlo met om-
liggende dorpen (‘Roomse Her-
rie’ door Stichting Burenplicht). 
Daarnaast komt Winterswijk aan 
de orde in het boek ‘Popmuziek 
in Winterswijk’ en in het boek ‘De 
Kinks Komen - Beat in Winters-
wijk’.
De regio Achterhoek overziende, 
kom ik tot de conclusie dat er over 
het gebied Zutphen-Lochem en 
omstreken nog niet heel veel over 
jeugdcultuur is vastgelegd. Er 
zijn wel wat incidentele publica-
ties geweest: zo beschrijft Harrie 
Leushuis uit Zutphen (ex-Jo Junk 
& Hotdogs) al de geschiedenis 
van de prille jeugd der muziek  in 
Zutphen vanaf begin jaren ’60  in 
zijn publicatie ‘Fragmenten uit de 
Zutphense Pophistorie’. Tevens 
komen in het recente boek ‘Appie 
Daalmeijer, een poplegende uit 
de Achterhoek’ (ex-Copperfield et 
cetera) ook wel wat uitgaansgele-
genheden zijdelings ter sprake. 
John Jansen interviewde voor 
Behind The Corner het duo Hans 
Hoog Stoevenbelt/Harry Leus-
huis in Zutphen. Ap Daalmeijer 
kon hij over de historie van zijn 
woonplaats Lochem raadplegen. 
Lees verder op www.popmag.nl



Behind the Corner lanceert popnieuws 
per plaats
Eigen pagina’s met popnieuws en een popagenda voor Achter-
hoekse dorpen en steden 

Door Meindert Bussink

Bouwen aan een digitaal popar-
chief
Meer dan honderd verhalen, co-
lumns en opiniestukken zijn inmid-
dels gepubliceerd in het online 
Behind the Corner-popmagazine. 
Hiermee zijn ook de eerste stappen 
naar een digitaal archief gezet. Een 
goed archief documenteert, legt 
verbanden, plaats informatie in een 
context en ontsluit deze op een toe-
gankelijke manier. Om de honderden 
artikelen die in de komende jaren 
nog zullen verschijnen van de juiste 
(lokale) context te voorzien en ze op 
een toegankelijke manier te presen-
teren, lanceert Behind the Corner 
popnieuws per plaats. 

Popnieuws en de popagenda
Afgelopen jaar verschenen alle verha-
len als één groot overzicht op www.
popmag.nl, maar binnenkort wordt 
deze pagina uitgebreid met pagina’s 
voor lokaal popnieuws. Alle verha-
len over bijvoorbeeld Lichtvoorde 
verschijnen dan automatisch op 
behindthecorner.nl/lichtenvoorde. 
Lokale verhalen en optredens krij-
gen nog meer betekenis wanneer ze 
tezamen worden gepresenteerd en 
sluiten zo ook beter aan bij de voor-
keuren van lezers. Bands, horeca en 
festivals kunnen vanaf nu al per re-
gio hun optredens en evenementen 
doorgeven via behindthecorner.nl/
indeagenda. In de toekomst kunnen 
lezers ook popnieuws per thema, 
muziekgenre of zelfs instrument ver-
wachten in het Behind the Corner 
Popmagazine.

Startpunt ambitieuze organisatie 
voor popmuziek
Met de succesvol afgeronde crowd-
fundactie is het gelukt om €26.000 in 
te zamelen. Hiermee kan Behind the 
Corner doorgaan op de ingeslagen 
weg en in de komende jaren mooie 
verhalen, columns en opiniestukken 
over de Achterhoekse popcultuur 
blijven maken op een innovatieve en 
laagdrempelige manier. Deze finan-
ciële erkenning is ook een startpunt 
voor een ambitieuze organisatie voor 
de Achterhoekse popmuziek die zich 
in de komende jaren nog veel breder 
wil inzetten voor alle muzikanten en 
de hele sector, niet alleen als organi-
sator van evenementen of als uitge-
ver van popverhalen, maar ook als 
klankbord en kennisbank. 

Word ook lid en steun Behind the 
Corner
Iedereen die in de afgelopen maan-
den heeft gedoneerd of meegehol-
pen om de actie onder de aandacht 
te brengen, heel erg bedankt! Dank-
zij jullie hebben we dit met z’n al-
len kunnen realiseren. Zoals gezegd 
willen wij graag doorbouwen aan 
een duurzame poporganisatie, dus 
mochten jullie nog meer mensen 
weten die de initiatieven van Behind 
the Corner een warm hart toedra-
gen? Voor €1,- per week kun je lid 
worden en zelf profiteren van allerlei 
kortingen bij Achterhoekse podia, 
festivals, muziekscholen en andere 
initiatieven. Meer infomatie hierover 
is te vinden op behindthecorner.nl/
lidworden.

De Merleyn Muziek Meerdaagse in Doetinchem wil een podium creëren 
waar beginnende bands kunnen spelen en worden ontdekt. Maar ook 
de gerenommeerde bands uit de regio blijven zich aanmelden. “Deze 
twee gegevens versterken elkaar perfect waardoor er ieder jaar een 
prachtige mix van oudgedienden en enthousiaste beginnende bands 
ontstaat”, vertelt organisator en zanger van de Doetinchemse band 
Pulse Tom Wonnink. 

Door Meindert Bussink

De bands spelen volledig voor niks 
en puur voor het publiek, dat ie-
der jaar massaal de weg naar café 
Merleyn weet te vinden. Door de 
diversiteit in aanmeldingen en pro-
grammering is het publiek volgens 
Wonnink op de Meerdaagse altijd 
de grote winnaar: “In het verle-
den speelden op de Meerdaagse 
al bands als Direct en De Staat en 
ook dit jaar zitten er weer relatief 
onbekende toppers tussen de aan-
meldingen die zomaar op een groot 
festival in Nederland zouden kun-
nen spelen deze zomer”.

In den beginne
In het jaar 2000 wordt voor het 
eerst in Café Merleyn een meer-
daags muziekfestival gehouden. 
De eerste editie betrof een 2-daags 
muziekevenement en dit smaakte 
naar meer; daarom ging de Meer-
daagse in 2001 verder als Muziek 
4-daagse. Vanaf 2002 draagt het 
festival de naam Muziek 5-daagse. 
Als in 2013 een nieuwe organisatie 
het stokje overneemt is besloten 
om door te gaan onder de naam 
Merleyn Muziek Meerdaagse.

Wie waren vroeger de sleutelfigu-
ren en wat heeft Wonnink van hen 
geleerd? “In de beginperiode was 
dat Addy Hoopman, Erik Sloot en 
Peter Groeskamp. Met name van 
Erik Sloot en Addy Hoopman leer 

ik nog ieder jaar de kneepjes van 
het vak. Erik Sloot presenteert nog 
ieder jaar een avond en geniet dan 
altijd zichtbaar van de bands en 
neemt zijn taak als presentator zeer 
serieus, iets waar ik alleen maar 
respect voor kan hebben als je al zo 
lang meedraait in de muziekscene”.
Addy Hoopman is samen met 
Nienke Zonsveld (programmering) 
jarenlang de drijfveer achter de 
Meerdaagse geweest. Met zijn PA-
bedrijf Red-Rock verzorgde hij sa-
men met onder anderen Robin Tij-
dink en Jeroen Wentink het geluid. 
Robin Tijdink is met al zijn ervaring 
nog steeds als geluidsman aan de 
Muziekmeerdaagse verbonden. 
Wonnink: “Addy is ieder jaar trouw 
bezoeker van de Meerdaagse en 
geeft altijd weer die tip waardoor ik 
het jaar daarna toch net weer iets 
anders naar de programmering ga 
kijken. Dit wordt het vijfde jaar met 
de nieuwe organisatie maar we ver-
geten nooit waar het ooit is begon-
nen en waarom het merk Merleyn 
Muziek Meerdaagse zo populair is 
geworden”.

Nieuwe organisatie
In 2013 besluit de oude organisa-
tie na een meningsverschil met 
Merleyn-eigenaar Martin van Wolde 
dat het niet langer verder wildgaan 
met de Meerdaagse in Merleyn. 
Bevlogen pakt Wonnink het stokje 
vervolgens op: “Toen ik dit te horen 
kreeg was ik vooral teleurgesteld, 
De Meerdaagse hoort in Merleyn. 
Vaak had ik er al tijdens de meer-
daagse op het podium gestaan 
met diverse bandjes waar ik toen 
in speelde en iedere keer voelde 
ik de magie en gemoedelijke sfeer 
van dit festival. Daarom heb ik op 
het laatste moment aangeboden 
om de organisatie op mij te nemen, 
het eerste jaar voornamelijk alleen. 
Vrienden in de muziekscene hielpen 
mij dat jaar uit de brand. Bands als 
de Boetners, Jajem en Cold Sweat 
maakten hun programma vrij om 
de Meerdaagse een nieuwe start te 
geven”.

De eerste editie was goed maar 
kon veel beter: “Jordy Loos (drum-
mer Pulse), Lennert Luigies (bas-
sist Hupther) en Folkert Gunsing 
(gitarist Als je niks gewend band) 
werden toegevoegd aan de orga-
nisatie. Vorig jaar werd ook Rob de 
Haan bij de organisatie gevoegd. 
Zeer kritisch kijken we naar de aan-
meldingen. Dit zijn meestal dik over 
de 100 bands die allemaal uitvoerig 
worden bekeken en beluisterd door 
de volledig vrijwillige organisatie” 
weet Wonnink.

Aan welke Achterhoekse bands op 
het festival koestert Wonnink de 
mooiste herinnering? “Er zijn zo-
veel geweldige bands langs geko-
men de laatste jaren dat de keuze 
heel moeilijk is. Maar bands die 
voor de organisatie een extra uitda-
ging zijn blijven toch het leukst. Bij-
voorbeeld Moonyard dat een vol-
ledig hammondorgel in 15 minuten 
op- en afbouwt. De band SPAWN 
met 8 blazers op het podium en An-
gus Young (AC/DC) die achter in het 
café staat te kijken hoe zijn neefje 
de baspartijen op zich neemt. Ook 
geweldig was 2 jaar geleden de Kiss 
Tribute door de band Hupther; heel 
veel werk voor de organisatie, zeker 
als het café bomvol staat, maar het 
gevoel wanneer het dan goed loopt 
en het publiek uit z’n dak gaat is ge-
weldig en daar doen we het voor”. 

Veel Achterhoekse muzikanten 
zijn dus aanwezig, maar wat bete-
kent de Doetinchemse popscene 
eigenlijk voor Wonnink? “De Doe-
tinchemse/Achterhoekse popscene 
leeft weer als vanouds. Het is al-
lemaal voor mijn tijd, natuurlijk, 
maar als ik hoor over bands als 
Threshold en Normaal, de optre-
dens die ze deden en hoe snel de 
Achterhoekse muziek toen naam 
maakte in Nederland, denk ik echt 
dat we weer op de goede weg zijn. 
Het is prachtig dat we met de Mer-
leyn Muziek Meerdaagse kunnen 
bijdragen aan de bekendheid van 
de Achterhoekse pop- en rockmu-
ziek”.

De toekomst van de Merleyn Mu-
ziek Meerdaagse is volgens Won-
nink helder: “Wij blijven altijd een 
gratis toegankelijk festival dat ieder 
jaar wordt gehouden in de laatste 
twee weekenden van November. 

Wel speel ik al een aantal jaren met 
het idee om een Merleyn Muziek 
Meerdaagse-festival te houden in 
het voorjaar. Het idee is de leukste 
en beste bands van de afgelopen 17 
jaar over twee dagen te verdelen en 
op die manier een mooi festival te 
organiseren. Bands worden op die 
manier nog meer aangemoedigd 
om zich aan te melden voor de 
meerdaagse eind november, wat 
de kwaliteit alleen maar ten goede 
kan komen”. 

Dan rest natuurlijk nog de vraag 
welke tips Wonnink heeft voor 
bands of dj’s die bij de Meerdaagse 
willen spelen of draaien? “De eerste 
tip is natuurlijk: meld je aan via de 

site www.merelyn.com. Daarna is 
het belangrijk dat je jezelf verkoopt 
middels goede filmpjes, het liefste 
live-opnames, en een heldere bio-
grafie. Ook als je je band al vaker 
hebt aangemeld blijf het vooral 
proberen, want misschien was er 
dat jaar gewoon teveel aanwas 
van een bepaald genre en mag je 
het jaar erop wel gewoon komen 
spelen. Wanneer je eenmaal op de 
meerdaagse bent is het puur genie-
ten: de backstage is voor de bands 
gereserveerd en je komt er niks te 
kort, in het café is het non-stop mu-
ziek en een groot feest voor jong 
en oud en komt ieder muziekgenre 
aan bod.”

Danielle Liebeskind | Wat en Hoe?
Door Hans Mellendijk

De eerste herfstdagen manifeste-
ren zich nog in een oudewijvenzo-
merse pracht als ik richting Nijme-
gen de weg zoek naar het atelier 
van Danielle (Daan) Papenborg 
(geboren in 1971, groeit op in Lich-
tenvoorde). Het oude schoolge-
bouw aan de rafelranden van het 
Universiteitsterrein dat in afwach-
ting van een andere woonbestem-
ming tijdelijk door SLAK wordt 
verhuurd aan kunstenaars en dat 
zij beheert, straalt zowel rust als 
bedrijvigheid uit. In de lokalen 

zien we veel kunst in wording. In 
de werkruimte van Danielle vin-
den we nog restanten van het drie-
daagse symposium van ‘Creative 
Jam #3: State Of The Worldly Tran-
sition’, dat haar kunstenaarsiniti-
atief ‘WHITE SUIT PROJECTIONS’ 
in het schoolgebouw hield. Inmid-
dels is ze het lokaal aan het inrich-
ten voor een volgende klus. Ze wil 
zich de komende tijd meer richten 
op schrijven, meldt ze, terwijl ze 
wijst op een netjes tegen de muur 
gerangschikt rijtje boeken.  

Ik ken Danielle Papenborg al lan-
ger, van ‘nDrom. Al sinds jaar en 
dag vindt op de eerste zaterdag 
van juli het culturele wandelfes-
tival ‘nDrom in Sinderen plaats. 
Daar zag en hoorde ik haar voor 
het eerst op akoestisch gitaar als 
Daan, als singer-songwriter. Een 
paar jaar later gaf Danielle zich 
pas echt artistiek bloot. Onder de 
naam Danielle Liebeskind speelde 
ze met Achterhoeker Martin Luiten 
(The Julie Mittens) en Donné Brok 
(Donné et Desirée) op een geleende 
gitaar, aangesloten op een vintage 
versterker, de stroom kwam van 
een dieselgenerator. Op de zachte 
bodem van het sprookjesachtig 
bos werd de lucht ververst met 
het geluid van elektronische noise, 
drum & bells en elektrisch gitaar. 
Liebeskind vlocht haar geïmprovi-
seerde zanglijnen behendig door 
de instant gecomponeerde avant-
gardistische rockmuziek heen en 
door de donderende energie ging 
het publiek plat. 

Ze mochten nogmaals terug ko-
men en twee jaar later, in 2015, 
hoorde Sinderen voor de tweede 
keer de groep Danielle Liebeskind 
spelen, nu als de incarnatie van 
moeder aarde. Het betreft impro-

visatie met gesproken woord in de 
vorm van een hoog energiek la-
waaibombardement, een psyche-
delische trip van heb ik jou daar 
in intuïtieve zangstructuren. Daan 
wordt weer ondersteund door Mar-
tin Luiten op gitaar en Donné Brok 
op drums, maar ook door gastmu-
zikanten Gijs van der Heijden, die 
in 2013 de Young Composer Award 
van Gaudeamus, een organisatie 
van Nederlandse componisten, 
won en Wessel Westerveld. Wessel 
maakt lawaai-machines, hij expo-
seerde over de hele wereld, komt 
uit Lintelo en Martin kent hem 
sinds zijn jeugd, uit de tijd van de 
plaatselijk jeugdhonk I’varca. Hij 
heeft de Enschedese kunstacade-
mie AKI gedaan, daar kent Danielle 
hem weer van. 

Bovenstaande is in het kort de 
voorgeschiedenis. Afgelopen zo-
mer kwam ik Danielle weer tegen 
bij de Sonsbeek Kunstmanifestatie 
TRANSACTION. We gaan een ge-
sprek houden, dus de tafels wor-
den verschoven, de koffie is gezet, 
inmiddels is haar partner Martin 
Luiten ook aangeschoven,we be-
ginnen.

Lees verder op www.popmag.nl
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‘HET PUBLIEK IS ALTIJD 
DE GROTE WINNAAR’

Merleyn Muziek Meerdaagse

Masseer een zwijn, of ga zingen met 
dolfijnen.
Zingen, ja! Je kunt er de dag uitzonderlijk goed mee beginnen. Prins-
heerlijk onder de pomp staan, lekker je longen volzuigen en dan met 
je borst vooruit als een sexy haan, voluit het douchegordijn kippenvel 
bezorgen. Hééééérlijk! Op vakantie werkt het ook prima, bovenop 
een berg staand, met zo’n echo-dal onder je. Je kunt daar dan bij-
voorbeeld te gek van die typische Freddy Mercury toonladders bul-
deren: ‘Jééé hooooooo’, ( effe wachten op de echo, ja daar komt ie) 
‘Jééé hooooooo’, en dan maak je het af met:biedoebiedoebiedoebied
oediedoebiedoebiedooooeee’.

Door Rocco Ostermann

Machtig gevoel is dat! De kans dat 
er hier en daar een condor van de 
leg raakt is aanwezig, maar te ver-
waarlozen. Trouwens, over sexy 
haan gesproken, die Freddy.
Het is natuurlijk ook zeer plezant 
om stemmen te imiteren. Veel 
mensen deden dat als kind al. 
Daarna leren ze het zich vaak weer 
af, wat toch wel heel spijtig is.
Toen ik een jochie was, deed André 
van Duin altijd vele gekke stem-
metjes op de radio in zijn ‘Dik voor 
mekaarshow’.
Half mannelijk Nederland tussen 
de zes en twaalf jaar zat gekluisterd 
aan de radio en probeerde daarna 
Ome Joop’s diepe bulderstem na 
te doen, en ongeveer zestig pro-
cent van hen moest daarna naar 
de logopedist om weer normaal 
te leren praten en te kunnen ant-
woorden in de klas.
Zo rond mijn tiende levensjaar 
leerde ik zelf bovendien ook nog 
Louis Armstrong kennen, en dát is 
de stem die ik mijn hele leven al 
nadoe, tot op de dag van vandaag. 
Vaak sluit ik elk solo optreden af 
met Armstrongs’ ‘What a won-
derfull world’, en voor de meeste 
mensen voelt dit altijd aan als 
een warm knus haardvuurtje. Die 
stem heeft wat ontwapenends, als-
ook iets knuffelbeerderigs, en de 
mensen worden er vaak rustig en 
blij van. Dat merkte ik vroeger als 
straatmuzikant al.
De mensen keken vaak chagrijnig 
als ze met hun té zware bood-
schappentassen langs kwamen 
waggelen of haastig met de be-
nenwagen onderweg waren. Maar 
wanneer ik de eerste tonen inzette 
van deze klassieker, die het leven 
zo bewierookt, zag je ze allemaal 
even spontaan ‘veranderen’. “I see 
trees of green, red roses too....” De 
chagrijn ontspande zich en zette 
de vermaledijde tassen neer, en 
de speedo snelwandelaar, met zijn 
vast onder zijn oksel geklemde ak-
tentas, ging lager in de versnelling 
lopen, en niet zelden “zette hij ‘m 
in z’n ‘vrij”, en bleef kalmpjes staan.
Louis’ stem was voor hen als het 
kopje koffie waar hevig naar werd 
gesnakt. 

Dat Louis’ stem niet zó werkt voor 
élk levend wezen op deze prach-
tige planeet, heb ik overigens ook 

ondervonden. Ik snorkelde ooit 
in de Tasmanzee, en de lui van de 
boot hadden tegen me gezegd: 
“Als je een liedje zingt, is de kans 
groot dat er wilde dolfijnen om je 
heen komen zwemmen, want het 
zijn zeer nieuwsgierige creatuur-
tjes.” Zo gezegd, zo gezongen, en 
ik zette wat later, dobberend in het 
water, een kerstliedje in: ‘Stiiiihiiille 
naaaaaacht,..heilige naaaaaacht’... 
Onderwater zingen is best lastig, 
en is zoiets als heel hard neuriën, 
dus ik koos een lied waarbij je de 
noten zeer langzaam kunt zingen, 
zonder dat de melodie daar onder 
lijdt. En ja hoor, verrek, aaaaaah, 
jeetje wat leuk, daar kwam er al 
eentje aangezwommen, en nog 
één, tot er uiteindelijk vier vrolijke 
flippers kwamen luisteren naar 
mijn mini-kersconcertje. O, o, o, o, 
wat spoot de endorfine door mijn 
lijf, en wát was ik diep verrukt! Ik 
moet minstens nét zo’n brede glim-
lach als de diertjes hebben gehad, 
en ze bleven maar om me heen cir-
kelen en luisteren. En wat gebeurt 
er dan vaak met me als ik me zo 
voel, ook in mijn alledaagse leven 
aan land? Ik ga blij als dat kind van 
vroeger, dat nog steeds in me huist, 
een stemmetje doen, en in dit geval 
kwam ik weer eens met goeie ouwe 
Louis op de spontane proppen, en 
ik zette ‘What a wonderfull’ world 
in, wat wérkelijk waar ook het eni-
ge juiste lied was voor dat hemel-
se moment, en... ‘Flits, zoef, flits, 
flits,....en weg waren ze! Euuuuh,....
ik viel helemaal stil. ‘Fuck, jongens’, 
dacht ik, ‘ik ken nog wel een ander 
liedje hoor,...wacht!’, maar nadat 
de eerste teleurstelling van mijn 
gezicht was gespoeld, schoot ik al 
gauw in een epische lachbui.
Ik weet niet wie van jullie tijdens 
het snorkelen in een koude zoute 
zee wel eens iets dergelijks heeft 
meegemaakt, maar ik dacht dat 
ik spontaan zou verzuipen door 
dat gehinnik, en kwam proestend 
in ademnood weer aan de opper-
vlakte, met nog slechts een enkele 
‘haha’ door het woeste gesputter 
heen.
Nu ik dit hier aan het neertikken 
ben, kruipt het zoute water weer 
vanuit mijn ooghoekjes naar bui-
ten, en ook die dolfijnenglimlach 
manifesteert zich weer breeduit.

En dat komt allemaal door dat zin-
gen hè!

Liebeskind met gastmuzikanten Gino Miniutti, Stefan van den Berg en Sietse van Erve.  
Releaseshow Little Acts Of Rebellion in het Ruru-huis Foto: Eva Broekema voor Sons-
beek 2016

Foto: Gerrit Bronsveld

Uitgaansgelegenheden 
in Zutphen-Lochem en 
omstreken
De uitgaansgelegenheden in 
een aantal regio’s binnen de 
Achterhoek zijn al door het PAL 
(Poparchief Achterhoek-Liemers) 
beschreven, zoals Doetinchem 
en omstreken (‘Popmuziek in 
Doetinchem’), Dinxperlo-Gen-
dringen-Wisch (‘Popmuziek in 
Dinxperlo, Gendringen en Wisch’), 
Aalten (‘Popmuziek in Aalten’) en 
Lichtenvoorde-Groenlo met om-
liggende dorpen (‘Roomse Her-
rie’ door Stichting Burenplicht). 
Daarnaast komt Winterswijk aan 
de orde in het boek ‘Popmuziek 
in Winterswijk’ en in het boek ‘De 
Kinks Komen - Beat in Winters-
wijk’.
De regio Achterhoek overziende, 
kom ik tot de conclusie dat er over 
het gebied Zutphen-Lochem en 
omstreken nog niet heel veel over 
jeugdcultuur is vastgelegd. Er 
zijn wel wat incidentele publica-
ties geweest: zo beschrijft Harrie 
Leushuis uit Zutphen (ex-Jo Junk 
& Hotdogs) al de geschiedenis 
van de prille jeugd der muziek  in 
Zutphen vanaf begin jaren ’60  in 
zijn publicatie ‘Fragmenten uit de 
Zutphense Pophistorie’. Tevens 
komen in het recente boek ‘Appie 
Daalmeijer, een poplegende uit 
de Achterhoek’ (ex-Copperfield et 
cetera) ook wel wat uitgaansgele-
genheden zijdelings ter sprake. 
John Jansen interviewde voor 
Behind The Corner het duo Hans 
Hoog Stoevenbelt/Harry Leus-
huis in Zutphen. Ap Daalmeijer 
kon hij over de historie van zijn 
woonplaats Lochem raadplegen. 
Lees verder op www.popmag.nl



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.

Onderhoudsmonteur m/v

Heb jij een afgeronde mbo opleiding richting Mechatronica 
of Werktuigbouwkunde, met een goede basiskennis over 
besturingstechniek?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als onderhoudsmonteur ben je samen met je collega’s verant-
woordelijk voor het volledige machinepark en het pand van onze 
opdrachtgever. Hierbij maak je gebruik van jouw kennis van 
hydrauliek, pneumatiek, besturingstechniek en PLC besturingen. 
Je gaat hierbij zelfstandig te werk en verzorgt ook jouw eigen 
administratie, inclusief het bestellen van de benodigdheden voor 
de onderhoudswerkzaamheden.   

Junior Bedrijfskundig Medewerker m/v    

Ben jij net klaar met je opleiding en ben jij sterk in het 
werken met nieuwe systemen?

Wat zijn jouw werkzaamheden
In jouw rol als junior bedrijfskundig medewerker ben je op vele 
vlakken actief. Jij zorgt er voor dat het, onlangs aangeschafte, 
nieuwe systeem goed geïntegreerd wordt binnen de technische 
organisatie. Dit bereik je door de processen die binnen de organi-
satie veelal op papier verlopen, te digitaliseren. Je bereidt dit voor 
en zorgt dat het uitgevoerd wordt. Doel voor de organisatie is om 
efficiënter te gaan werken en processen beter in kaart te brengen. 
Naast de integratie van het nieuwe systeem, voer je orders in en 
probeer je ook dit proces efficiënter te maken. Daarnaast zal je 
meewerken aan diverse voorkomende projecten.

Operator Plus m/v

Ben jij technisch onderlegd en zet jij net die extra stap? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als Operator Plus heb je een passie voor technische installaties. Je 
werkt aan twee grote machines. Dit zijn complexe, zelf ontworpen 
machines. Jij programmeert deze machines. Wanneer er storingen 
aan machines zijn moet jij deze kunnen uitlezen en doorgeven aan 
de monteurs. Daarnaast zitten er veel sensoren aan de machines. 
Deze moet jij kunnen vervangen. Jij bent op zoek naar verbe-
teringen op het gebied van kwaliteit, en gaat accuraat te werk. 
Daarnaast beschik jij over een goed analytisch vermogen.

CNC Draaier m/v

Heb jij kennis van draaien volgens de verspaningstech-
niek?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als draaier werk je zelfstandig aan de machine. Je stelt de machi-
ne in, haalt programma’s op en stuurt programma’s bij daar waar 
nodig. Je maakt middelgrote tot grote series van precisieproducten 
met nauwkeurige toleranties, gemaakt van hoogwaardige materi-
alen. Tijdens de productie ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit 
en maatvoering van de door jou geproduceerde producten.

Werkvoorbereider Metaal m/v

Wil jij werken in de metaaltechniek in een enthousiast 
team?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als werkvoorbereider metaal heb je affiniteit met de technische 
branche. Jij zorgt voor het opnemen van werkzaamheden en het 
bestellen van de benodigde materialen. Deze koop je zelfstandig 
in. Tot de voorbereiding hoort ook het maken van voorcalculaties. 
Aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden maak je de pro-
jectplanning. De algehele werkvoorbereiding 
wordt door jou verzorgd. Hier hoort ook de 
administratie bij. Daarnaast ben jij het aan-
spreekpunt voor de klanten.

Werken bij Coffee Fresh
De beste kop koffie op de werkvloer: daar staat Coffee Fresh voor. Automaten, ingrediënten en 
snelle technische service zijn onze speerpunten. Wij nemen de tijd voor persoonlijk advies en 
verzorgen – vanuit onze vijf vestigingen – met passie voor ons vak koffievoorzieningen ‘op 
maat’. Door te investeren in maatschappelijk verantwoorde producten en mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt, dragen we bij aan een duurzame samenleving.

In verband met groei is Coffee Fresh op zoek naar een junior route-operator die het 
operatingteam komt versterken. In het kader van de jeugdwerkloosheid gaat onze 
voorkeur uit naar een starter op de arbeidsmarkt.  

Operating
In deze fulltime functie ben je verantwoordelijk voor de verzorging van een groot aantal 
automaten.
De dagelijkse verzorging bestaat uit het reinigen en bijvullen van warme drankenautomaten, 
snoep- en frisdrankautomaten. Vanuit onze hoofdvestiging in Drempt rijd je dagelijks met 
een bedrijfsauto je route. 

Jouw profiel
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een collega die:
• een representatieve, vriendelijke en betrouwbare uitstraling heeft
• het leuk vindt om zelfstandig te werken
• de handen uit de mouwen wil steken en werk ziet liggen
• in het bezit is van een geldig rijbewijs B
• goede communicatieve eigenschappen bezit
• een collegiale instelling heeft

Coffee Fresh biedt:
• een uitdagende baan in een dynamisch, gezond en groeiend bedrijf
• een leuke werksfeer in een team van ca. 9 mensen
• een passend salaris

Heb je interesse?
Dan zien wij jouw sollicitatie voor 1 december aanstaande tegemoet. 

Contactgegevens
Coffee Fresh, t.a.v. Stephan Cijs, Postbus 50, 6980 AB DOESBURG
www.coffeefresh.nl
E-mail: vacature@cf.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Junior route-operator regio Achterhoek (40 uur)

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 
Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

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

Tandarts:
5 - 6 november, J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 
Sensire Medipoint thuiszorgwinkels
Vorden, Raadhuisstraat 1, winkel.vorden@medipoint.nl
Geopend ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Woensdag 2 november, Dankdag in de Dorpskerk, 19.30 uur: ds. J. Kool.
1e C: St. Dorcas; 2e C: Eredienst en pastoraat.
Zondag 6 november, Raad van Kerkendienst in de Dorpskerk.
Actie Schoenendoos, 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.
1e C: Actie Schoenendoos; 2e C: Raad van Kerken.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Woensdag 2 november, Dankdag in de Dorpskerk, 19.30 uur: ds. J. Kool.
1e C: St. Dorcas; 2e C: Eredienst en pastoraat.
Zondag 6 november, Raad van Kerkendienst in de Dorpskerk.
Actie Schoenendoos, 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg.
1e C: Actie Schoenendoos; 2e C: Raad van Kerken.

Protestantse gemeente Wichmond  
Woensdag 2 november, 20.00 uur, Hr J. Boon, Zelhem.
Zondag 6 november, 10.00 uur, ds. M. Benard Boertjes, Lemelerveld. 

R.K. kerk Vierakker
Woensdag 2 november, 19.00 uur, Eucharistieviering/Allerzielenviering, 
F. Zandbelt, em.-priester. 
Zaterdag 5 november, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, M. Peters, 
pastoraal werker. 
Zondag 6 november, 9.30 uur, Woorddienst, werkgroep.  

R.K. kerk Vorden
Woensdag 2 november, 19.00 uur, Allerzielenviering, werkgroep. 
Zondag 6 november, 10.00 uur, Oecumenische viering; 
Locatie Hervormde Kerk, werkgroep. 

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

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

   
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.

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

   
Pure Aloë Vera producten 
met de Clean 9. Jannie Nij-
kamp 0575-521316.

BIJZONDER BEWUST BEURS 
zo. 6 nov. 11-16 u. Kulturhus 
Vorden. Proeverijen, mini-
consults, cadeautjes. www.
bijzonderbewust.nl

   
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.

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

   
Heerlijke Oliebollen uit 
Wichmond. Ze zijn er weer 
op zaterdag 5 november. 
Verkoop ten bate van het on-
derhoudsfonds van de PKN 
gemeente te Wichmond.

   
Oost-Gelders Projectkoor 
Tchaikovsky op zaterdag 12 no-
vember 2016, 20.00 uur Catha-
rinakerk kaarten € 10,=. Meer 
info www.oostgeldersproject-
koor.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT
TERBORG

Zondag 6 november
10.00 - 17.00 uur

Sportcentrum De Paasberg
Het Veld 30

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

VLOOIENMARKT
STEENDEREN
Zondag 6 november

10.00 - 17.00 uur

Sporthal Het Hooge Wessel
Prins Bernhardlaan 3

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

VLOOIENMARKT
VARSSEVELD
Zondag 13 november

10.00 - 17.00 uur

Sportcentrum van Pallandt
Van Pallandstraat 4

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

VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

Zondag 20 november
10.00 - 17.00 uur

Hessenhal
Monumentenweg 30

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



COMPLEET WONEN ONDER 1 DAK!
KEUKENS - BANKEN - KASTEN - BEDDEN - FAUTEUILS - EETHOEKEN - VLOEREN - GORDIJNEN - ZONWERING

Bekijk onze nieuwe collecties in
keukens, relaxfauteuils, banken,
gordijnen en vloeren! 

wonen & keukens

Helmink Wonen
T. 0575 551514
Zutphenseweg 24
7251DK Vorden
info@helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl

 PVC Vloeren

 Grote relaxfauteuil afdeling

 Duitse kwaliteitskeukens

Helmink WonenHelmink WonenHelmink W
T. 0575 551514
Zutphenseweg 24

Helmink WonenHelmink WonenHelmink W
Zondag 6 november geopend

van 12.00 tot 17.00 uur


