
Prachtige (weers)omstandigheden voor 
297 hardlopers die zondag deelnamen 
aan de Grote Veldloop in Vorden. B  5

Wim en en Toke Gudde tussen de kinderen van basisschool De Kraanvogel. Foto: PR

Groots afscheid van Wim Gudde van De Kraanvogel
KRANENBURG - Directeur en 
‘meester’ Wim Gudde nam vrij-
dag 30 oktober afscheid van basis-
school De Kraanvogel in Kranen-
burg. Zevenentwintig jaar geleden 
kwam hij voor het eerst met zijn 
brommer naar de school. Dat 
was reden om hem op zijn laatste 
schooldag op te halen met een so-
lex.

De kinderen stonden in een ere-
haag klaar om hem, met het bla-
zen van door het zonlicht gekleur-
de zeepbellen, welkom te heten. 
Daarna werd in de gymzaal het 
feestprogramma voortgezet met 
een voorstelling door ‘Het land 
van Jan Klaassen’. In de eigen klas-

sen werd er later op de ochtend 
door de kinderen persoonlijk af-
scheid genomen door middel van 
toneelstukjes en zelfgemaakte ca-
deaus. Wim en zijn vrouw Toke 
trakteerden de kinderen en het 
team daarbij op zelfgebakken ap-
pelcake en appelsap van appels uit 
eigen tuin.

Ruim 450 ouders, verzorgers, oud-
leerlingen en andere belangstel-
lenden bezochten ‘s avonds de af-
scheidsreceptie. Wim Gudde refe-
reerde in zijn afscheidstoespraak 
aan de mooie momenten die hij 
heeft beleefd op De Kraanvogel. 
De saamhorigheid in de gemeen-
schap en de grote betrokkenheid 

van onder andere ouders, bestuur 
en leerkrachten gaven Wim veel 
voldoening en energie om De 
Kraanvogel tot een school te ma-
ken waar elk kind zichzelf mag 
zijn. Hij benadrukte de rol die het 
toeval speelt en de mogelijkheid 
om met onderwijs het toeval een 
handje te helpen en daarmee een 
positieve impuls aan iemands le-
ven te geven.

Iedereen kijkt terug op een zeer 
geslaagde avond. “Wat was het 
een gezellige avond om niet alleen 
meester Wim, maar ook elkaar 
weer te zien”, vertelde één van 
de vele oud-leerlingen. Namens 
het schoolbestuur kreeg Wim een 

groot kraanvogelbeeld aange-
boden als blijk van waardering. 
Voorzitter André Garritsen van het 
schoolbestuur: “Wim, we willen je 
danken voor je onmenselijke inzet 
en je commitment met De Kraan-
vogel. Je laat een school achter die 
nog jaren kan bouwen op het fun-
dament dat je er eerder hebt neer-
gezet.” En op dat fundament, met 
prachtige buitenspeelmogelijkhe-
den, goede overblijfvoorzieningen 
en leerkrachten met specialisaties 
in sport, muziek, lezen en gedrag 
hoopt De Kraanvogel het gedach-
tegoed van Wim voort te zetten. 

“Elk kind mag hier leren op zijn ei-
gen topniveau!”

   

Lezing over boerderijen bij Oud Vorden
VORDEN - Op woensdag 11 novem-
ber is er bij de oudheidkundige 
vereniging Oud Vorden een lezing 
over de bouw en historie van boer-
derijen. 

De lezing wordt gegeven door 
Wim Jansen uit Steenderen. Wim 
is al jaren betrokken bij de restau-
ratie en renovaties van veel boer-
derijen en staat eigenaren bij met 
zijn grote kennis van bouwstijlen 

en gebruik van materialen. Hij 
staat bekend als een deskundige 
waar het gaat om agrarische be-
bouwing.

De lezing zal gaan over boerde-
rijbouwgeschiedenis (zoals over 
het hallenhuis, krukmodel en 
grupstalmodel), maar ook over de 
geschiedenis in het bouwen (bij-
voorbeeld over het gebruik van 
materialen als hout, stenen en 

glas). De lezing is rijk voorzien van 
leuke voorbeelden en beeldmate-
riaal. Wim is de laatste jaren werk-
zaam als projectleider voor de 
Stichting IJsselhoeven, een boer-
derijenstichting in de IJsselvallei. 

Het belooft een interessante 
avond te worden. U bent allemaal 
van harte welkom op woensdag 11 
november om 20.00 uur bij zaal de 
Herberg.

 

Dinsdag 3 november 
2015

Wereldwinkel 
Vorden klaar voor 
de toekomst
VORDEN - De Wereldwinkel in 
Vorden heeft een geheel andere, 
frisse uitstraling gekregen. Voor 
diegenen die dit nog niet gezien 
hebben, is daar vanaf vrijdag 6 no-
vember de mogelijkheid voor. Op 
deze dag vindt de officiële herope-
ning plaats, vanaf 14.00 uur zal de 
nieuwe burgemeester Besselink 
de Wereldwinkel heropenen. 

In de Wereldwinkel Vorden vindt 
u de vertrouwde Fairtrade artike-
len, maar ook veel mooie nieuwe 
producten. Met het oog op de na-
derende feestdagen is uw bezoek 
zeker de moeite waard.

Door de burgemeester wordt het 
nieuwe logo op de gevel onthuld, 
met dit logo kan de Wereldwin-
kel Vorden zich beter profileren. 
Er zijn dus veel nieuwe zaken, 
maar de doelstelling en missie 
blijven onveranderd: “Zorgen dat 
de mensen in derde wereldlanden 
door het maken en verkopen van 
hun producten in het levenson-
derhoud van henzelf en hun kin-
deren kunnen voorzien”.

Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom!
   

 ■ wereldwinkelsbronckhorst.nl

Jaarlijkse show 
Bronckhorster 
Kleindieren
Uitzonderlijke kwaliteit dit jaar 
op de Bronckhorster Kleindie-
renshow. Maar liefst twintig 
procent van de tweehonderd 
ingezonden dieren werden 
bekroond met het predicaat 
fraai. En dat is uniek.

B  3
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61
D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 7 november

Bij 150 gram 
Mosterd rollade

100 gram Sellerie 
salade GRATIS!

Souvlaki 
steaks

3 stuks € 6,95

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel.  0575 - 55 13 21
Fax 0575 - 55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl
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Familieberichten
Voor vragen of meer informatie, bel: (0544) 80 10 30

Na een kortdurend ziekbed is vrij plotseling overleden 
onze lieve zus, schoonzus en tante
 

Dini Groot Roessink-Schuerink
 

Weduwe van Gerrit Groot Roessink
 

Gerrit en Alie Schuerink-Bosman
Derkjen (zus) en Herman Jolink-Schuerink
Henk en Betsie Schuerink-Hiddink
Evert en Joke Schuerink-Mellendijk
Gerrie en Henk † Eggink-Groot Roessink
Annie en Henk † Lebbink-Groot Roessink
Neven en nichten

 
Hengelo (Gld),
29 Oktober 2015

Verdrietig en vol ongeloof moeten wij voorgoed 
afscheid nemen van onze fijne broer, zwager  
en oom

JOHAN ABBINK
echtgenoot van Rikie Zemmelink

Albert en Margaret Abbink
Jan Abbink †
Gerrit Abbink
Bennie † Mientje Abbink en Henk de Vries
Toon en Betsie Abbink
Harrie en Hentje Abbink
Neven en nichten

31 oktober 2015

Vrijdag 30 oktober 2015 hebben wij na een langzaam 
afnemende gezondheid afscheid moeten nemen van 
mijn dierbare broer en onze dierbare neef
 

Albert  Weustenenk
 
 weduwnaar van Gerda Weustenenk- Meulenbrugge

geboren 01 augustus 1921.
       
 Vorden: D.J. Weustenenk       

 Hengelo Gld: G. Bobbink- Weustenenk

 Hengelo Gld: G.W. Weustenenk - Lenselink

 Hengelo Gld: D. Weustenenk
  G.B. Weustenenk - Maalderink

 Hengelo Gld: B.J. Weustenenk
  R. Weustenenk - Visschers

  Neven, nichten, achterneven  
  en achternichten

Hengelo Gld, 30 oktober 2015








































        



       








Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor degenen die bij je hoorden.

Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor de vele 
goede jaren, delen wij u mede dat, in zijn eigen 
vertrouwde omgeving is overleden onze dierbare 
echtgenoot, vader en opa

JOHAN ABBINK
echtgenoot van Fredrika Johanna Zemmelink

in de leeftijd van 76 jaar.

 Hengelo Gld.:  F.J. Abbink - Zemmelink
 Hengelo Gld.:  Martin en Ina Abbink
       Rik
       Kim
 Schlaitz (D.):  Yvonne en Albert Willemsen
       Niels
       Jelle
       Stefan

31 oktober 2015

Heideweversweg 6
7255 LV Hengelo Gld.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 5 november 
om 10.30 uur in “Ons Huis”, Beukenlaan 30  
te Hengelo Gld. Voorafgaand aan de dienst is er 
gelegenheid tot condoleren van 10.00 tot 10.20 uur.

Aansluitend zullen we hem begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats op de Algemene  Begraafplaats 
te Hengelo Gld.

Na afloop van de begrafenis komen we samen in 
“Ons Huis”.

Cirkel

Ik heb gezocht,
gevonden en verloren

en weer opnieuw gezocht
totdat ik het weer vond

een mens wordt zoveel meer 
dan ééns geboren

en voor wie zoekt is op ’n dag
de cirkel rond. 

Met verdriet, maar dankbaar voor alle liefde, 
gezelligheid en zorg die wij van haar mochten 
ontvangen hebben wij afscheid genomen van 
onze lieve moeder, super trotse oma en vriendin

Annie Eulink-Hooman
weduwe van Theo Eulink

* Hengelo Gld,  † Hengelo Gld, 
9 april 1927 31 oktober 2015

 Louise en Jan
  Rense en Eva
  Jitske en Martin

 Guido en Elviera
  Ruben en Laura
  Daan en Roos
  Jonathan en Afra
  Tobias

 Angela en Chris
  Maarten en Roos
  Eva en Ties
  Vera

 Monique en Janwillem
  Sam
  Tamar

 Jacqueline en Jan
  Lisa en Ruben
  Koen en Danique
  Anke 

 Bertus Bus

Correspondentieadres: 
Sarinkkamp 82, 7255 CW Hengelo Gld.

De avondwake zal plaatsvinden op donderdag  
5 november om 19.00 uur in de Sint Willibrordus-
kerk aan de Spalstraat te Hengelo Gld. Na de 
avondwake is er de mogelijkheid tot condoleren 
in de kerk. In aula Ons Huis, ingang Bleekstraat 7 
te Hengelo Gld is naderhand gelegenheid om 
afscheid te nemen van Annie.

De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden op 
vrijdag 6 november om 10.30 uur in de Sint 
Willibrorduskerk, Spalstraat te Hengelo Gld. Voor 
aanvang van de dienst is er tussen 10.00 en  
10.20 uur gelegenheid om afscheid te nemen van 
Annie. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de R.K. 
Begraafplaats Kranenburg aan de Ruurloseweg te 
Kranenburg (Vorden). 
Na afloop bent u allen van harte welkom in 
Ontmoetingscentrum Ons Huis, Beukenlaan 30 te 
Hengelo Gld voor een kopje koffie en een 
broodje. Hierna is er gelegenheid om ons te 
condoleren.

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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Tel. (0575) 55 29 28

EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Uitzonderlijke kwaliteit jaarlijkse 
Bronckhorster Kleindierenshow

VORDEN - Maar liefst twintig pro-
cent van de tweehonderd inge-
zonden dieren werden bekroond 
met het predicaat fraai. En dat is 
uniek. De kwaliteit van de inge-
brachte grote hoenders, dwerg-
hoenders, serama's, konijnen, 
cavia's, sierduiven, oorspron-
kelijke duiven en siervogels was 
volgens de zes keurmeesters dan 
ook uitzonderlijk hoog. Het be-
stuur en de leden van Pluimvee- 
en Konijnenvereniging Vorden 
en Omstreken (PKV) waren dan 
ook bijzonder trots op de hoge 
kwaliteit van hun dieren.

Door Jan Hendriksen

In Kapel Wildenborch vond af-
gelopen weekeinde de jaarlijkse 
Bronckhorster Kleindierenshow 
van Pluimvee- en Konijnenvereni-
ging Vorden en Omstreken plaats. 
De show werd vrijdagavond ge-
opend door voorzitter Gerrit 
Lenselink. De kantine was tot de 
laatste plaats bezet. "De onder-
linge band van onze zestig leden 
tellende vereniging is fantastisch. 
Met als jaarlijks hoogtepunt de 
Bronckhorster Kleindierenshow. 
De basis van onze hobby moet 
vanuit de plaatselijke verenigin-
gen komen. De show heeft natuur-
lijk een competitie-element, maar 
gezelligheid en het sociale karak-
ter tussen leden en bezoekers zijn 
zeker zo belangrijk tijdens deze 
dagen", zo verklaarde Lenselink.

Begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw werd de vereniging nieuw 
leven ingeblazen. Binnen de ge-
meente Bronckhorst is PKV de 
enige vereniging op kleindieren 
gebied, vandaar ook de naam 
Bronckhorster Kleindierenshow. 
De leden komen uit de hele ge-
meente Bronckhorst en daarnaast 
uit Warnsveld, Zutphen, Lochem, 
Laren en Ruurlo.

Voor het eerst in de geschiedenis 
van de 95-jarige Vordense klein-
dierenvereniging waren er Ja-
panse kwartels en Diamantduiven 
ingezonden en dat maakte de ver-
scheidenheid aan dieren tijdens 
de show alleen maar groter.

Felbegeerd
De felbegeerde H.J. Wisselbeker 
werd definitief gewonnen door 
voorzitter Gerrit Lenselink zelf. 
Deze beker werd in 2000 beschik-
baar gesteld door de familie van 
wijlen de heer H.J. Rietman. De 
beker kon gewonnen worden door 
de fokker met de mooiste collec-
tie van vier dieren. Volgens een 
reglement moest deze beker drie 
maal achtereen of vijf maal in to-
taal worden gewonnen om defini-
tief in het bezit te komen van de 
beker. Als in 2015 deze beker nog 
niet definitief was gewonnen dan 
werd de definitieve winnaar van 
de beker degene die de beker het 
vaakst had gewonnen in de afge-
lopen vijftien jaar. Gerrit Lense-
link werd dit jaar voor de vierde 
keer winnaar van de mooiste col-
lectie. En zo mocht hij de beker in 

ontvangst nemen uit handen van 
Lammert Rietman. Lenselink won 
deze beker ook in 2004, 2008 en 
2013. Ook dit jaar was er op zon-
dag een verkoopklasse aanwezig. 
Op deze manier kon men op een 
makkelijke manier aan dieren ko-
men van een bekende en erkende 
fokker.

Uitslagen
Hoofdereprijzen: Grote Hoen-
ders: Wyandotte Bennie Wassink, 
Ruurlo; Dwerghoenders: Wyan-
dotte kriel: Henk Siemes, Vorden; 
Serama: Herman van Olst, Vor-
den; Sierduiven: Felegyhazer Tui-
melaar: Fabio van Olst, Vorden; 
Oorspronkelijke duif: Lachduif: 
Henk Nijhof, Lochem; Siervogels: 
Diamantduif : Freddy Bettink, 
Lochem; Konijnen: Rode Nieuw 
Zeelander: Gerrit Lenselink, Vor-
den; Cavia's: Borstelhaar: Moniek 
Zevenhoeken, Vorden; Mooiste 
Konijn: jeugd: Klein Zilver : Sven 
Janssen, Baak; Mooiste Konijn C-
klasse: Rode Nieuw Zeelander: 
Gerrit Lenselink, Vorden; Mooi-
ste collectie Konijnen vier dieren: 
Gerrit Lenselink, Vorden.

Maatschappelijke
Vrouwenbeweging
VORDEN/WARNSVELD - Donderdag 
12 november komen de dames 
van Passage-dorp op bezoek bij 
Passage-buiten. Deze avond wordt 
verzorgd door ''Imkerij de Raat''.

Naast een lezing kunnen wij ook 
hapjes proeven gemaakt met ho-

ning. Tevens is er gelegenheid om 
producten te kopen. De vereniging 
hoopt op een fijne avond.

De avond vindt plaats bij 'De Tri-
angel' te Leesten. Aanvang:12.45 
uur.

   

Vrouwengroep
Vierakker-Wichmond
VIERAKKER/WICHMOND - Dinsdag-
middag 10 november bezoeken de 
leden van de Oecumenische Vrou-
wen Groep het Inloophuis "Oude 
IJssel" te Doetinchem. Dorothee 
Hammecher zal hen rondleiden.

De functie van het huis is (ex) kan-
kerpatiënten met elkaar in contact 
te brengen en verwerking en ont-
spanning te bieden. Het inloop-
huis heeft een regionale functie. 
De groep zal gezamenlijk vertrek-
ken om 14.00 uur precies vanaf de 
protestantse kerk te Wichmond. U 

mag ook familieleden of vriendin-
nen meenemen die belangstelling 
hebben voor deze rondleiding.

Opgave
Opgeven kan nog tot en met vrij-
dag 6 november bij het secretari-
aat per mail of telefonisch. Meld 
eveneens of u eigen vervoer heeft 
of niet.
   

 ■ rh.krijt@upcmail.nl ■ 0575-441992

   

Miriam van Reijen vertelt 
over filosofie Spinoza
VORDEN - Op donderdag 12 no-
vember komt Miriam van Reijen 
naar Vorden. Zij is uitgenodigd 
door de commissie Vorming en 
Toerusting van de Protestantse ge-
meente.

Miriam van Reijen is gepromo-
veerd op de filosofie van Spinoza 
en geeft veel lezingen, waarin zij 
gewend is om Spinoza uit te leg-
gen in begrijpelijke taal.

Zij is in actie te zien in het tv-pro-
gramma "Durf te denken" van de 
humanistische omroep (Human), 
waarin zij optreedt ook met pu-
bliek (internet/google). Zeer aan 
te bevelen is een publicatie van 

haar hand: "Spinoza, Brieven over 
het kwaad", evenals publicaties 
van DE Spinoza ambassadeur in 
Nederland, ds. Jan Knol: "En je 
zult Spinazie eten" en "Spinoza in 
107 vragen en antwoorden".

De commissie Vorming en Toerus-
ting nodigt alle belangstellenden 
van harte uit voor deze interactie-
ve lezing waarin Miriam van Re-
ijen de filosofie van Spinoza dicht 
mogelijk bij "gewone mensen" wil 
brengen.

Aanvang en locatie
Aanvang: 20.00 uur in de Voorde, 
Kerkstraat 15 Vorden (achter de 
Dorpskerk).

   

Laatste inloop
energiezuinig wonen
VORDEN - Woensdag 11 november 
vindt de tweede en laatste inloop-
informatiebijeenkomst plaatst 
over de introductie van de 'slimme 
meter' en de AGEM-display.

Tussen 14.00 en 21.00 uur kun-
nen bewoners vrij inlopen in het 
Kulturhus in Vorden. Tijdens de 
eerste bijeenkomst op 14 oktober 

hebben bijna 200 inwoners van 
Vorden gebruik gemaakt van de 
uitnodiging om zich onder andere 
te laten informeren hoe zij kunnen 
besparen op het stroomverbruik 
als zij de slimme meter met de gra-
tis display van AGEM combineren.
   

 ■ www.kulturhusvorden.nl

   

Filmavond Feestweek 
Vierakker-Wichmond
VIERAKKER - Op vrijdagavond 20 
november aanvang 20.00 uur, laat 
stichting oranje comité Vierakker-
Wichmond filmopnames zien van 
feestweek 2015 bij Het Ludgerus-
gebouw in Vierakker.

De meeste aandacht zal besteed 
worden aan de Optocht. Vooral 
voor de deelnemers die zelf mee 
hebben gedaan is dit een mooie 

gelegenheid om zichzelf in actie te 
zien. Verder zal er op deze avond 
net als voorgaande jaren ook een 
film te zien zijn van de optocht van 
15 jaar geleden.

"We zouden het op prijs stellen dat 
er veel inwoners aanwezig zullen 
zijn en wensen u alvast een pret-
tige avond en veel kijkplezier toe".

VORDEN - Hoe betrek je de jeugd 
bij een kleindierenvereniging? 
Die vraag stelt het bestuur van 
Pluimvee- en Konijnenvereni-
ging Vorden (PKV) zich jaarlijks 
in aanloop naar haar clubshow. 
"Door ze naar de show toe te ha-
len en ze actief deel te laten ne-
men", is het antwoord.

Door Jan Hendriksen

Al een aantal jaren nodigt PKV 
leerlingen uit groep vier van basis-
school 't Hoge uit Vorden uit om 
naar Kapel De Wildenborch te ko-
men waar de jaarlijkse onderlinge 
clubshow plaatsvindt. Dat gebeurt 
steevast op de vrijdagmorgen als 
de keurmeesters druk in de weer 
zijn om de tweehonderd kleindie-
ren te beoordelen.

Tekst en uitleg 
beoordeling 
keurmeesters

De kinderen wordt dan tekst en 
uitleg gegeven op welke eigen-
schappen de keurmeesters de 
aandacht leggen. "In totaal heb-

ben 32 kinderen een kijkje geno-
men. En ze waren stuk voor stuk 
enthousiast tijdens hun bezoek en 
hebben een geweldige morgen be-
leefd", zo verklaart voorzitter Ger-
rit Lenselink van PKV. Tijdens de 
show vond zaterdag voor de 21e 
keer de eindjurering van Kind en 
Dier plaats. Dit jaar namen dertien 
kinderen met hun lievelingsdier 
zoals een konijn, cavia en ham-
ster deel aan de wedstrijd. Ger-
rit Lenselink: "Het doel is om de 
jeugd te betrekken bij het houden 
van dieren. En we hopen natuur-

lijk dat ze jeugdlid van onze ver-
eniging worden. Maar dat gebeurt 
mondjesmaat." De uitslag van 
Kind en Dier was als volgt: Cavia´s: 
1. Pluk Garritsen, Zelhem. Ham-
sters 1. Pamela Berentsen, Vorden; 
2. Danique Kleverwal, Vorden. Ko-
nijnen: 1. Mathijs en Janneke ter 
Maat, Vorden; 2. Joppe Garretsen, 
Zelhem; Maree Doornink, Vorden; 
Pien Visser, Vorden; Ruben Bos, 
Vorden; Liv Kranenbarg, Vorden; 
Jinte van Olst, Vorden; Ties Dek-
kers, Vorden en Sep Kranenbarg, 
Vorden.

Volop jeugdactiviteiten tijdens
Bronckhorster Kleindierenshow

De deelnemende kinderen aan Kind en Dier. Foto: PR. 

Lammert en Jannie Rietman overhandigen Gerrit Lenselink (l) de beker. Foto: Theo Janssen. 
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Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 3 t/m maandag 9 november 2015.

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

Verse maaltijden 
service

GRATIS bezorgd aan huis 
of af te halen in de winkel.
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

LEKKER GOEDKOOP EN DE MOOISTE !!!! 

HOLLANDSE BLOEMKOOL
 

 
per stuk   0.99

KOM PROEVEN !!!!!

ZOETE KAKI/PERSIMMON 500 gram  1.49

DE LEKKERSTE !!!!!

DOYENNE DU COMICE PEREN
extra voordelig !!!!!    heel kilo  € 1.50 2 kilo    2.00

VOOR U GEMAK !!!!!   
gesneden 
BOERENKOOL zonder stukjes 

 400 gram + 1 kg geschrapte aardappelen

UIT EIGEN KEUKEN !!!

BĲ  AANKOOP VAN ONZE
AFHAAL MAALTĲ DEN      
2e maaltĳ d naar eigen keuze met

samen 

2.99

50% 
korting
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Beker erwtensoep, rookworst 

+ 100 gram  Zeeuws spek

samen

7

50

VLEESWARENKOOPJE

geb. 

runderrollade 

+ corned beef

3

49

2 x 100 

gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kalfssaucijzen

4

95

4 stuks

SPECIAL

Pomodoro

haasje

2

25

100 gram

MAALTIJD IDEE

Saucijzen

broodjes

5

00

4 stuk
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Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 7 november.

Een aandeel in elkaar

Deelname is kosteloos, meer informatie via www.kennisvloer.nl

Over huiselijke elektronica, duurzaam wonen en meer. Inloop tussen 10.00 en

16.00 uur op onze vestiging in Groenlo. 

Woonmarkt 'toekomstgericht wonen' op 7 november

over prettig
wonen in de
toekomst.

Als u op dit
moment meer

wilt weten

Een aandeel in elkaar

Deelname is kosteloos, meer informatie via www.kennisvloer.nl

Over huiselijke elektronica, duurzaam wonen en meer. Inloop tussen 10.00 en

16.00 uur op onze vestiging in Groenlo. 

Woonmarkt 'toekomstgericht wonen' op 7 november

over prettig
wonen in de
toekomst.

Als u op dit
moment meer

wilt weten

in de 
pocket!

Lever de advertentie in en 
pak uw voordeel.

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

Vanadis
Uitvaartverzorging

Sinds 1999

Inloopkantoor
Marspoortstraat 18

7201 JC  Zutphen

www.vanadis.nl

Frank Dekker

0575-520505
Dag en nacht bereikbaar

“Een uitvaart binnen 
ieders budget”

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden



Met de Revue van Jong Gelre zit het wel snor

VORDEN - Jong Gelre Vorden-
Warnsveld staat op zaterdag 14, 
vrijdag 20 en zaterdag 21 november 
op de planken in 't Kulturhus. Een 
paar maanden geleden begonnen 
Michiel ter Beest, Geert Heuvelink, 
Nout Nijenhuis, Anouk Pardijs, 
Annemarie Riefel en Bart Tiessink 
met schrijven van weer een mooie 
revue met als titel: 'La Moustache'.

Door Liesbeth Spaansen

Het stuk gaat over twee studen-
ten die een snor hebben getekend 
op de Mona Lisa, een uit de hand 
gelopen ontgroeningopdracht. 
Medestudenten gaan proberen dit 
kostbare probleem op te lossen 
en hun vrienden uit de Franse cel 
te krijgen. 'La Moustache' is een 
revue met veel humor, er wordt 
gedanst en gezongen. Voor de lied-
jes zijn herkenbare melodieën ge-
bruikt, waarvoor onder meer Bas-
tiaan Meijerink songteksten heeft 
geschreven.

De verschillende decors zijn nog 
niet klaar, maar daar wordt achter 
de schermen hard aan gewerkt, 
eveneens door leden van Jong 
Gelre. De revue loopt vlot door 

vanwege twee podia waar zich 
van alles afspeelt. Maar ook voor 
het podium gebeurt van alles. Dat 
wordt zitten, opletten, maar zeker 
genieten. Pepijn Klein Lebbink en 
Rutger Elbrink zijn twee leden van 
Jong Gelre die ook acteren in de 
revue. Rutger werkt al een jaar of 
zes in het Dorpscentrum en had al 
meerdere voorstellingen van Jong 
Gelre de revue zien passeren. "Dus 

ik ken iedereen al wel. Zij vroegen 
of ik een keer mee wilde doen. Nu 
doe ik voor het eerst mee, ik kon er 
niet meer onder uit," lacht hij en 
vertelt dat hij de casinodirecteur en 
journalist is en deel neemt aan het 
mannenkoor dat in het stuk voor-
komt. Pepijn is een van de studen-
ten. Hij doet voor het tweede jaar 
mee met de revue. "Je bent er wel 
druk mee, maar de vraag is of dat 

erg is. Het is wel gewoon hartstikke 
leuk." Beide kijken uit naar de pre-
mière op zaterdag 14 november.

Op de woensdagavond komen de 
spelers, dansers en zangers bij el-
kaar in 't Kulturhus in Vorden voor 
de repetitie. Stoelen staan in een 
rij voor het toneel. Er wordt gezel-
lig bijgepraat met een kop koffie 
of thee. Meegebrachte kleding en 
accessoires komen uit tassen, wor-
den gepast en geshowd aan de an-
deren. Zou dat op het toneel goed 
uitkomen? Dan gaat het licht op 
het podium aan, twee stoelen wor-
den neergezet en de regisseur, Git-
ta Hendrikse vraagt de aandacht. 
Op het toneel spelen ze de eerste 
scène. Anderen gaan naar een an-
dere plek om te oefenen. Nog twee 
weken om eraan te werken.

Revue Jong Gelre Vorden-Warns-
veld brengt 'La Moustache' in 't 
Kulturhus op zaterdag 14, vrijdag 
20 en zaterdag 21 november. De 
zaal is open om 19.30 uur, de revue 
begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te 
koop in 't Kulturhus. Kaartverkoop 
begint op donderdag 5 november, 
in de voorverkoop voor 7 euro aan 
de zaal 8 euro.

VORDEN - Het was ondanks de 
prachtige (weers)omstandigheden 
afzien voor de 297 deelnemers die 
zondag deelnamen aan de Grote 
Veldloop in Vorden van de Zut-
phense atletiekvereniging Han-
zesport. Maar tegelijkertijd werd er 
ook volop genoten van de prachti-
ge natuur waarin de veldloop zich 
afspeelde. Zeker met de stralende 
herfstzon die de natuur in een 
schitterende herfsttooi zette.

Door Jan Hendriksen

Het Grote Veld in Vorden is een 
van de fraaiste natuurgebieden 
van de Achterhoek, met een grote 
variatie in het terrein waar bos, hei 
en cultuurland elkaar afwisselen. 
Een deel van de route van de Grote 
Veldloop ging door terreinen van 
Natuurmonumenten. "Een mooie-
re route is bijna niet denkbaar", al-
dus een van de hardlopers die had 
genoten van de prachtige natuur. 
Als eersten ging de jeugd van start 

over een afstand van 1.5 kilometer. 
Winnaar werd de dertienjarige Fie 
Ingenhoven uit Eefde in een tijd 
van 7.34 minuten gevolgd door Ju-
lian Heimensen uit Zutphen (7.55) 

en Anique Snelders eveneens uit 
Zutphen (7.57). De 7.5 kilometer 
werd een prooi voor de talentvolle 
veertienjarige Mahemed Hussein 
Ali uit Rheden in een tijd van 27.41 

minuten. De in Somalië geboren 
Hussein Ali woont sinds drie jaar 
in Nederland. Hij bleef Vincent ten 
Brake uit Groenlo vijf seconden 
voor op de finishlijn die bij Free-
Wheel Sport en Recreatie aan de 
Netwerkweg door Hanzesport was 
getrokken. Als derde eindigde Wim 
Ritsema uit Dieren in een tijd van 
27.50 minuten. De 7.5 kilometer bij 
de vrouwen werd gewonnen door 
Nynke Flipse uit Lochem in een tijd 
van 31.03 minuten gevolgd door 
Marian Fuselier uit Heino (32.52) 
en Marielle Klein Brinke uit Vorden 
(33.08). De vijftien kilometer bij 
de mannen werd gewonnen door 
Gerjan de Ruiter uit Zutphen in een 
tijd van 55.42 minuten. Fred Keu-
rentjes uit Zevenaar werd tweede 
(55.51) en Arthur Bovenkamp 
uit Vasselder derde (58.39). Bij 
de vrouwen won Linda Ooms uit 
Tonden de langste afstand (59.07) 
gevolgd door Ans Zwartkruis uit 
Dieren (1.11.33) en Mirjam van der 
Veen uit Eefde (1.16.25).

Hardlopers Grote Veldloop genieten van
prachtige herfsttooi

In totaal namen 297 deelnemers deel aan de Grote Veldloop. Foto: Jan Hendriksen.

Rutger Elbrink (l.) en Pepijn Klein Lebbink (r.) spelen in de revue. Foto: Liesbeth Spaansen

Oud Vorden haalt maximale sponsorbijdrage 
van het Rabobank Coöperatiefonds binnen
Digitaliseren 80 
jaren Contact 
Vorden
VORDEN - Tijdens de Rabobank 
ledenavond op 29 oktober in de 
Schouwburg in Lochem eindigde 
de Oudheidkundige Vereniging 
Oud Vorden in een spannende 
race op de tweede plaats, goed 
voor een maximale bijdrage uit 
het Coöperatiefonds van € 7000.

Voor het project "Digitaliseren 80 
jaren Contact Vorden" was een on-
dersteuningsverzoek van € 6.320 
gedaan, wat hiermee volledig kan 
worden gehonoreerd. Daarmee 
zijn de financiële hobbels geno-

men en kan het project daadwer-
kelijk van start gaan in een nauwe 
samenwerking met de uitgever 
van Contact.

Overhandiging
Rabobank directievoorzitter Jan 
ten Hove overhandigde de poster 
met het bedrag aan Wim Ruiter-
kamp, voorzitter van Oud Vorden, 
die zijn tevredenheid uitsprak 
over de steun van de Rabobank 
leden die in grote getale naar Lo-
chem waren gekomen om hun 
stem op Oud Vorden uit te bren-
gen. Op de foto zijn de drie meest 
betrokkenen bij het project te zien: 
projectleider en voorzitter van de 
Fotocommissie Rinus Ilbrink, 
penningmeester Gerrit Vlogman 
en voorzitter Wim Ruiterkamp. V.l.n.r. Rinus Ilbrink, Gerrit Vlogman en Wim Ruiterkamp. Foto: PR

Poëziemiddag 
Galerie de 
Burgerij

VORDEN - Donderdagmiddag 12 
november wordt voor de tiende 
keer in Galerie De Burgerij een 
poëziemiddag georganiseerd 
voor dichters uit de Achterhoek 
e.o. Inmiddels hebben 30 dich-
ters hier een podium geboden 
om eigen werk in een intieme 
setting voor te dragen.

Vanwege het lustrum zijn en-
kele gastdichters uitgenodigd. 
De stadsdichter van Zutphen en 
trouw deelneemster aan de poë-
ziemiddagen, Anna Wiersma, is te 
gast. Zij zal eigen werk voordragen 
en vertellen over haar eerste tien 
maanden stadsdichterschap. Ook 
zijn leden van het dichterscollec-
tief uit Hengelo (Ov) uitgenodigd 
om eigen werk voor te dragen en 
te vertellen over hun nieuwe initi-
atief. De middag zal muzikaal wor-
den begeleid door pianist Jack van 
Dodewaard van het Klavier in Vor-
den. Belangstellenden voor deze 
middag zijn van harte welkom 
in Galerie De Burgerij, Zutphen-
seweg 11. De middag begint om 
14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur). 
Informatie en reserveren (aan te 
raden): tel. 06 57 07 95 58.

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

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

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

 

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

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

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Rayen Panday
Vrijspraak

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

20:30 uur - Cabaret

do.

 55
do.

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

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

20:00 - Toneel

do.

 55
do.

The Umbilical Brothers

Mon Amour Band

KidShow (not suitable for children)

Palingsound

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

Wat is toch het geheim van dit kleine vissersdorp? 
Hele generaties groeiden op met muziek van 
Volendamse bodem.

20:00 uur - Cabaret

20:00 uur - Theaterconcert

do.

do.

 5

 5

6

14

vr.

za.

De Grote Improvisatie Show

Zij is de baas!

Met Ruben en Tijl

Met o.a. Bastiaan Ragas

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

Cabarettheater met onvergetelijk mooie hits en 
botte grappen, geschreven door Marjolein Beumer, 
dé schrijfster van de succesvolle film Soof.

22:00 uur - Show

20:00 uur - Toneel

do.

do.

 5

 5

7

18

za.

wo.

Elvis never left the building
Frédérique Spigt en Annet Malherbe

Annet Malherbe en Frédérique Spigt zingen het 
levensverhaal van THE KING aan de hand van 
achtergrondprojecties en een 4-koppige band.

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 513
vr.

tip!

Het Groot Niet Te Vermijden
Shave, Rattle & Roll

Al meer dan 25 jaar staat Het Groot voor humor, 
goede muziek, theater en muzikale grappen. 
Messcherp of met een baard…

20:00 uur - Muziektheater

do.

 512
do.

'Ruben en Tijl improviseren
op zaterdag 7 november a.s.'

u i t g e l i c h t

november INFORMATIEAVOND
VOOR MELKVEEHOUDERS 
9 NOVEMBER 2015

Hij is ontwikkelaar van het eerste
cloud-based voermanagementsysteem 
DairyTuner, dit systeem geeft een 
volledig overzicht voor de voerder door 
alle rantsoenen rechtstreeks te syn-
chroniseren met een online boerderij 
account.

Ontvangst met koffi e:      19.30 uur
Voorwoord:       19.45 uur
Aanvang informatieavond:     20.00 uur

Teun Sleurink van DairyTuner zal deze 
avond advies geven over het wel en wee 
van de moderne melkkoe. In deze tijd 
waarin de marges lager zijn kan het een 
interessante informatieavond voor u zijn.

Teun is een zeer ervaren specialist op het 
gebied van voedings- en melkveeproductie, 
onafhankelijk adviseur voor melkveebe-
drijven in diverse Europese landen en de 
Verenigde Staten. 

WWW.BEGEO.NL   06 - 51 23 52 56

INFORMATIEAVOND

MAANDAG 9 NOVEMBER 

19.30 UUR BIJ

ZAAL DEN BREMER, 

ZUTPHEN EMMERIKSEWEG 37 

IN TOLDIJK

Begeo loonvoerbedrijf organiseert 
in samenwerking met DairyTuner 
een informatieavond op maandag 9 
november 2015 bij zaal Den Bremer 
in Toldijk voor melkveehouders. 
U bent van harte uitgenodigd.

Per direct te aanvaarden.
Modern en representatief vrijstaand bedrijfsgebouw. Op bedrijventerrein 
‘Hoge Voort’. Makkelijk en snel te bereiken vanaf snelweg Doetinchem.
- Uitstekend bereikbaar
- Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein
- Voor veel doeleinden geschikt
- Het pand is zeer goed geïsoleerd en verkeert in nieuw staat
- De bedrijfshal ca. 500m2 b.v.o. met vloeistofdichte vloer
- Vrije hoogte 6m v.v. overhead deur 4 x 4.5 m
- Kantoor bg +/- ca. 30 m2 - Magazijn bg +/- ca. 30 m2 - Toilet-groep
1e verdieping: 
- Kantoor/kantine +/- 30 m2 met keukenblok. Berging/opslag en cv.
Opleverings niveau:
Kantoor/kantine v.v. centrale verwarming, telefoon, verlichting, HR-iso-
lerende beglazing. Bedrijfshal v.v. verwarming door heater, wasgelegen-
heid, HR-isolerende beglazing, overhead deur, loopdeur, diverse krachts-
stroomaansluitingen in de gehele bedrijfshal, plafondverlichting voorzien 
van TL-verlichting

Informatie: 0611486543

Te huur: Gildenweg 5 - 7021 BS Zelhem



Japanse Notenboom bij de Wehme 
moet wijken voor oprit

VORDEN - Afgelopen week is ge-
bleken dat de gingko (Japanse 
notenboom), die voor de Wehme 
aan de Nieuwstad in Vorden staat 
en die zo'n 15 jaar geleden door 
de omwonenden aan de Wehme 
geschonken is, moet wijken voor 
een oprit. Toen dat duidelijk 
werd, is Vereniging Bomenbe-
lang erbij gehaald.

Vereniging Bomenbelang heeft 
toen ProWonen gevraagd te ko-
men kijken of de boom niet ge-
spaard kan blijven. Afgelopen 
donderdag 29 oktober kwamen 
de heer Mulder van ProWonen, 
7 buurtbewoners en Joost Bakker 
van Vereniging Bomenbelang bij 
elkaar. 

Toen is afgesproken dat ProWonen 
twee nieuwe gingko's laat planten 
op het terrein. De geschonken 
gingko, die er momenteel prach-
tig bij staat, kan echter niet blijven 
staan. Ook verplaatsing vindt de 
aannemer niet aantrekkelijk.

Op de website vindt u iedere week 
nieuws over het groen in de ge-
meente Bronckhorst in het alge-
meen en bomen in het bijzonder.
   

 ■ www.bomenbelang.nl 

   

Aangepast lesrooster winterperiode 
Grand Café het Meestershuis
VORDEN - Vanaf 1 november tot en 
met eind februari gaat Grand Café 
het Meestershuis in Vorden een, 
op de winter, aangepast lesroos-
ter draaien. Gedurende deze pe-
riode gelden er andere openings-
tijden maar blijven er daarnaast 
uiteraard weer diverse activiteiten 
plaatsvinden.

De nieuwe lestijden zijn: maan-
dag, woensdag en donderdag tot 
20.00 uur (keuken 11.30 tot 19.00 
uur, let op; alles voor 19.00 besteld 
wordt nog gewoon uitgeserveerd), 
vrijdag en zaterdag open tot 00.00 
uur (keuken van 11.30 tot 20.30 
uur) en zondag open van 10.00 uur 
tot 21.00 uur (keuken van 11.30 tot 
20.00 uur). Elke dag, behalve op 
dinsdag, al geopend vanaf 10.00 
uur voor bijvoorbeeld een heer-
lijke Meesterskoffie of cappucci-
no. Dinsdag is een studiedag, wat 
betekent dat het Meestershuis die 
dag niet open is.

Gastlessen winterperiode
In het lesplan voor de winterperio-
de zijn al diverse interessante col-
leges ingepland. Om te beginnen 
een lezing over vluchtelingen op 
4 november door Unicef waarbij 
tevens een oproep wordt gedaan 
voor vrijwilligers. Gevolgd door 
een inloop van 'Wijzelf' Zorgcoö-
peratie Achterhoek op donderdag 
5 november (19.30 tot 21.00 uur). 
Verder staat er een 'Japanse les' 
gepland op woensdagavond 2 de-
cember, aanvang 18.30 uur. Deze 
avond geeft culinair chef Arjan 
Siemerink een Masterclass over de 
Japanse keuken en worden de ver-
schillende Japanse specialiteiten 
in 7-gangen geserveerd voor 37,50 
euro. En eind van het jaar volgt er 
nog een PubQuiz gegeven door 
een echte Kwismeester. In deze 
periode kan men ook nog op pad 
gaan met 'de Wandelmeester van 
Vorden', te boeken als arrange-

ment in combinatie met een lunch 
en/of een borrelhap. Ondertussen 
hebben al ruim 650 wandelaars de 
8Bruggen- of 8Bankenroute gelo-
pen met de Wandelmeester, abso-
luut een aanrader!
Wat de komende feestdagen be-
treft is het Meestershuis op Eerst 
Kerstdag gesloten, maar op Twee-
de Kerstdag gaat de nieuwe kaart 
in en hebben gasten met de 'Kerst-
proeverij' de primeur als het gaat 
om de nieuwste Klassewerkjes, 
voor 29,50 euro inclusief een des-
sert. Ook met Oud&Nieuw is het 
Meestershuis beide dagen overdag 
geopend. Daarna gaan van 4 janu-
ari tot en met 19 januari de Juffen 
en Meesters op 'studiereis' en kan 
men die periode niet terecht bij 
het Meestershuis.

Studierichting
René Jak, eigenaar van het Mees-
tershuis vertelt: "Bij ons is echt 
van alles mogelijk, van lezingen 
en bijeenkomsten tot proeverijen, 
thema-avonden en grote feesten. 
Al dan niet besloten, want we pro-
beren ook voor gasten die binnen 
komen lopen beschikbaar te zijn. 
Mocht er een besloten feest zijn, 

dan wordt dit op onze site en onze 
Facebookpagina aangegeven". Bij 
thema-avonden geldt dat er altijd 
gereserveerd moet worden, voor 
een hapje eten geldt dit enkel voor 
groepen van zes personen of meer. 
René:"Je kunt nergens leuker eten. 
Het is een snel concept, zonder 
lange wachttijden, met leuke, bij-
zondere gerechten waarbij gas-
ten zelf de hoeveelheid kunnen 
bepalen doordat men meerdere, 
kleinere gerechten kan bestellen. 
Noem het een soort grotere vorm 
van tapas." Zo heeft het Meesters-
huis kleine hapjes die de gehele 
dag worden geserveerd (Proef-
werkjes), maar ook lunchgerech-
ten (Meesterwerkjes) en vanaf half 
vijf wordt het diner geserveerd 
(Klassewerkjes). De kaart wordt 
om de tweeënhalve maand ver-
nieuwd om uitdagend te blijven.
Meer weten over het Meestershuis 
of heeft u zelf ideeën voor een 
leuke activiteit, neem dan gerust 
contact op via de mail of neem een 
kijkje op de website
   

 ■ info@hetmeestershuis.nl ■ www.hetmeestershuis.nl

De Japanse Notenboom bij de Wehme wo. Foto: Hans Thijssen. 
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

6 T/M 8 NOVEMBER6 T/M 8 NOVEMBER6 T/M 8 NOVEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

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

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

2x 150 g

Zuid-Amerikaanse 
kogelbiefstuk*

Oriëntaalse scharrelkipdelen*

400 g

Ambachtelijk vloerbrood

Bloemkool Conference peren

Zoete aardappelen Persimmon

Gezeefde tomaten 
Bamischijven, bitterballen 
of Mexican Gringo’s.

Snacks**

Chocolade vlokken
Vanille, stracciatella, walnoot, 
of kaneel. 

Roomijs**

Goudse kaas 48+ gesneden* Verse kaas

14.97/kg

Het Meestershuis in Vorden biedt een divers aanbod van activiteiten. Foto: PR
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www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

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

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

•	 Inkoop	oud	goud

Kasteel Vorden 
Bezichtiging

(open van vrijdag-zondag, 11.00 - 17.00 uur)

Feesten, partijen, recepties 
en rondleidingen 

(op afspraak)

Restaurant ‘t Kasteelhaantje 
met natuurterras

(open van vrijdag-zondag, 11.00 - 20.00 uur)
 

Voor Restaurant Specials kijk op 
 Kasteelhaantje 

of op onze website of bel 06-15584641 

Voor meer informatie neem contact op via:
www.kasteelvorden.nl

 KasteelVorden
info@kasteelvorden.nl  |  0575 - 55 06 84

 Houtkachels 

 Pelletkachels

 Gaskachels 

 Haarden

 Rookkanalen   

 Montage

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575 - 470354

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

Andere dagen op afspraak.

www.hetkacheltje.nl

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

  Gratis adviesgesprek  
 Erkend door zorgverzekeraars
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik lach 
weer 
zonder 
zorgen

Zaterdag, 14 november Venderinkweg 3  
7021 MZ    Zelhem

vanaf  11.00 uur

‘gerei  in de wei’ 
huis- en schuurverkoop

Huisraad, meubels, accessoires, wit- en bruingoed.
Tuinartikelen: potten en pannen, koper en zink.
Tuinstoelen en tafels, grasmaaiers, trapskelters, enz.
Gereedschap, kabels, pompen, slangen, sproeiers.
Werkplaats: compressor, cirkelzaag, koudwaterreiniger, enz.
Landbouwgereedschap en -werktuigen.

Broekstraat 1A – 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 – info@pelgrom.nl W W W . P E L G R O M . N L

120-

 99,-
Stihl BGE 71 
Elektrische bladblazer
Vermogen: 1 KW
Gewicht: 3,0 KG

319-

 249,-
Stihl BG 56-D 
Motorbladblazer
Cilinderinhoud: 27,2 cm3

Gewicht: 4,2 KG

465-

 399,-
Stihl BR 200
Voor comfortabel werken op 
grote oppervlakken.
Cilinderinhoud: 27,2 cm3

Gewicht: 5,8 KG

363-

 299,-
Stihl SH 56-D 
Motorbladblazer met 
opvangzak.
Cilinderinhoud: 27,2 cm3

Gewicht: 5,3 KG

404-

 349,-
Stihl MS 211
Benzine motorkettingzaag
Vermogen: 2,3 pk
Gewicht: 4,3 kg
Zaagbladlengte: 35 cm

279-

 249,-
Stihl MS 171
Benzine motorkettingzaag
Vermogen: 1,8 pk
Gewicht: 4,3 kg
Zaagbladlengte: 30 cm

229-

 179,-
Stihl MSE 170 C-Q
Elektrische kettingzaag
Vermogen: 1,7 KW
Gewicht: 4,2 kg
Zaagbladlengte: 30 cm

PELGROM 
sterk in tuinwerk

Kijk voor nog meer acties op onze website



Met de Theaterbus naar de Zesde
Symfonie van Gustav Mahler

RUURLO - De Theaterbus van de 
KunstKring Ruurlo opent het sei-
zoen meteen spectaculair. Op vrij-
dag 13 november staat namelijk 
de Zesde Symfonie van Gustav 
Mahler op het programma, uitge-
voerd in Theater Orpheus in Apel-
doorn door het Gelders Orkest in 
samenwerking met hét Symfonie-
orkest onder leiding van de Roe-
meense dirigent Cristian Mandeal.

De Zesde Symfonie, die Mahler 
zelf zijn 'allerpersoonlijkste sym-
fonie' noemde, gecomponeerd 
voor zijn geliefde Alma, is een bui-
tengewoon aangrijpend meester-
stuk. Het is een uitdaging voor de 
liefhebbers en een buitenkans om 

met de componist kennis te ma-
ken, want het werk wordt niet vaak 
geprogrammeerd, vanwege het 
reusachtige aantal van 120 musici 
dat nodig is. Het Gelders Orkest 
en het Symfonieorkest slaan dit 
seizoen de handen ineen om dit 
magistrale werk uit te voeren.

Het Gelders Orkest en de Zesde 
symfonie van Mahler zijn een ge-
weldige combinatie. Het klassieke 
meesterwerk wordt begeleid door 
de extraverte Roemeense diri-
gent Cristian Mandeal, gelauwerd 
specialist in het laatromantisch 
repertoire. Met 120 musici zal dit 
concert Theater Orpheus in Apel-
doorn laten zinderen. Mahler 

schrijft zijn Zesde symfonie in de 
gelukkigste periode van zijn leven. 
Hij vereeuwigt Alma op grootse 
wijze. Tegelijkertijd is het werk 
doordrenkt van tragiek en slaat 
het noodlot genadeloos toe. Na de 
generale repetitie, voor de wereld-
première in 1906, zien getuigen 
Mahler 'ijsberend, handenwrin-
gend, snikkend en buiten zichzelf' 
in zijn kleedkamer. Simon Vest-
dijk noemde de grootse finale het 
"aangrijpendste, indrukwekkend-
ste slotdeel ooit."

Voor opgave zie advertentie elders 
in deze krant.

   

Harmonie Vorden meets 'Low Brass 
Connection'
LBC bestaat uit 
professionele 
trombonisten
VORDEN - Onder deze titel houdt 
zaterdag 28 november Harmo-
nie Vorden vanaf 20.00 uur het 
najaarsconcert. Naast het traditi-
onele voorjaar- en zomeravond-
concert heeft harmonie Vorden 
nu ook een najaarsconcert in de 
programmering opgenomen. De 
Dorpskerk is hiervoor als loca-
tie gekozen. Dit concert is in sa-
menwerking met het trombone-
ensemble Low Brass connection 
kortweg LBC georganiseerd.

Low Brass Connection (LBC) is 
een groep professionele trom-
bonisten ontstaan uit een groep 
studiegenoten aan de conserva-
toria van ArtEZ (Arnhem/Zwolle/
Enschede) als trombone ensem-
ble. Sinds 2012 spelen zij onder 
de naam Low Brass Connection. 
Het doel van LBC is het promo-
ten van de blaasmuziek voor laag 
koper instrumenten (trombone, 
euphonium en bastuba) met in 
het bijzonder de trombone en het 
trombonespel.
Dit vooral in het oosten van het 
land en de grensstreek (Duits-
land). Het LBC wil dit bereiken 
door zich veel te presenteren in 
(kleine) veelzijdige concerten, in 

diverse bezettingen en verschil-
lende stijlen muziek. Het LBC 
heeft een gevarieerd repertoire dat 
zich afwisselt van trio's tot en met 
octetten waarbij de alt- en contra-
bastrombone niet geschuwd wor-
den!

Bezetting
De bezetting bestaat uit: Jurgen 
Wentzel (Alt en tenor trombone), 
Gido van Schijndel (Tenor trom-
bone en euphonium), Gertjan 
Lenderink (Tenor trombone en 
euphonium), Niels Assink (Tenor 
trombone), Christoph Pimpl (Te-
nor en bastrombone), Chiel Vol-
man (Bas en contrabas trombone 
en euphonium) en Berjan Mor-
sink (Bastrombone en bastuba).
Het is niet helemaal toevallig dat 
met dit ensemble het najaars-
concert is georganiseerd. Berjan 
Morsink is tegelijkertijd dirigent 
en maakt ook onderdeel uit van 
dit ensemble. Met deze vorm van 
concerten wil harmonie Vorden 
jonge musici een platform bieden 
om zich te kunnen presenteren 
aan een breed publiek zodat ze 
niet alleen hun muzikale kwalitei-
ten kunnen tonen maar ook be-
kendheid krijgen in de regio.

Gevarieerd programma
Voor zaterdag 28 november is een 
gevarieerd programma samenge-
steld waarin harmonie en LBC in 
afwisseling diverse composities zal 

laten horen. Zowel de licht-klas-
sieke als populaire muziek komen 
aan bod. Een niet te missen gele-
genheid om kennis te maken met 
de blaasmuziek en in het bijzon-
der Low brass connection. Om de 
kosten van deze muzikale avond 
te dekken is de harmonie genood-
zaakt een gering toegangsbedrag 
te vragen. Toegangskaarten zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij de 
Bruna tegen een prijs van 5 euro 
per stuk en op zaterdag 28 novem-
ber aan de kassa in de Dorpskerk 
voor 7 euro per stuk.

Komende activiteiten
Harmonie Vorden is ook aanwe-
zig bij de aankomst en intocht van 
Sint Nicolaas op zaterdag 14 no-
vember; tijdens de kerstmarkt op 
zaterdag 12 december en de Kerst-
nachtdienst op 24 december. Har-
monie Vorden kan niet bestaan 
zonder de financiële steun van 
donateurs en de opbrengst van 
diverse acties. Zo werd zaterdag 
10 oktober de inmiddels bekende 
slaatjesactie georganiseerd en zijn 
er 2.500 Herbergslaatjes aan de 
man gebracht waardoor de vereni-
gingskas kon worden aangevuld. 
Namens de leden van harmonie 
Vorden dank aan iedereen die de-
ze overheerlijke slaatjes heeft af-
genomen. Op 11 en 12 december 
kan men de Harmonie weer aan 
de deur verwachten, ditmaal met 
heerlijke oliebollen.

Brook Duo presenteert 
nieuw programma 
WICHMOND - Donderdagavond 
10 december om 20.00 uur komt 
Brook Duo met het nieuwe pro-
gramma 'Storm op Kas-oamd' 
naar de Protestantse Kerk, 
Dorpsstraat 16 te Wichmond.
Schrijver Gert Jan Oplaat heeft 
een nieuw verhaal geschreven 
genaamd Storm op Kas-oamd. In 
dit spannende verhaal neemt hij 
u mee naar het jaar 1928, waarin 
het leven van de blinde Teuntje 
centraal staat.

Teuntje is de zoon van een arme 
klompenmaker die moet opbok-
sen tegen de grote herenboeren. 
Een van de zonen van een van 
de herenboeren is Harmen Groot 
Wilterdink, hij heeft de bijnaam 
"de Storm" vanwege zijn branie 
en arrogante gedrag. Hij vernedert 
arbeiders en dagloners en heeft 
het "te hoge vuur 't gat".

De kilte van de grote boerenfami-
lie staat pal tegenover de warmte 
van de kleine klompenmakers 
familie. Ondanks zijn blindheid 
prijst Teuntje zich gelukkig. Hij 

heeft wel een diepe wens, en dat 
is op kerstavond zingen in de kerk. 
De dominee gunt hem dat ook 
van harte. Echter een zoon van 
een dagloner hoort achter in de 
kerk volgens de herenboeren van 
de kerkenraad. Zal het met steun 
van de bovenmeester en de domi-
nee lukken dat hij voorin de kerk 
mag zingen? Het wordt spannend 
of het lukt, vele stormen komen 
voorbij in dit verhaal. Het verhaal 
wat wordt afgewisseld met liedjes 
boeit van begin tot eind. Het is te 
zien en te horen op donderdag 10 
december.

Opbrengst onderhoudsfonds
Entree bedraagt 10 euro, dit is in-
clusief 1 consumptie na afloop. De 
opbrengst is bestemd voor het on-
derhoudsfonds van de Protestant-
se Gemeente Wichmond. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij: Jan Rietman 
(0575-441999), Henk Ellenkamp 
(0575-441523 's avonds) en Pasto-
rie Protestantse kerk, Dorpsstraat 
16 in Wichmond (op de zaterda-
gen 21, 28 november en 5 decem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur).

Luisteren naar de muziek van Gustav Mahler is een uitdaging. Foto: PR

(Advertorial)

Groot Jebbink Wintercheck steunt 
Stichting Muziekkoepel Vorden

Met bewondering heeft Jan 
Groot Jebbink de inspannin-
gen gevolgd van de Stichting 
Muziekkoepel Vorden om de 
muziekkoepel in ere te her-
stellen. Dit heeft de eigenaar 
van Autobedrijf Groot Jebbink 
doen besluiten om dit initia-
tief te ondersteunen tijdens 
de gratis toegankelijke Winter-
check 2015. “Voor iedere auto 
die wij op zaterdag 7 november 
controleren, doneren wij 5 eu-
ro aan de stichting. Als Vorde-
naren moeten we het samen 
doen, vind ik.”

Jan Groot Jebbink is als geboren 
en getogen Vordenaar begaan 
met het dorp en alles wat het 
biedt. Vorig jaar kreeg de Vorden-
se schooljeugd op speelse wijze 
verkeersles op het terrein van het 
autobedrijf met het Shell/Veilig 
Verkeer Nederland Verkeersplein. 

Nu krijgt maatschappelijk verant-
woord ondernemen vorm door 
de steun aan de stichting van 
Harry Jansen, Pim van Zeeburg 
en Willemien Klein Geltink. “Van 
de muziekkoepel, het plein en 
de speeltuin kunnen alle mensen 
in Vorden genieten. Het verbindt 
Vordenaren met elkaar en dat 
vind ik heel waardevol. Zeker in 
deze tijd van toenemende tegen-
stelling”, motiveert de Vordense 
ondernemer.

Veiligheid voorop
De uitkomst is dat iedere bezoeker 

van de Wintercheck 2015 automa-
tisch bijdraagt aan het herstel van 
de muziekkoepel. Tijdens de kos-
teloze wintercontroledag op zater-
dag 7 november aanstaande (van 
9.00 tot 15.00 uur) controleren de 
kundige monteurs van Bosch Car 
Service Groot Jebbink iedere auto 
op alle essentiële punten, waarbij 
veiligheid voorop staat.

Speciale aandacht bij de Winter-
check 2015 gaat uit naar goede 
werking en de staat van het rem-
systeem, de wielophanging, de 
banden en de verlichting. Ook 
omdat de politie heeft aangekon-
digd in de aanloop naar de winter 
strenger te controleren op deug-
delijke werking. Tijdens de gratis 
inspectie worden alle vloeistoffen 
gecontroleerd, net als de staat 
van de ruitenwissers. Dit alles om 
te zorgen dat u zorgeloos en veilig 
de winter door kunt rijden.

‘Ga naar de wintercheck’
“Het is fijn om te merken dat ons 
plan breed wordt gedragen. Nog 
mooier is als de steun leidt tot meer 
financiële armslag en dat is bij de 
geste van Jan Groot Jebbink zeker 
het geval”, benadrukt Harry Jansen, 
voorzitter van de Stichting Muziek-
koepel Vorden. “Ik wil alle Vorde-
naren bij deze dan ook oproepen: 
ga met je auto naar de Wintercheck 
bij autobedrijf Groot Jebbink. Het 
is een win-win-win situatie: goed 
voor je eigen veiligheid, goed voor 
de muziekkoepel en goed voor de 
leefbaarheid van Vorden!”
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Oude Lochemseweg 3a, Laren Gld //  Onsteinseweg 2, Vorden

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

Wij gaan naar twee routes om 
ook bij u te kunnen voeren...

Wij gaan naar twee routes om 
ook bij u te kunnen voeren...

Wij gaan naar twee routes om 
ook bij u te kunnen voeren...

Oude Lochemseweg 3a, Laren Gld //  Onsteinseweg 2, Vorden

 Tel. (0573) 25 23 37 

Wij gaan naar twee routes om 
ook bij u te kunnen voeren...

 

 

Cafe Uenk Vorden  VERDWAALD
presenteert:  zaterdag 21 november
    van 20.00 - 00.30 uur

 

Entree 
GRATIS  
VOL = VOL

WWW.CAFEUENK.NL  
Nieuwstad 13, Vorden tel. 0575 - 55 13 83Nieuwstad 13, Vorden tel. 0575 - 55 13 83Nieuwstad 13, Vorden tel. 0575 - 55 13 83

Groenloseweg 9  Ruurlo  Tel. 0573 451239   www.wonerij.nl

Van donderdag 29 oktober t/m zondag 1 november
en donderdag 5 november t/m zondag 8 november
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR.

FINALE OPHEFFINGS
UITVERKOOP

We stoppen per 9 november
tot dan houden we de

WIJ
STOPPEN

Alles moet tegen WEGGEEFPRIJZEN de winkel uit!
Profi teer alleen nog op deze dagen van ongekend hoge
kortingen en prijzen beneden de inkoopprijs!

Profi teer tijdens deze LEEGVERKOOP en scoor de mooiste
meubelen en woonaccessoires voor een prikkie!

ProWonen verhuist!
Alle medewerkers van ProWonen 
werken vanaf 1 december in 
ons kantoor in Borculo. Wilt u een 
medewerker persoonlijk spreken? 
Maak dan een afspraak via 
www.prowonen.nl of op telefoon-
nummer (0545) 28 50 00.

www.prowonen.nl



Winst voor Dash met 
teleurstellend einde

VORDEN - Zaterdag 31 oktober 
speelde Dash D1 haar 3e thuiswed-
strijd van dit seizoen tegen Ecare 
Apollo D2. De dames uit Borne zijn 
vorig seizoen kampioen geworden 
in de 3e divisie en worden door de 
insiders als één van de mogelijke 
kampioenskandidaten genoemd. 
Bij weinig voorkennis over dit 
team kon dit wel eens een flinke 
kluif worden. Echter had Dash het 
weekend voorafgaand aan deze 
wedstrijd, mogen genieten van een 
competitieloze zaterdag, waardoor 
de rood-zwarten zich in alle rust 
hebben kunnen voorbereiden op 
deze wedstrijd.

Er mag gesteld worden dat de 
dames uit Vorden een niet al te 
voortvarende start maakten. Het 
leek wel of het inspelen nog niet 
genoeg warmte in de lichamen 
had gekregen waardoor de eerste 
punten van de wedstrijd wat slap-
jes overkwamen. Vanaf halverwege 
deze set leek de diesel langzaam te 
zijn warmgelopen, ondanks dat de 
servicedruk en blokkering nog niet 
geheel op orde waren. De set werd 

met 25-23 binnengesleept door 
de Vordense dames als gevolg van 
een service fout van de Borne'se 
dames. In de tweede set konden 
de dames van Dash hun spierbal-
len laten zien! De blokkering kwam 
steeds beter op orde, waarin een 
compliment gemaakt mag worden 
naar Carlijn Berendsen, die gedu-
rende de wedstrijd regelmatig de 
ballen rechtstreeks naar de vloer 
kreeg door blokkerend haar man-
netje te staan. Ook de servicedruk 
ging omhoog, waarbij als opdracht 
werd gegeven om de libero van 
Apollo te ontzien. Dit pakte goed 
uit, de dames uit Borne hadden 
moeite om de pass onder controle 
te krijgen waardoor de rood-zwar-
ten hier dankbaar gebruik van kon-
den maken. De set werd gewonnen 
door Dash met een mooie 25-17.

In de derde set begon de coach van 
Apollo al met een opstellingsfout 
waardoor er onrust gecreëerd. De 
dames van Dash denderden flink 
door met hun service en goede 
spel met als gevolg een vrij sim-
pele overwinning van 25-10. Dit 

betekende automatisch wedstrijd 
winst, waardoor de Vordense van 
de 5 gespeelde wedstrijden er al 
4 met een overwinning hebben 
mogen afsluiten. Echter moest er 
nog een laatste, vierde set gespeeld 
worden, die Dash ook graag op hun 
naam wilde zetten. In de vierde set 
leek niets meer vanzelf te gaan. Er 
werden door de Vordense dames te 
veel slordige fouten gemaakt waar-
door Apollo de kans kreeg om hun 
eigen spel op te pakken. De focus 
was onvoldoende en de Borne's 
dames maakte hier dankbaar ge-
bruik van. De set ging verloren met 
19-25. Het mag duidelijk wezen dat 
deze set niet in de lijn van de rest 
van de wedstrijd lag. 

Desalniettemin is de wedstrijd wel 
met 3-1 gewonnen. Zaterdag 7 no-
vember mogen de Vordense da-
mes naar Schalkhaar om hier aan 
te treden tegen SVS. Deze dames 
staan momenteel 11e op de rang-
lijst. De wedstrijd start om 18.00 en 
de rood-zwarten kunnen aanmoe-
diging goed gebruiken!

   

Ratti verliest van de koploper
KRANENBURG - Op zondagmid-
dag 1 november speelden de 
Ratti Dames thuis tegen het eer-
ste team van Hoeve Vooruit. Ratti 
wist dat het een pittige wedstrijd 
zou worden, aangezien Hoeve 
Vooruit tot nu toe alleen nog 
maar winst geboekt had. Ratti 
begon sterk aan de wedstrijd. Es-
ther Tuinman wist in de tweede 
minuut op het doel te schieten, 
de bal belandde net naast de paal.

In de tiende minuut was het weer 
Esther Tuinman die het doel wist 
te bereiken. Dit keer met succes: ze 
schoot de bal strak over de keep-
ster heen: 1-0. Ratti zette dit spel 
door, want nog geen minuut later 
onderschepte Jessica ten Elshof de 
bal en schoot ze op het doel, helaas 
net naast. Hoeve Vooruit had dit 
niet verwacht en dit was te merken 
in de coaching op het veld. Ze gin-
gen geleidelijk aan sterker spelen. 
In de 17e minuut was er een aanval 
voor Hoeve Vooruit. Een voorzet 
werd ingetikt: 1-1. In de 25ste mi-
nuut werd er gescoord vanuit een 
scrimmage voor het doel: 1-2. Hun 
samenspel werd steeds sneller op-

gezet en zo waren ze in de 34ste 
minuut de verdediging van Ratti te 
snel af: 1-3. Ratti probeerde dit sa-
menspel te onderscheppen, waar-
door Hoeve Vooruit Ratti verraste 
met een lange bal over de verdedi-
ging heen waarbij een snelle spits 
de kans afmaakte: 1-4. Met deze 
stand ging Ratti de rust in.

Na de rust kreeg Ratti meer balbe-
zit en konden zij ook meer druk 
zetten. In de 50ste minuut was er 
een aanval voor Ratti. De keepster 
van Hoeve Vooruit kwam uit het 
doel. Els Berenpas schoot de bal 
rakelings naast. Meteen daarna 
kreeg Els weer een kans om op doel 
te schieten, maar ze kon deze kans 
niet afmaken. In de 52ste minuut 
was er wederom een aanval van 
Ratti. De keepster wilde de bal pak-
ken, maar Marieke Tuinman wist 
de bal snel te benaderen en kon 
de bal op doel schieten. De keep-
ster dook op de bal, die het doel 
inrolde. De scheidsrechter besloot 
dat de bal niet over de lijn was ge-
weest. In de 55ste minuut werd de 
bal vanuit het middenveld doorge-
speeld naar Els Berenpas. Zij zette 

de bal mooi voor, maar de keepster 
was ditmaal erg alert en wist de 
bal te onderscheppen. In 60ste mi-
nuut werd er vanuit de linkerkant 
samengespeeld en kwam de bal 
wederom bij Els Berenpas terecht. 
Els gaf een voorzet aan Jessica ten 
Elshof. Ze schoot de bal in de han-
den van de keepster. Maar in de 
62ste minuut werd alle inzet van 
Ratti beloond. Marieke Tuinman 
passte de bal naar Els Berenpas. Zij 
wist de verdediging uit te spelen en 
schoot prachtig in de kruising: 2-4.

In de 67ste minuut was het weder-
om Els Berenpas die druk zette op 
de verdediging van Hoeve Vooruit. 
Ze wist op doel te schieten, maar 
de keepster had de bal klemvast. 
Hoeve Vooruit merkte dat Ratti het 
er niet bij liet zitten, en probeerde 
ook weer aanvallen in te zetten. 
Ratti wist het volgende doelpunt 
uit te stellen tot de 80ste minuut: 
2-5. In de 84ste minuut viel het 
laatste doelpunt van de wedstrijd: 
2-6. Zondag 8 november spelen de 
Ratti Dames uit tegen het eerste 
team van Ruurlo om 11.30.

Uitslag tweede
competitieronde bridge
TOLDIJK - Uitslag van 29 oktober, 
de vierde avond van de tweede 
competitieronde van Bridgeclub 
Bronkhorst.

Lijn A: 1. Hennie van Druten 
& Gonnie Hulleman 61,25%, 2. 
Joke Damveld & Hans Oldhoven 
58,75%, 3. Erica Schut & Marijke 
Hilderink 55,42%.
Lijn B: 1. Aartje Bernards & Pop 
Grizell 61,67%, 2. Tiny Klein-
reesink & Wim Schipper 60,42%, 
3. An Wortel & Paul Niks 57,50%.
Lijn C: 1. Fien & Henk Biezeman 
67,00%, 2. Meiert Kers & Hen Rom-
bouts 66,00%, 3. Margaret Heijting 
& Gerrit Vorselman 61,50%.
Woensdag 4 november, de vijfde 

avond en laatste van deze ronde. 
Afmelden vóór 12.00 uur op de 
wedstrijddag via het mobiele num-
mer van de club: (06) 25198329.

Goede Doelentoernooi
Op zaterdag 23 januari 2016 wordt 
het Goede Doelentoernooi gehou-
den. Puur Natuur te Hengelo Gld. 
is door de leden gekozen tot het 
goede doel voor dit toernooi. In 
Hengelo is een dagbesteding voor 
vijftien cliënten uit de regio, die 
ondersteund worden door circa 
vijfentwintig vrijwilligers. Puur 
Natuur is een onderdeel van het 
cluster Werk & Begeleiding van 
Philadelphia Zorg.

   

Voorlichting over
zorgeloos autodelen
KRANENBURG - Het bestuur van 
Kranenburgs Belang nodigt alle 
inwoners (oud en jong met of 
zonder rijbewijs) van de Kranen-
burg, Wildenborch, Het Medler 
en Linde uit voor een voorlich-
tingsavond over Mobiel gedeeld 
(zorgeloos autodelen) op 9 no-
vember.

Mobiel gedeeld (zorgeloos auto-
delen) is een alternatief voor het 

openbaar vervoer. Een systeem 
waarbij een aantal auto's op ver-
schillende plaatsen ter beschik-
king wordt gesteld aan de leden 
van de organisatie. Dit is een 
goedkoop, milieuvriendelijk, flexi-
bel en sociaal systeem.

Aanvang van de voorlichtings-
avond is 20.00 uur in het Klooster 
van Kranenburg.

In de tweede set konden de dames van Dash hun spierballen laten zien

(Advertorial)

Slim investeren? 
Koop zonnepanelen!

Investeren in zonnepanelen le-
vert momenteel meer op dan 
het geld op een spaarrekening 
zetten. Bovendien verdient u 
die investering ook nog eens 
met een jaar of zes terug. Voor 
veel mensen is dit een reden 
om nu te investeren in zonne-
panelen. Zo ook voor de familie 
Van de Waal uit Ruurlo. “Door 
gebruik te maken van zon-
ne-energie heb ik nu een ren-
dement van 10%. Daarbij is het 
is leuk meegenomen dat je elke 
maand geld terugkrijgt.” 

Solar Sell leverde onlangs 12 
Duitse Solar World zonnepanelen 
aan de familie Van de Waal. Theo 
van de Waal vertelt: “Wij speel-
den al een tijd met het idee om te 
investeren in zonnepanelen. Een 
kennis maakte ons attent op So-
lar Sell en het feit dat zij samen-
werken met Nedap. Toen ik een 
keer in Groenlo was ben ik naar 
binnen gestapt en heb ik infor-
matie opgevraagd. Ik heb zelf een 
elektrotechnische achtergrond, 
dus ik had zelf al een tekening 
gemaakt hoe ik de panelen op 
het dak wilde hebben. Wij heb-
ben twee dakkapellen en twee 
dakdoorvoeren, dus daar moest 

ik toch rekening mee houden. 
Het aanleggen van  de installatie 
heb ik zelf gedaan. Eerst de om-
vormer en het kabelwerk binnen. 
Daarna heb ik samen met mijn 
zoon de zonnepanelen gelegd.”

Directe besparing
Het aantal zonnepanelen dat 
geplaatst is, is afgestemd op het 
energieverbruik van de familie. 
“Ik hou al jaren iedere maand de 
meterstanden bij. In de loop der 
tijd zie je dat het energieverbruik 
anders wordt omdat we in de tus-
sentijd kleiner zijn gaan wonen 
en steeds meer energiezuinige 
apparaten hebben. Wij proberen 
nu zoveel mogelijk om alleen de 
opgewekte energie te verbruiken. 
Zomers hebben we overproduc-
tie en leveren we terug aan het 
net, wat de winter brengt moeten 
we afwachten. Op de omvormer, 
maar ook via een app op de tele-
foon, kan ik zien wat we verbrui-
ken en opwekken. Elke dag, elke 
maand zie je de meter teruglo-
pen. Wij zijn heel tevreden over 
Solar Sell. Het is een compacte 
organisatie, maar met heel veel 
kennis”, aldus Theo van de Waal.

www.solar-sell.nl 
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Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem. Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo Gld

Zelhem

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL 
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL  

IK FIT
JIJ FIT

WIJ FITTER

*Geldig t/m 8 november 2015

KOM SAMEN SPORTEN EN ONTVANG BEIDEN
12 WEKEN 50% KORTING

Al lid? Weet jij iemand te motiveren om samen fitter te worden? Als hij/zij lid wordt ontvangen jullie beiden 50% korting!*

OPRUIMING
Kortingen 

oplopend tot30%
Op fietsen en electrische fietsen.
Gazelle • Batavus • Giant • Koga 

• Sparta • Cortina • Alpina

 

G R A N D  C A F É

Aangepast lesrooster
van 1 november 2015 t/m 29 februari 2016

 Het Meestershuis De Keuken
maandag 10.00 - 20.00 uur         11.30 - 19.00 uur
dinsdag studiedag
woensdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur
donderdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur
vrijdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur
zaterdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur
zondag 10.00 - 21.00 uur 11.30 - 20.00 uur

In het Meestershuis kunt u vanaf 6 personen een tafel reserveren. Komt 
u met minder personen dan hebben wij bij een vol Meestershuis meestal 
binnen 5 a 10 minuten een tafeltje voor u beschikbaar. Alle gerechten die 
besteld worden voor de genoemde sluitingstijden van de keuken worden 
nog gewoon uitgeserveerd.

Het Meestershuis is een bijzondere locatie. Wij organiseren graag uw feest 
zowel zakelijk als privé denkend aan een thema-avond, een bruiloft, een 
verjaardagsfeest, een bedrijfsborrel, een vergadering of bedrijfspresenta-
tie.

Wilt u meer weten over onze 
uitgebreide mogelijkheden 

dan horen wij dat 
natuurlijk graag!

Dorpsstraat 1  |  7251 BA Vorden  |  0575 - 84 86 35
info@hetmeestershuis.nl  |  www.hetmeestershuis.nl



Eerste overwinning Quintus HC1

HENGELO - Zowel donderdag-
avond, zaterdag als zondag ston-
den wedstrijden van SV Quintus 
teams op het programma. Alleen 
de Dames C1 speelden thuis. He-
laas konden slechts twee teams 
punten behalen, waarvan de HC1 
hun eerste overwinning binnen 
sleepte.

Donderdag 29 oktober speelden 
de Dames Recreanten van Quintus 
tegen Reehorst DR1 in Sporthal de 
Reehorst in Ede. Een heerlijk en 
gezellig avondje met een uurtje 
handbal les: deze dames waren zes 
maten te groot voor de Hengeloërs. 
Natuurlijk zijn ze thuis weer com-
pleet met hun team en gaan ze er 
alles aan doen de aansluiting te 
houden. Uitslag 20-3. Zaterdag 31 
oktober speelde Quintus HS1 tegen 
Swift heren 3 in Sporthal Elderveld 
in Arnhem. De eerste fase van de 
wedstrijd ging gelijk op. Door de 
snelheid in de aanval en een aantal 
break-pits van onder andere Jorrit 

Garrits wist Quintus na een minuut 
of 10 een voorsprong te pakken; 
deze werd uitgebouwd en met rust 
had Quintus een gat geslagen van 
4 punten. De tweede helft startte 
moeizaam. De laatste 20 minuten 
van de wedstrijd was de ploeg van 
Swift conditioneel op en wist Quin-
tus een eindstand te behalen van 
22-33. Jongens C1 moesten tegen 
AHV Achilles HC1 in Apeldoorn. 
In Sporthal Matenpark zetten de 
jongens een geweldige teampres-
tatie neer. Hun eerste overwinning 
hebben ze binnen gesleept. Mede 
dankzij uitstekend keeperswerk 
van Nick. 11-6 winst.

Zondag 1 november speelde Quin-
tus HS2 uit tegen koploper Huissen 
HV HS2. Het spel van Quintus was 
erg slordig, waar het jonge team uit 
Huissen van profiteerde. Russtand 
16-8. In de tweede helft groeide de 
voorsprong van de Huissenaren 
gestaag. In de eindfase herpakte 
Quintus zich een beetje, maar 

dichtbij een overwinning kwam 
het niet meer. Eindstand 28-18. De 
D1 moest naar Erica '76 D1 in Die-
ren. Na een goede eerste 10 minu-
ten stonden ze voor met 0-3. Maar 
toen kwamen er foutjes, waardoor 
ze achter kwamen met 4-3.
Steeds bleef Erica voorstaan. Zo 
ook in de laatste 2 minuten 6-5. 
Maar Quintus D1 toonde veer-
kracht, want in de laatste minuut 
bogen ze de stand om naar winst 
6-7. De C meiden moesten thuis 
tegen Artemis '15/WPG de Gazelle 
DC1. Na een goede start in de eerst 
helft ging het gelijk op tussen de 
teams. Met de rust stond er een 
klein verschil op het scorebord: 4-5. 
Helaas konden ze de goede eerste 
helft geen gevolg geven en liep de 
tegenstander snel verder uit, de 
score bij Quintus bleef echter uit. 
Dit resulteerde in een eindstand 
van: 6-16.

Voor programma, zie de website: 
www.svquintus.nl

   

Vorden 1 beleeft prachtige wedstrijd
VORDEN - Afgelopen zondag 
speelde Vorden 1 uit tegen FC Win-
terswijk en beleefde een prachtige 
voetbalmiddag. Deze fusieclub uit 
Winterswijk heeft drie jaar geleden 
dankzij de gemeente Winterswijk 
een prachtige accommodatie neer-
gezet en de drie oude clubs, WVC, 
Winterswijk (Boys) en SKVW, heb-
ben er met alle 1400 leden voor 
gezorgd dat er na 2 seizoenen al 
sprake is van binding en saamho-
righeid. Vorden 1 mocht hier dus 
afgelopen zondag van mee genie-
ten en 750 toeschouwers bekeken 
onder een heerlijk voorjaarszon-
netje de laatste wedstrijd in de 1e 
periode, samen met een jeugdige 
'F-Side', inclusief trommels, een 
mascotte, een 10 bij 10 meter sco-
rebord waarop de stand, de spelers 
(foto), de wissels, de doelpunten en 
de tijd op werd bijgehouden. 

Vorden 1 was geenszins onder de 
indruk van deze ambiance en ook 
niet van het elftal 'FC Winterswijk', 
dat mede door de historie van 
één van de fusiepartners, WVC, 
een grote naam heeft in het ama-
teurvoetbal in Oost Nederland, en 
speelde direct vanaf de eerste mi-
nuut haar eigen wedstrijd. Vooral 
het middenveld met Rick Schröer, 

Roy Böhmer en Koen Oosterhuis 
speelde met veel flair, zelfvertrou-
wen en bravour en kon telkens via 
positiespel en korte combinaties 
een bres slaan in de verdediging 
van FC Winterswijk. De tegenstan-
der zit op dit moment in een moei-
lijke periode en heeft alleen al in de 
laatste 3 wedstrijden 7 punten ver-
loren en werd ook nog eens uitge-
schakeld in de beker tegen RKZVC. 
Dit heeft zijn weerslag op het spel 
van deze ploeg, want met het zelf-
vertrouwen was heel veel mis deze 
middag. Zeker vijf keer werd tijdens 
de opbouw de bal zomaar in de 
voeten van de in het oranje geklede 
Vordenspelers gespeeld en kon de 
ploeg van trainer Michel Feukkink 
weer een kans afdwingen.

In de 22e minuut kwam de ver-
diende voorsprong door een prima 
aanval op rechts, waarbij Koen 
Oosterhuis met een prachtige 
voorbeweging zichzelf vrij speelde 
en vanaf de achterlijn de bal keurig 
terug trok. De inlopende Gijs van 
der Veen liet de bal slim lopen met 
een overstapje en de instormende 
Frank Hiddink kon keurig binnen 
tikken: 0-1. Nog geen 5 minuten la-
ter leek het zelfs 0-2 te worden toen 
uit een soortgelijke aanval Gijs van 

der Veen aan de rechterkant werd 
weg gestuurd. Hij stond al in voor-
waartse richting, dus hoefde niet 
zoals Koen bij de 0-1 een extra be-
weging te maken, en trok direct de 
bal voor op Frank Hiddink en deze 
scoorde de 0-2. De grensrechter 
van FC Winterswijk had echter bui-
tenspel geconstateerd en vandaar 
dat deze treffer werd afgekeurd.

In de tweede helft kwam de wed-
strijd na 55 minuten op de kop te 
staan toen Gijs van der Veen we-
gens natrappen een rode kaart 
kreeg. Hierdoor kwam Vorden met 
10 man te spelen en ging FC Win-
terswijk op zoek naar de winst. 
Met flink aanvalsspel waarbij Vor-
den volledig werd terug gedron-
gen probeerde FC Winterswijk een 
bres te slaan in de verdediging van 
Vorden 1. Dit lukte uiteindelijk 
via een zondagsschot dat werke-
lijk op prachtige wijze van zo'n 25 
meter in de bovenhoek verdween. 
Daarna was het over met de drei-
ging van FC Winterswijk, want on-
danks verwoede pogingen om zelfs 
de winst te pakken kwam Vorden 1 
niet meer echt in gevaar. Zij kon-
den echter ook niet meer gevaarlijk 
worden op de helft van de tegen-
stander. Einduitslag: 1-1.

Kerk en Radio
ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma 'De Muzikale Ont-
moeting' bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Op maandag 9 november zal Dora 
Legters uit Halle enkele gedichten 
voordragen. Carla Groot Roessink 
uit Hengelo zal meewerken aan 
de uitzending van maandag 16 no-
vember. Op maandag 23 november 
is er een overdenking te horen van 
Ds. Elise Roth-Wijnands, van de 
Protestantse gemeente Humme-

lo. Het programma 'De Muzikale 
Ontmoeting' wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
vrijdags voor de uitzending aange-
vraagd worden via telefoon (0314) 
622878. De kabelfrequenties van 
Radio Ideaal zijn voor heel Oost-
Gelderland: FM 91.1 of 94.00. De 
etherfrequenties zijn 105.1 t/m 
107.7 en via internet.
   

 ■ www.ideaal.org

   

Jongeren gezocht met 
goede ideeën
ACHTERHOEK - Nadat vorig jaar 
de 'pop-up store' in Groenlo werd 
uitgeroepen tot de winnaar, daagt 
belangenvereniging JongAchter-
hoek jongeren nu opnieuw uit om 
hun inspirerende of vernieuwende 
ideeën in te sturen.

In het kader van editie 2015 van het 
project 'Het Beste Idee van de Ach-
terhoek' maken inzenders kans op 
een geldprijs van 500 euro en een 
tijdelijke werkplek in een leven-
dige en ondernemende omgeving 
(CVJO te Doetinchem of IJzersterk 
Ondernemen in Gendringen). 
Concreet wordt er gezocht naar 
ideeën die van maatschappelijke 
betekenis zijn en de leefomgeving 

in de regio Achterhoek verbeteren.

De beste inzenders krijgen tijdens 
de jaarlijkse Talententuin op 27 no-
vember in ICER (Ulft) de kans om 
hun idee te presenteren aan een 
jury, bestaande uit enkele vooraan-
staande Achterhoekers. Deze jury-
leden kunnen inzenders, afhanke-
lijk van hun specialisme, mogelijk 
ook helpen om het idee verder te 
ontwikkelen. Inzenden kan tot 15 
november via het e-mailadres. 
   

 ■ info@jongachterhoek.nl ■ www.jongachterhoek.nl

Mooie aanval van Quintus Dames C1 in de wedstrijd tegen De Gazellen. Foto: Liesbeth Spaansen

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.

Oók de bibliotheek!
Taalhuis in de bibliotheek

Moeite met lezen en schrijven?
Heel veel mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. 
Hoor jij daar bij? Dan kun je daar wat aan doen. De bibliotheek helpt 
je daarbij!

Taalhuis Doetinchem
In de bibliotheek vind je het Taalhuis. Iedereen kan daar naartoe. 
Ook als je niet in Nederland geboren bent. En je hoeft geen lid te zijn 
van de bibliotheek.
In het Taalhuis ontmoet je andere mensen. Mensen die óók moeite 
hebben met lezen en schrijven. Maar ook mensen die je op weg helpen 
met beter lezen en schrijven. Ze kunnen je ook helpen met 
de computer.

Boeken en hulpmiddelen
In het Taalhuis staan veel boeken. Dat zijn boeken voor iedereen 
die moeite heeft met lezen. Voor volwassenen en voor kinderen. 
Er zijn ook computers waar je mee kunt oefenen.

Nog meer hulp
Elke maandagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur is er een leesclub in 
het Taalhuis. Je krijgt hulp bij het lezen. Er worden ook taalspelletjes 
op de computer gedaan.

Voor meer informatie kijk op: www.bibliotheekwestachterhoek.nl

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.
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Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.
Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-SRBAG

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem- en gesprekstherapie

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG

GRATIS
OP ZATERDAG 7 NOVEMBER A.S.
ZONDER AFSPRAAK VAN 8.30-15.00 UUR

BESPAAR NIET OP ONDERHOUD, WEL OP ONDERHOUDSKOSTEN

STARTGA
RANTIE

T O T  1  M A AR T  2

016

DOE DE PEUGEOT WINTERCHECK
GEEN WEERGARANTIE, WÉL STARTGARANTIE

Bij elke wintercheck 
een kleine attentie.

Naast de verkoop en inruilpremies, welke 

oplopen tot Euro 2500,-, krijgt u 
tijdens de winterstartdag ook nog een

Ook is er weer onze befaamde 
Adje’s Erwtensoep

Tijdens de winterstartdag 

GRATIS WASKAART 
van Autowascentrum de Hoge Voort.

Actievoorwaarden Peugeot Wintercheck 2015
Deze actie is geldig tot 1 maart 2016. Alle accessoire-aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2015 en zolang de voorraad strekt. Alle Peugeot Winterchecks dienen op afspraak te worden gemaakt, behalve op de Winter-
startdag op 7 november 2015. Op de Winterstartdag, d.d. 7 november 2015, is de Wintercheck gratis. Vanaf 9 november 2015 kost de Peugeot Wintercheck € 19,95. De Peugeot Wintercheck is op vertoon van de MyPeugeot 
Card gratis. De persoonsgegevens die u verstrekt, worden door de Peugeot-organisatie uitsluitend voor eigen doeleinden verwerkt en niet aan derden verstrekt (registratie CBP 118004). Genoemde prijzen zijn adviesprijzen. 
Deze actie is uitgeschreven door Peugeot Nederland N.V.

Alleen als u de Peugeot 308 SW dit jaar nog registreert profi teert u de komende jaren van slechts 14% bijtelling! Met zijn fraaie strakke lijnen, de riante afmetingen en door 
het moderne en strak vormgegeven dashboard beleeft u ultiem rijplezier. Bovendien rijdt u de 308 SW met zijn zuinige motoren al voor een netto bijtelling vanaf € 132 per 
maand. Zelf de Peugeot 308 SW ervaren? Wij zien u graag in onze showroom!

Gem. verbr. l/km: 3,2; km/l: 31,3; CO2: 82 gr/km
€ 132 PER MAAND!
NETTO BIJTELLING AL VANAF 

LEASE NU EEN PEUGEOT 308 SW
EN PROFITEER DE KOMENDE 
5 JAAR NOG VAN 

Hengelo (Gld.) Molenenk 2
Tel.: (0575) 46 19 47  
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het moderne en strak vormgegeven dashboard beleeft u ultiem rijplezier. Bovendien rijdt u de 308 SW met zijn zuinige motoren al voor een netto bijtelling vanaf € 132 per 
maand. Zelf de Peugeot 308 SW ervaren? Wij zien u graag in onze showroom!

Gem. verbr. l/km: 3,2; km/l: 31,3; CO2: 82 gr/km
€ 132 PER MAAND!
NETTO BIJTELLING AL VANAF 

LEASE NU EEN PEUGEOT 308 SW
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Hengelo (Gld.) Molenenk 2
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ALLEEN BIJ TAXATIE OP ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015

€ 500WAARDECHEQUEWAARDECHEQUEWAARDECHEQUE

TAXATIEBONUS

TAXATIE
BONUS!



Finale opheffingsverkoop bij 
De Wonerij Ruurlo
Een moeilijk 
besluit dat 
gepaard ging 
met veel emoties
RUURLO - De passie voor het 
vak is er bij Lia Uit de Weerd 
van De Wonerij in Ruurlo nog 
steeds. Daarom was het voor 
haar vorig jaar ook zo moeilijk 
om het besluit te nemen met de 
zaak te stoppen. Een besluit dat 
gepaard ging met veel emoties. 
Ze wil iedereen graag bedanken 
voor de aandacht en belangstel-
ling die haar en haar man Wil-
lem ten deel vielen. "We zijn 
daar het afgelopen jaar echt 
mee overspoeld." Donderdag 5 
tot en met zondag 8 november 
is tussen 11.00 en 17.00 uur de 
finale opheffingsuitverkoop.

De afgelopen jaren ging zoals bij 
zoveel ondernemers de recessie 
aan De Wonerij niet voorbij. Lia 
(61) was druk zoekende naar mo-
gelijkheden om het tij te keren. 
Doordat de gezondheid van Wil-
lem te wensen overlaat, kwam er 
een steeds zwaardere last op haar 
schouders terecht.

Tijd om samen te genieten
"Op een gegeven moment zei ie-
mand me: hoe lang wil je eigen-
lijk nog doorgaan? Wordt het niet 
een keer tijd om samen meer te 
genieten?", vertelt Lia. Dat zette 
haar aan het denken. "Uiteinde-
lijk hebben we vorig jaar het be-
sluit genomen te stoppen en dat 
was erg moeilijk."

Twee decennia lang runde het 
tweetal de gezellige winkel aan 
de Groenloseweg. Het echtpaar 
nam in 1994 Ankersmit over. Wil-
lem - volgens Lia de motor in het 

bedrijf - kon toen al bogen op een 
ruime ervaring in de wereld van 
woninginrichting en nam Lia er 
in mee. "Eén van de eerste klus-
sen die we hadden, was het ver-
zorgen van de inrichting bij Ave-
narius, dat toen ook net begon", 
kijkt de onderneemster terug.

Deze week 
ontvangen ze 
laatste klanten

Samen breiden ze het assorti-
ment in de loop der jaren flink 
uit. De Wonerij maakte naam op 
het gebied van meubels, raamde-
coratie, vloeren en decoratie, van 
lifestyle tot klassiek. "Het mooie 
aan ons vak is dat het aan mode 
onderhevig is", vindt Lia. "Je moet 
telkens weer vernieuwend zijn 
voor je klant, creatief bezig zijn 
met stoffen en kleuren, ik vind het 
fantastisch."

Het afgelopen jaar kocht ze wel-
iswaar geen nieuwe producten 
meer, wel bezocht ze nog beur-
zen. Haar vakkennis hield ze zo-
doende op peil en ze is ook voor-
nemens daar in de toekomst wat 
mee te doen. "Als we dit hebben 
afgesloten en in rustiger vaarwa-
ter komen, wil ik advieswerk aan 
huis gaan doen", vertelt Lia.

Einde Wonerij
Hoewel ze het 'wereldje' dus nog 
niet voorgoed vaarwel zegt, komt 
er wel een einde aan De Wonerij. 
Ze gaat het missen: het werk an 
sich, maar ook het contact met de 
mensen. "Af en toe was het hier 
een zoete inval. Velen kwamen 
er langs om even een bakkie te 
doen." Aankomend weekend zal 
ze voor de laatste keer haar klan-
ten ontvangen in haar winkeltje 
tijdens de finale opheffingsver-
koop. "We willen iedereen ont-
zettend bedanken voor alles: de 
orders, het vertrouwen en de vele 
goede gesprekken."

Ballonnenwedstrijd
basisschool De Garve
WICHMOND - Donderdag 29 okto-
ber werd op basisschool "De Gar-
ve" in Wichmond de winnaars van 
de ballonnenwedstrijd bekend 
gemaakt. Totaal zijn er maar 7 ge-
vonden en teruggestuurd.

Eerste is geworden Tessel Wol-
brink, haar ballon werd gevonden 
in Neu Brandenburg in Duitsland. 
Dat is maar liefst 600 km ver! 2e is 
geworden Esmee Bos, deze ballon 
werd gevonden in Rosenhagen in 

Duitsland 538 km. Tot slot werd 
Juul Douwe Kets 3e, zijn ballon 
werd gevonden in Gos Linde in 
Duitsland 534 km.
Andere ballonnen die zijn gevon-
den: Lynn Bouwmeister gevon-
den in Gartow Duitsland 341 km. 
Amy Wassink gevonden in Liebe-
nau Duitsland 260 km. Imke Wol-
brink gevonden in Hermannsburg 
Duitsland 252 km. Dine Groot-Jeb-
bink Gevonden in Visbek Duits-
land 213 km.

   

Ode aan de hoge wc-pot
Met veel plezier woonde ik in 
Vorden aan Het Hoge, en later 
aan de Hoetinkhof.

Tot de renovatie.

We moesten allemaal ons huis 
uit, verhuizen naar De Wehme, 
en later weer terugverhuizen. 
Maar ik kreeg definitief een 
ander huis op de Burgemees-
ter Vunderinkhof. Daar was ik 
heel blij mee; helaas, op de dag 
vóór mijn verhuizing maakte ik 
een val in de doucheruimte en 
ik brak mijn bekken; dat werd 
ziekenhuis en revalidatie. Pas 
twee maanden later, net voor 
de Kerstdagen, kwam ik einde-
lijk in mijn nieuwe huis.

De gemeente had de aanpas-
sing van ProWonen overgeno-
men. En wat gebeurde er: de 
wc-pot in het nieuwe huis bleek 
te laag voor mij te zijn. Mijn 
schoonzoon haalde bij Sensire 

een wc-verhoging. Je redt je 
ermee, maar prettig is anders. 
Maar wat was het antwoord van 
de gemeente Bronckhorst op 
mijn vraag om vergoeding van 
een nieuwe hoge wc-pot? Daar 
moest ik zelf maar voor zorgen! 
Ik kreeg hem niet en ik krijg 
hem niet.

Ik dacht aan mijn vorige huis 
en de hoge wc-pot die ik daar 
achterliet, nu voor oud vuil ge-
sloopt en in de container met 
puin gekieperd.

Dus Vordenaren, gaat u ver-
huizen? Kijk goed uit! Als u ge-
wend bent op een hoge wc-pot 
te zitten, en u moet het voort-
aan doen met een lage, neem 
uw oude hoge wc-pot onder de 
arm! Dan hebt u geen gezeur 
met de gemeente Bronckhorst.

D. Jurriëns-Weening (94 jaar)
Vorden

TOLDIJK - Op zondag 15 novem-
ber wordt de jaarlijks terugkerende 
slachtvisite bij Vleesboerderij Gar-
ritsen georganiseerd. Een oud ge-
bruik waarbij ouderwetse gezellig-
heid centraal stond op het moment 
dat er een varken geslacht werd. De 
hele buurt werd uitgenodigd om 
een borrel te komen drinken en 
het geslachte varken op de ladder 
te bewonderen; het zogenaamde 
vetpriezen.

Vanaf 10.00 uur 's ochtends zal 
er op ambachtelijke wijze gede-
monstreerd worden hoe een var-
ken wordt uitgebeend en is onder 
meer te zien hoe balkenbrij, bloed-
worst, kaantjes op roggebrood en 
smaltappels worden gemaakt. Ui-
teraard kunnen al deze vergeten 
lekkernijen (gratis) geproefd wor-
den. In de verwarmde schuur is er 
daarnaast een breed aanbod van 
streekproducten, ambachtelijke 
houtbewerking en cadeauartike-
len te bewonderen. Dit alles onder 
begeleiding van livemuziek en een 
smartlappenkoor. Duckstoer Een-
denverhuur zal met hun mooiste 
lelijke eendjes aanwezig zijn om 
belangstellenden kosteloos te la-
ten kennismaken met een rondrit 
door de uiterwaarden. Omdat dit 
jaar de slachtvisite voor het eerst 
op zondag plaats vindt, is er extra 
aandacht geschonken aan kin-

deractiviteiten. Een springkussen, 
traptrekker parcours, mogelijkheid 
tot schminken en voor het eerst 
Graven veur Blagen; een echte mi-
nikraan waarop kinderen onder 
begeleiding zich kunnen uitleven 
als kraanmachinist. Of zou het 
toch leuker zijn om lekker te ra-
votten in het strofort? Daarnaast is 
het natuurlijk super leerzaam om 
te zien dat een karbonade niet uit 
het koelschap van de supermarkt 
komt, maar op boerderijen in de 
buurt wordt geproduceerd! Raad 
het gewicht van het geslachte var-

ken en win een mooie vleesprijs en 
geniet van een gratis welkomstbor-
rel zoals het in vroeger tijden ge-
bruikelijk was bij de slacht op het 
platteland. Kortom; een dag leren, 
genieten, spelen en proeven!

Vleesboerderij Garritsen, Wolfs-
traat 5, Toldijk. Entree € 4,- voor 
volwassenen, kinderen gratis. Gra-
tis parkeren. Zondag 15 november 
van 10.00 - 17.00 uur.
   

 ■ vleesboerderijgarritsen.nl

Slachtvisite: proeven van vergeten
lekkernijen

De dames demonstreren hoe verse worst wordt gemaakt. Foto: Liesbeth Spaansen

Lia en Willem Uit de Weerd. Foto: PR

Esmee Bos (2e), Juul Douwe Kets en Tessel Wolbrink (1e). Foto: Paul Har-
melink. 
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Altijd op de hoogte zijn
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ook gesprekken met de wethouder. Verder heeft de gemeente op uitnodiging een uitleg 
gegeven bij een avond van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker.

Vergunning Natuurbeschermingswet (provincie Gelderland)
Met haar ontwerpbesluit van 3 juni 2015 liet de provincie Gelderland weten van plan te zijn 
voor de Polweg 6 een Natuurbeschermingswet vergunning te verlenen. De vergunning is 
aangevraagd voor het houden van 975 melkkoeien, 256 stuks vrouwelijk jongvee en 224 
fokstieren en overig rundvee en het ontwerpbesluit gaat over dezelfde dieraantallen. 
Vaststaat dat, met uitzondering van de formele publicatie van de provincie, geen verzoek in 
die richting bij de gemeente is ingediend. FOTO KOEIENSTAL

Hoofdartikel: Op ons gemeentehuis komen bijzondere 
zonnepanelen te liggen
Opa en oma, wilt u uw kleinkind een duurzaam cadeau geven? Het kan 
nu! 
De gemeente streeft ernaar dat Bronckhorst in 2030 energieneutraal is. Het nieuwe 
duurzaamheidsinitiatief Opa en Oma Zon draagt hier aan bij. Op ons duurzame 
gemeentehuis liggen al 165 zonnepanelen. De ruimte die nog over is op het dak, stellen we 
nu beschikbaar aan stichting Opa en Oma Zon voor de plaatsing van 486 zonnepanelen.
Wethouder Jan Engels van milieu en duurzaamheid: “Met dit project bieden we opa’s en 
oma’s een bijzondere mogelijkheid om een duurzaam cadeau na te laten aan hun
kleinkinderen en dat vind ik erg mooi!”

Opa en Oma Zon-panelen 
Stichting Opa en Oma Zon zoekt voor dit project opa’s en oma’s die zich realiseren hoe 
belangrijk duurzaamheid en bewustwording is voor de toekomst van hun kleinkinderen. Met 
het Opa en Oma Zon project in onze gemeente kunnen zij namelijk investeren in Opa en 
Oma Zon-panelen en daarmee dus in de toekomst van hun kleinkinderen. Het rendement 
van deze investering komt volledig ten goede aan hun kleinkinderen en wordt 15 jaar lang op 
de verjaardag van het kleinkind op de spaarrekening gestort. Het kleinkind ontvangt op deze 
manier (in sommige gevallen zelfs na het overlijden van opa en oma) ieder jaar weer een 
bijzondere groene bijdrage op de spaarrekening. Stichting Opa en Oma Zon wil op deze 
manier bijdragen aan de inzet van duurzame energie en hoopt dat er een generatie van 
bewuste kinderen ontstaat! Op www.opaenomazon.nl of scan de QR-code vindt u meer 
informatie over dit unieke project. Daarnaast staat hier informatie hoe het precies werkt en 
op welke manier u mee kunt doen. <<PLAATJE QR CODE>>

Vordenaren bespaar energie! 
Hoe? Door inzicht in uw energieverbruik!
Energielasten vormen een groot deel van de totale woonlasten. Vordenaren kunnen nu 
jaarlijks tientallen euro’s besparen op hun energierekening. Elk huishouden in het dorp krijgt 

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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De gemeente streeft ernaar dat 
Bronckhorst in 2030 energie-
neutraal is. Het nieuwe duurzaam-
heidsinitiatief Opa en Oma Zon 
draagt hier aan bij. Op ons duur-
zame gemeentehuis liggen al 
165 zonnepanelen. De ruimte die 
nog over is op het dak, stellen we 
nu beschikbaar aan stichting 
Opa en Oma Zon voor de plaatsing 
van 486 zonnepanelen. 

Wethouder Jan Engels van milieu en 
duurzaamheid: “Met dit project bie-
den we opa’s en oma’s een bijzonde-
re mogelijkheid om een duurzaam 
cadeau na te laten aan hun kleinkin-
deren en dat vind ik erg mooi!”

Opa en Oma Zon-
panelen 
Stichting 
Opa en 
Oma Zon 
zoekt 
voor dit 
project 
opa’s en 
oma’s 
die zich re-
aliseren hoe 
belangrijk duur-
zaamheid en bewust-
wording is voor de toekomst van 
hun kleinkinderen. Met het Opa en 
Oma Zon project in onze gemeente 
kunnen zij namelijk investeren in 

Opa en Oma Zon-pa-
nelen en daar-

mee dus in 
de toe-

komst 
van hun 
kleinkin-
deren. 
Het ren-

dement 
van deze 

investering 
komt volledig ten 

goede aan hun kleinkin-
deren en wordt 15 jaar lang op de 
verjaardag van het kleinkind op de 
spaarrekening gestort. Het klein-
kind ontvangt op deze manier (in 

sommige gevallen zelfs na het 
overlijden van opa en oma) ieder 
jaar weer een bijzondere groene 
bijdrage op de spaarrekening. 
Stichting Opa en Oma Zon wil op 
deze manier bijdragen aan de in-
zet van duurzame energie en 
hoopt dat er een generatie van be-
wuste kinderen ontstaat! 
Op www.opaenomazon.nl of scan 
de QR-code vindt u meer informatie 
over dit unieke project. 

Daarnaast staat hier 
informatie hoe het 
precies werkt en op 
welke manier u mee 
kunt doen. 

Op ons gemeentehuis komen bijzondere zonnepanelen 
Opa en oma, wilt u uw kleinkind een duurzaam cadeau geven? Het kan nu!

Op 13 en 20 oktober heeft u op 
deze gemeentepagina’s kunnen 
lezen over de gemeentebegroting 
2016. Als eerste lichtten b en w 
hun plannen voor de komende 
tijd toe en een week later gaven 
de in de gemeenteraad vertegen-
woordigde politieke partijen in 
een notendop hun mening over 
de begrotingsvoorstellen van 
b en w. Tijdens de raadsvergade-
ring op 5 november a.s. wordt 
de begroting behandeld.
De vergadering is om 17.00 uur 

(afwijkende tijd) in de raadzaal 
in het gemeentehuis. U bent van 
harte welkom om deze bijeen-
komst bij te wonen! 

Met de publicaties gaven wij u een 
beknopt inzicht in de begroting 
van uw gemeente. De begroting 
2016 is tijdens onze openings-
tijden in z’n geheel in te zien bij 
de publieksbalie in het gemeente-
huis. Ook kunt u 
deze raadplegen 
op www.bronck-
horst.nl/financieel 
of scan de QR-code.

Volg de vergade-
ring live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
de begrotingsraadsvergadering 
live volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet per se 
naar het gemeentehuis. 

Raad vergadert op 5 november 
over begroting 2016 
U bent van harte welkom om de 
vergadering bij te wonen!

U hoort van de eigenaren zelf 
alles over hun ervaringen en zij 
geven praktische tips over de mo-
gelijkheden van energiebesparing 
en comfortabel  wonen. In de hele 
Achterhoek stellen mensen hun 
energiezuinige huis op 7 novem-
ber voor u open. Het is een mooie 
manier om energiebesparende 
maatregelen in de praktijk te zien!

Daarom een Duurzame 
Huizenroute
Woningeigenaren en huurders 
hebben veel belangstelling om 
hun huis energiezuiniger, comfor-
tabeler, betaalbaar en eventueel 
levensloopbestendig te maken. 
Maar veel mensen weten niet 
goed hoe ze het slim kunnen aan-
pakken en zien door de bomen het 
bos niet meer. De Achterhoekse 
Duurzame Huizenroute helpt. 
Bewoners en ervaringsdeskundigen 
informeren u op vele manieren 
over energiezuinig wonen en de 
voordelen hiervan. En u kunt in 
de praktijk zien dat het duurzaam 
verbeteren van een woning snel 
en makkelijk kan gaan. 

Ook in Bronckhorst woningen 
te bekijken 
Een prachtig object op de route is 
boerderij de Grote Hoeve in Baak. 
Monumentaal én duurzaam. 

Achterhoekse Duurzame 
Huizenroute op 7 november
Laat u inspireren

Ontdek deze gerestaureerde en 
energieneutraal verbouwde boer-
derij tijdens de huizenroute! De 
Grote Hoeve is een gemeentelijk 
monument, en na uitvoering, 
de eerste energieneutrale monu-
mentale boerderij van Nederland. 

Waar en wanneer
Op 7 november zijn de deelne-
mende huizen en bedrijven in de 
gehele Achterhoek opengesteld 
tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Welke huizen kunt u bekijken? 
Kijk voor gedetailleerde informatie 
en adressen op www.verduur-
saamenergieloket.nl. Kom ook 
langs en doe uw voordeel!

Laat het ons weten! 
Tijdens de nieuwjaars-
receptie van de gemeente 
op 6 januari 2016 in Hen-
gelo wordt de vrijwilliger 
van het jaar 2015 gehul-
digd. U kunt tot 15 novem-
ber nog een persoon of 
een groep aanmelden. 
Een commissie beoor-
deelt de aanmeldingen en 
selecteert drie genomi-
neerden. Het aanmeldings-
formulier kunt u online 
invullen en opsturen via 
www.bronckhorst.nl. 

Vragen?
Voor meer informatie over het 

Wie verdient volgens u de titel 
‘Vrijwilliger van het jaar 2015’?

aanmelden van vrijwilligers kunt u 
mailen naar info@bronckhorst.nl 
of bellen met de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50.

‘Genomineerde vrijwilligers van het jaar 2014’
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Marianne Besselink is sinds twee weken aan de slag als onze nieuwe 
burgemeester. De komende tijd wil ze Bronckhorst graag leren 
kennen in al z’n facetten en u als inwoners ontmoeten om te horen 
wat u bezighoudt. Oftewel ‘buurt maken’ volgens goed Achterhoeks 
gebruik. In haar inwerkprogramma is veel plaats voor leuke en 
bijzondere ontmoetingen met inwoners, organisaties en bedrijven. 
Wilt u met uw buurt, vereniging, gezelschap of bedrijf haar met iets 
bijzonders uit Bronckhorst kennis laten maken, waarvan u vindt dat 
ze dat als nieuwe burgemeester moet weten of kennen? Laat het ons 
weten voor 10 november via bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl, 
dan nemen we graag contact met u op. Graag uw idee namens een 
groep mensen indienen. Dank! We kregen al bijna 40 aanmeldingen, 
super! De burgemeester kijkt ernaar uit u te ontmoeten.

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

Het nieuwe kindcentrum in Steen-
deren is bijna klaar. Binnen wor-
den de puntjes op de i gezet in de 
afwerking. Onder andere zijn de 
multifunctionele wanden nu 
geplaatst waarvan kapstokken, 
kasten en een aanrecht deel uit 
maken. Ook met de aanleg van het 
schoolplein is inmiddels gestart. 
Met de openbare ruimte rond het 
kindcentrum gaat Verhoeve infra 
uit Didam vanaf 9 november aan 
de slag. Het is de bedoeling dat 
het werk begin december klaar is. 

Werkzaamheden openbare 
ruimte bij nieuwe kindcentrum 
starten volgende week

Het gaat om de aanleg van de 
extra parkeerplaatsen, de nieuwe 
inrit, de verlichting, de herplaat-
sing van de skatebaan, het ver-
plaatsen JOP etc. Dit betekent dat 
er de komende tijd wat minder 
parkeerplaatsen beschikbaar 
zijn voor bezoekers en sporters 
van voetbalvelden, sporters en 
tennisbaan. Graag uw begrip. 
De planning is dat het nieuwe 
kindcentrum begin december 
opgeleverd wordt en vanaf januari 
2016 haar deuren opent. 

Naar aanleiding van berichtge-
ving in verschillende media 
waarin staat dat een inwoner van 
Vorden een megastal wil vestigen 
in Wichmond geven wij u de actu-
ele stand van zaken in dit proces. 
Op www.bronckhorst.nl onder 
Actueel houden wij al langere 
tijd info over dit onderwerp bij.
 
Verleende omgevingsvergun-
ning (gemeente Bronckhorst)
In november 2014 ontving de 
gemeente een aanvraag omge-
vingsvergunning van Dutch Dairy 
Genetics (DDG) voor de bouw van 
een rundveestal (max. ca. 100 
stuks rundvee, aangeduid als fase 
1) op de Polweg 6. De aanvraag 
is getoetst aan de hiervoor ge-
stelde criteria in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). Het bouwplan voldeed 
aan de criteria en de vergunning 
werd op 30 december 2014 door 
ons afgegeven. Er was geen wei-
geringsgrond. Op het perceel was 
in het verleden altijd al een agra-
risch bedrijf gevestigd en die be-
stemming is nog geldig. Er kwa-
men 3 bezwaarschriften binnen. 
Deze zijn ongegrond verklaard. 
Op dit moment loopt beroep bij de 
rechtbank Gelderland. Verder is 
een verzoek om voorlopige voor-
ziening ingediend bij de rechtbank. 
Dit leidde ertoe dat de initiatief-
nemer de start van de bouw tot 
na de behandeling van het schor-
singsverzoek heeft opgeschort.

Principemedewerking herzie-
ning agrarisch bouwperceel 
(gemeente Bronckhorst)
Voor de door het bedrijf DDG 
aangekondigde fase 2 is een her-

ziening van het bestemmingsplan 
nodig. Hiervoor ontvingen wij op 
13 mei 2015 een verzoek. Dit 
verzoek heeft betrekking op het 
veranderen van de vorm en gelijk-
tijdig het uitbreiden van het agra-
risch bouwperceel naar 2,0 ha. In 
het verzoek is verder aangegeven 
dat max. 138 melkkoeien, 200 
jongvee en 50 fokstieren gehou-
den zullen worden. Hierover is 
door b en w nog geen standpunt 
ingenomen. De initiatiefnemer is 
gevraagd om eerst de buurt in te 
lichten over zijn plannen en het 
draagvlak in beeld te brengen. Bij 
bestemmingsplannen hanteren 
wij het uitgangspunt dat initiatief-
nemers in principe voor zij plan-
nen indienen het draagvlak bij 
omwonenden in beeld moeten 
brengen. De initiatiefnemer heeft 
de afgelopen weken omwonenden 
geïnformeerd via brieven over de 
laatste stand van zaken rond zijn 
plannen en een informatieavond 
gehouden. Hierin gaf hij onder 
meer aan dat zijn uiteindelijke 
voornemen zou zijn om max. 650 
dieren (500 melkkoeien en 150 
stuks overig rundvee) te gaan 
houden op de locatie (fase 3). 
Hierover is echter (nog) geen 
formeel verzoek bij ons binnen-
gekomen. Onze aanhouding op 
het besluit over fase 2 is hierdoor 
nog steeds de actuele stand van 
zaken. Wel diende de initiatief-
nemer begin oktober een verzoek 
bij ons in om de herziening van 
13 mei in te trekken. Tegelijker-
tijd diende hij een verzoek in voor 
een wijzigingsplan. Dit laatste 
verzoek gaat over een wijziging van 
het bouwperceel tot max. 1,5 ha 
en dus niet meer over de eerder 

gevraagde 2,0 ha (de dieraantallen 
van 388 stuks gelden nog wel). 
Over dit verzoek gaat het college 
zich op termijn buigen. In dat 
besluit wegen zij ook de mate van 
draagvlak bij omwonenden mee. 
Verschillende buurtbewoners met 
vragen over de stand van zaken 
rond de ingediende aanvraag voor 
fase 2 en de uiteindelijke plannen 
van de initiatiefnemer hebben 
contact met ons opgenomen en er 
zijn ook gesprekken met de wet-
houder. Verder heeft de gemeente 
op uitnodiging een uitleg gegeven 
bij een avond van Dorpsbelang 
Wichmond-Vierakker.

Vergunning Natuurbeschermings-
wet (provincie Gelderland)
Met haar ontwerpbesluit van 3 juni 
2015 liet de provincie Gelderland 
weten van plan te zijn voor de 
Polweg 6 een Natuurbescher-
mingswet vergunning te verlenen. 
De vergunning is aangevraagd 
voor het houden van 975 melk-
koeien, 256 stuks vrouwelijk 
jongvee en 224 fokstieren en 
overig rundvee en het ontwerp-
besluit gaat over dezelfde dier-
aantallen. Vaststaat dat, met 
uitzondering van de formele 
publicatie van de provincie, 
geen verzoek in die richting 
bij de gemeente is ingediend. 

Stand van zaken plan vestiging rundveebedrijf 
Polweg 6, Wichmond

We willen de kasteelheuvel en het 
direct omringende gebied beleef-
baarder en toegankelijker maken. 
Om dat te bereiken verbeteren we 
de wandelroutes over de kasteel-
heuvel en rondom de vogelweide er 
leggen we een verbinding met de 
wandelroute langs de Groote Beek 
en Het Kunstgemaal. Dostal Aanne-
mersbedrijf uit Vorden gaat het 
werk uitvoeren.

Met de plannen verbeteren we de 
zichtlijnen vanaf de kasteelheuvel 
op het landschap (kerktoren van 
Brummen en Zutphen). Bezoekers 
krijgen tijdens de wandelroute 
over de kasteelheuvel stapsgewijs 
informatie over de historie van het 
kasteel en het stadje Bronkhorst. 

Boven op de kasteelheuvel is op een 
maquette te zien hoe het voormalige 
kasteel er uit zag. Als verwijzing naar 
de stadspoorten aan de Bovenstraat 
en de Onderstraat worden twee 

gietijzeren panelen in het straat-
werk verwerkt, op de plek waar de 
stadspoorten stonden. De vestiging 
van een historisch informatie-
centrum in het koetshuis bleek niet 
haalbaar.

Beschermd stadsgezicht
In het ontwerp is specifiek aandacht 
besteed aan de archeologische en 
historische waarde van de plek. 
Het terrein is aangewezen als 
bouwkundig rijksmonument en 
maakt deel uit van het beschermd 
stadsgezicht van Bronkhorst. Op dit 
moment is het terrein in gebruik als 
natuurgebied en daarnaast toegan-
kelijk voor recreatie. De ecologische 
waarden van de plek vormen een 

belangrijk uitgangspunt voor het 
ontwerp van de wandelroute.

De plannen zijn uitgewerkt door 
landschapsarchitect Poelmans 
Reesink en zijn tot stand gekomen 
in samenwerking met de Histori-
sche Vereniging Steenderen, de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 
de Commissie Welstand en 
Monumenten en Staatsbosbeheer, 
in overleg met Belangengroep 
Stad Bronkhorst (BSB). Het project 
is mede mogelijk door cofinancie-
ring van de provincie Gelderland. 
Dostal start op 4 november met de 
werkzaamheden. Volgens de plan-
ning zijn de werkzaamheden eind 
2015 afgerond. 

Werkzaamheden Kasteelheuvel Bronkhorst van start

rondom de vogelweide er leggen we een verbinding met de wandelroute langs de Groote 
Beek en Het Kunstgemaal. Dostal Aannemersbedrijf uit Vorden gaat het werk uitvoeren.

Met de plannen verbeteren we de zichtlijnen vanaf de kasteelheuvel op het landschap 
(kerktoren van Brummen en Zutphen). Bezoekers krijgen tijdens de wandelroute over de 
kasteelheuvel stapsgewijs informatie over de historie van het kasteel en het stadje 
Bronkhorst. Boven op de kasteelheuvel is op een maquette te zien hoe het voormalige 
kasteel er uit zag. Als verwijzing naar de stadspoorten aan de Bovenstraat en de Onderstraat 
worden twee gietijzeren panelen in het straatwerk verwerkt, op de plek waar de stadspoorten 
stonden. De vestiging van een historisch informatiecentrum in het koetshuis bleek niet 
haalbaar.

Beschermd stadsgezicht
In het ontwerp is specifiek aandacht besteed aan de archeologische en historische waarde 
van de plek. Het terrein is aangewezen als bouwkundig rijksmonument en maakt deel uit van 
het beschermd stadsgezicht van Bronkhorst. Op dit moment is het terrein in gebruik als 
natuurgebied en daarnaast toegankelijk voor recreatie. De ecologische waarden van de plek 
vormen een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van de wandelroute.

De plannen zijn uitgewerkt door landschapsarchitect Poelmans Reesink en zijn tot stand 
gekomen in samenwerking met de Historische Vereniging Steenderen, de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, de Commissie Welstand en Monumenten en Staatsbosbeheer, in overleg 
met Belangengroep Stad Bronkhorst (BSB). Het project is mede mogelijk door cofinanciering 
van de provincie Gelderland. Dostal start op 4 november met de werkzaamheden. Volgens 
de planning zijn de werkzaamheden eind 2015 afgerond.  
<<foto Kasteelheuvel. Als kwaliteit niet goed is, tekening oude kasteel (bijlage) 
gebruiken >>

Stand van zaken werkzaamheden Huiskamer Hummelo
Nadat de rondweg Hummelo in 2013 openging, kregen de doorgaande wegen in het dorp 
een andere functie (verblijf) en was een herinrichting van wat we de huiskamer van 
Hummelo noemen op z’n plaats. Het ontwerp, dat we samen met bewoners, ondernemers, 
school en de dorpsraad maakten, voeren we nu uit. De huiskamer is het gebied tussen de 
kruising Dorpsstraat – Keppelseweg (bij de Gouden Karper) tot aan de kruising Dorpsstraat –
Van Heekerenweg, inclusief de parkeerplaats.

Archeologische vondsten
We zijn nu bezig met het leggen van de duiker in het Domineespaadje. Voor dit deel is het 
archeologisch onderzoek afgerond. Hierbij stuitten we op een bijzondere vondst: een oude 
houten waterput. De put is zorgvuldig door de archeologen vastgelegd en verwijderd, omdat 
de duiker op deze plek komt te liggen. De archeologen werken nu in de Dorpsstraat vanaf de 
Keppelseweg richting de Spar. Hier blijkt een oude begraafplaats te liggen. Tien skeletten 
zijn blootgelegd. De verwachting is dat wij nog meer zullen vinden.

Vervanging kabel

Nadat de rondweg Hummelo in 
2013 openging, kregen de door-
gaande wegen in het dorp een 
andere functie (verblijf) en was 
een herinrichting van wat we de 
huiskamer van Hummelo noemen 
op z’n plaats. Het ontwerp, dat 
we samen met bewoners, onder-
nemers, school en de dorpsraad 
maakten, voeren we nu uit. De 
huiskamer is het gebied tussen 
de kruising Dorpsstraat-Keppel-
seweg (bij de Gouden Karper) 
tot aan de kruising Dorpsstraat-

Van Heekerenweg, inclusief de 
parkeerplaats.

Archeologische vondsten
We zijn nu bezig met het leggen 
van de duiker in het Dominees-
paadje. Voor dit deel is het archeo-
logisch onderzoek afgerond. 
Hierbij stuitten we op een bijzon-
dere vondst: een oude houten 
waterput. De put is zorgvuldig 
door de archeologen vastgelegd 
en verwijderd, omdat de duiker 
op deze plek komt te liggen. 

De archeologen werken nu in de 
Dorpsstraat vanaf de Keppelse-
weg richting de Spar. Hier blijkt 
een oude begraafplaats te liggen. 
Tien skeletten zijn blootgelegd. 
De verwachting is dat wij nog 
meer zullen vinden.

Vervanging kabel
In de Keppelseweg verving Liander 
een kabel, omdat deze van slechte 
kwaliteit was. Het wachten is nu 
nog op het verleggen van twee 
gasleidingen en de waterleiding 

in de Keppelseweg. Als deze lei-
dingen zijn verlegd, kunnen we 
het riool en de duiker verbinden. 
Daarna komt  het bovengrondse 
deel van de Keppelseweg en de 
kruising met de Dorpsstraat aan 
de beurt. 

Meer informatie
Hebt u vragen? Deze kunt u stellen 
via huiskamer@hoornstra-infra-
bouw.nl. Bellen kan ook, via tel. 
(06) 10 94 25 05. Het project heeft 
ook een eigen facebookpagina: 

www.facebook.com/huiskamer-
Hummelo. Hier kunt u natuurlijk 
ook uw vraag of opmerking kwijt.

Stand van zaken werkzaamheden Huiskamer Hummelo
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Regelmatig melden inwoners 
ons overlast te ervaren van rook 
door houtkachels. De oorzaak 
hiervoor kan liggen in een slechte 
verbranding of het stoken van 
verkeerd hout. Heeft u een hout-
kachel of open haard? Beperk 
de overlast voor uw buren met 
onderstaande stooktips: 

1. Zorg voor de juiste grootte 
van uw kachel 

 In veel gevallen heeft een 
 kachel een te grote capaciteit 

voor de ruimte die u wilt ver-
warmen. Het wordt dan al snel 
te warm tijdens het stoken, 
waardoor u het vuur gaat 

 temperen (smoren). Hierdoor 
komen veel meer schadelijke 
stoffen vrij omdat sprake is 
van onvolledige verbranding. 
Op internet vindt u sites waar 
u de benodigde capaciteit van 
uw kachel kunt berekenen, 

 in de praktijk is het beter om 
hiervoor een specialist in te 
schakelen.  

2. Laat uw schoorsteen en 
 rookkanaal goed afstemmen 

op uw haard of kachel
 Een goed afgestemde en 
 geïsoleerde schoorsteen en 

rookkanaal voeren de rook-
gassen op de juiste manier af. 
Dit is belangrijk voor uw eigen 
gezondheid én om schoor-
steenbrand te voorkomen! Laat 
een erkend bedrijf bepalen of 
uw schoorsteen en rookkanaal 
geschikt is. Een rookkanaal dat 
te laag is, of dicht in de buurt 
van omliggende panden is 

 aangebracht, kan een oorzaak 
zijn van overlast omdat de rook 
zich niet goed kan verspreiden. 
Ook een regenkap op het 

 rookkanaal kan rookoverlast 
veroorzaken. 

3. Laat ieder jaar uw schoor-
steen vegen door een erkend 
vakman

 Regelmatig uw schoorsteen 

laten vegen, voorkomt pro-
blemen. Ook voor uw eigen 
veiligheid. 

4. Maak het vuur aan met 
 aanmaakblokjes en kleine 

houtjes
 Maak nooit vuur aan met vloei-

bare stoffen! Een goede met-
hode is beginnen met dik hout 
op de as, daarop losse houtjes 
en aanmaakblokjes en steek 
dit aan. Stapel het hout losjes, 
zodat de lucht er goed bij kan. 

5. Stook alleen droog, onbehan-
deld hout

 Alleen gekloofd hout, dat min. 
twee jaar buiten onder een 

 afdak is gedroogd en niet te dik 
is (max. 7 cm), is geschikt voor 
uw open haard of houtkachel. 
U herkent droog hout aan 
scheuren en loszittende 
schors. Het stoken van nat 
hout zorgt voor onvolledige 
verbranding.  Stook geen 
hout dat geverfd, gebeitst of 
geïmpregneerd is. Hierbij 

 kunnen schadelijke stoffen, 
zoals chloorverbindingen en 
zware metalen vrijkomen. 

6. Stook niet bij windstil of 
 mistig weer
 Door gebrek aan wind of bij 

mist blijven rookgassen om 
het huis hangen. Dit is schade-
lijk voor uw gezondheid en 
voor die van uw buren. 

7. Zorg voor voldoende frisse 
lucht in de ruimte waar 

 gestookt wordt
 Bij het stoken komen schade-

lijke stoffen vrij. Bovendien 
verbruikt met name een open 
haard veel zuurstof. Ventileer 
de woning voortdurend door 
een raam of deur op een kier 
te zetten tijdens het stoken. 

8. Zorg voor goede luchttoevoer
 Zet de uitlaatklep naar de
  schoorsteen volledig open als

  u begint met stoken. Goede 
houtkachels zijn voorzien van 
regelbare kleppen, waarmee 
de luchttoevoer kan worden 
geregeld. Zet ook deze klep-
pen volledig open tijdens het 
stoken. Als het vuur te heet 
wordt, kunt u minder brand-
stof toevoegen. Verminder 
dan niet de luchttoevoer!  

   9. Controleer regelmatig of u 
goed stookt

 U kunt eenvoudig zelf contro-
leren of u goed stookt. Loop 
even naar buiten om de kleur 
van de rook uit uw schoor-
steen te controleren. Kleur-
loze rook wijst op een goede 
verbranding. Gekleurde rook 
(wit, grijs, zwart, blauw) geeft 
aan op dat de verbranding 
slecht is. De vlam in de hout-
kachel moet heldergeel zijn 
en niet flakkeren. Een oranje, 
onregelmatige vlam duidt op 
een niet volledige verbran-
ding. Verbeter bij donkere 
rook of oranje vlammen de 
luchttoevoer. 

10. Laat een houtvuur vanzelf 
uitbranden

 Als u een houtvuur tempert 
door de luchttoevoer te 

 verminderen, komen veel 
schadelijke stoffen vrij. 

 Laat het vuur daarom vanzelf 
uitbranden. 

Wij wensen u warme winter-
maanden toe!

Tips voor het stoken van uw kachel

Energielasten vormen een groot 
deel van de totale woonlasten. 
Vordenaren kunnen nu jaarlijks 
tientallen euro’s besparen op hun 
energierekening. Elk huishouden 
in het dorp krijgt de slimme 
meter gratis aangeboden. 

Wat u hiermee kunt doen, brengt 
Vorden bespaart!, een Achter-
hoeks initiatief extra onder de 
aandacht. Hierin werken ver-
schillende Achterhoekse partijen 
samen om u als bewoner te in-
formeren, enthousiasmeren én 
te helpen bij het besparen van 
energie(kosten). 

De aanleiding voor deze samen-
werking in voorlichting over 
energie besparen is het kosteloos 
plaatsen van de slimme meter 
door netbeheerder Liander. 
Heel Nederland krijgt tot 2020 
zo’n slimme meter aangeboden. 
De gezamenlijke aandacht die 
partijen hieraan geven in Vorden 
is echter uniek voor Nederland. 
Iedereen die de slimme meter 
gebruikt om inzicht in zijn of haar 
energieverbruik te krijgen, kan 
zo energie en dus geld besparen. 

Vordenaren kregen hierover een 
brief met nadere informatie en 
de uitnodiging om op 14 oktober 
of op 11 november naar een in-
formatiemarkt te komen in het 
Kulturhus op de Raadhuisstraat 6 
(vrije inloop tussen 14.00 en 

21.00 uur). De 14e kwamen bijna 
200 mensen langs. Komt u de 11e? 

Tijdens de informatiemarkt krij-
gen aanwezigen van verschillen-
de partijen informatie over mo-
gelijkheden om meer grip te krij-
gen op hun energiekosten. Onder 
andere Liander legt uit hoe de 
slimme meter werkt en hoe u hier-
mee bespaart. De Achterhoekse 
huurdersverenigingen en het ver-
duurSaam Energieloket geven tips 
voor energiebesparing en de Ach-
terhoekse Groene Energie Maat-
schappij (AGEM) laat mogelijkhe-
den zien voor een energiedisplay 
die aan de slimme meter te koppe-
len is. 

Woont u in Vorden? Graag tot 11 
november! Na Vorden, krijgen ook 
alle andere dorpen in Bronckhorst 
en de Achterhoek tussen 2016 en 
2020 een slimme meter. 

Vordenaren bespaar energie! 
Hoe? Door inzicht in uw energieverbruik!

de slimme meter gratis aangeboden. Wat u hiermee kunt doen, brengt Vorden bespaart!, 
een Achterhoeks initiatief extra onder de aandacht. Hierin werken verschillende 
Achterhoekse partijen samen om u als bewoner te informeren, enthousiasmeren én te 
helpen bij het besparen van energie(kosten). De aanleiding voor deze samenwerking in 
voorlichting over energie besparen is het kosteloos plaatsen van de slimme meter door 
netbeheerder Liander. Heel Nederland krijgt tot 2020 zo’n slimme meter aangeboden. De 
gezamenlijke aandacht die partijen hieraan geven in Vorden is echter uniek voor Nederland. 
Iedereen die de slimme meter gebruikt om inzicht in zijn of haar energieverbruik te krijgen, 
kan zo energie en dus geld besparen. Vordenaren kregen hierover een brief met nadere 
informatie en de uitnodiging om op 14 oktober of op 11 november naar een informatiemarkt 
te komen in het Kulturhus op de Raadhuisstraat 6 (vrije inloop tussen 14.00 en 21.00 uur). 
De 14e kwamen bijna 200 mensen langs. Komt u de 11e? Tijdens de informatiemarkt krijgen 
aanwezigen van verschillende partijen informatie over mogelijkheden om meer grip te krijgen 
op hun energiekosten. Onder andere Liander legt uit hoe de slimme meter werkt en hoe u 
hiermee bespaart. De Achterhoekse huurdersverenigingen en het verduurSaam Energieloket 
geven tips voor energiebesparing en de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij 
(AGEM) laat mogelijkheden zien voor een energiedisplay die aan de slimme meter te 
koppelen is. Woont u in Vorden? Graag tot 11 november! Na Vorden, krijgen ook alle andere 
dorpen in Bronckhorst en de Achterhoek tussen 2016 en 2020 een slimme meter. 

Basisschoolleerlingen opnieuw met elkaar in debat
Ook tijdens het schooljaar 2015-2016 organiseren we weer een debattoernooi voor 
basisschoolleerlingen van groep 7 en 8. Alle Bronckhorster basisscholen zijn aangeschreven 
en er hebben zich inmiddels 9 scholen met in totaal 12 groepen aangemeld. Om zich goed te 
kunnen voorbereiden op de voorrondes volgen de leerlingen en leerkrachten eerst een 
debat-trainingstraject. Burgemeester Marianne Besselink verzorgt de aftrap van het 
trainingstraject op 4 november a.s. in het gemeentehuis, met raads- en commissieleden en 
leerkrachten van de scholen.  

Professionele training
De gemeente biedt leerkrachten en leerlingen van de deelnemende scholen in november 
een training aan door een professionele trainer van het Nederlands Debat Instituut, in 
samenwerking met een raads- of commissielid van onze gemeente. In januari 2016 volgt een 
tweede training. De voorronden zijn in maart 2016 in de raadzaal van het gemeentehuis, 
waarna op 18 maart het finaledebat plaats vindt. De scholen doen mee op basis van 
vrijwilligheid en er zijn voor hen geen kosten aan verbonden. Scholen kunnen thema's 
aanleveren die voor jongeren spelen en waarover zij graag in debat gaan. Al tijdens de 
training komen deze thema’s, in de vorm van oefenstellingen, terug.  

Ook tijdens het schooljaar 2015-
2016 organiseren we weer een 
debattoernooi voor basisschool-
leerlingen van groep 7 en 8. Alle 
Bronckhorster basisscholen zijn 
aangeschreven en er hebben zich 
inmiddels 9 scholen met in totaal 
12 groepen aangemeld.

Om zich goed te kunnen voorberei-
den op de voorrondes volgen de 
leerlingen en leerkrachten eerst 
een debat-trainingstraject. Burge-
meester Marianne Besselink ver-
zorgt de aftrap van het trainings-
traject op 4 november a.s. in het 
gemeentehuis, met raads- en 
commissieleden en leerkrachten 
van de scholen.  

Professionele training
De gemeente biedt leerkrachten 
en leerlingen van de deelnemen-
de scholen in november een trai-
ning aan door een professionele 
trainer van het Nederlands Debat 
Instituut, in samenwerking met 
een raads- of commissielid van 
onze gemeente. In januari 2016 
volgt een tweede training. 

De voorronden zijn in maart 2016 
in de raadzaal van het gemeente-
huis, waarna op 18 maart het fi-
nale-debat plaats vindt. De scho-

len doen mee op basis van vrijwil-
ligheid en er zijn voor hen geen 
kosten aan verbonden. Scholen 
kunnen thema’s aanleveren die 
voor jongeren spelen en waarover 
zij graag in debat gaan. Al tijdens 
de training komen deze thema’s, 
in de vorm van oefenstellingen, 
terug.  

Leerzaam traject
• leerlingen en leerkrachten 
 worden professioneel getraind 

om te debatteren door het 
 Nederlands Debat Instituut
• het debat komt niet in de plaats 

van, maar vormt een prima 
 aanvulling op de te behalen 

kerndoelen voor taalonderwijs
• het debat is een mooie manier 

om het (verplichte) thema bur-
gerschap in te vullen binnen het 
schoolwerkplan. Burgerschap 
wordt wel omschreven als 

 participatie, democratie en 
identiteit. Het debat vertegen-
woordigt ze alle drie

Uniek project in Nederland
Bronckhorst is de enige gemeente 
in Nederland waar een gemeente 
een dergelijk project met basis-
scholen organiseert. In andere 
gemeenten doen alleen middel-
bare scholen mee aan debattoer-
nooien.

Basisschoolleerlingen opnieuw met elkaar 
in debat

Voor de basisscholen Rozen-
gaardsweide en Piersonschool in 
Hengelo (Gld) is in 2013 een nieuw 
pand gebouwd. Nu het gebouw 
twee jaar in gebruik is, willen de 
directies en verkeersouders van 
de basisscholen de verkeerssitua-
tie rond de ingangen van de scho-
len verbeteren. Samen met Veilig 
Verkeer Nederland zijn zij het pro-
ject ‘de veilige schoolomgeving’ 
gestart. De verkeerssituatie is op 
dit moment onoverzichtelijk, vooral 
tijdens de breng- en haalmomen-
ten van de kinderen. Stilstaande 
voertuigen vormen een gevaar. 

Om een verkeersveilige schoolzone 
mogelijk te maken, besloten we:
• stopverboden in te stellen langs 

de westzijde van de Leliestraat 
en de oostzijde van de Rozen-
straat bij de ingangen van de 
scholen

• parkeerverboden in te stellen 
langs de oostzijde van de 

 Leliestraat en de westzijde van 
de Rozenstraat (tegenover de 
haakse parkeervakken)

De stopverboden worden aange-
geven door gele doorgetrokken 
markeringen op de trottoirban-
den. De parkeerverboden door 
gele onderbroken markeringen.

Meer zicht
Met deze aanpassing krijgen de 
kinderen meer zicht op de aanko-
mende en vertrekkende auto’s en 
hebben automobilisten meer 
zicht op kinderen. Daarnaast 
wordt het makkelijker om auto’s 
in de haakse parkeervakken in de 
Leliestraat en Rozenstraat te par-
keren. 

Direct aanwonenden hebben een 
brief ontvangen over het ont-
werpverkeersbesluit en konden 
hun reactie geven tot 13 oktober. 
Dit leverde één zienswijze op. De 
politie adviseerde positief op het 
voorgenomen plan. Tot 8 decem-
ber 2015 kunnen belanghebben-
den bezwaar maken tegen dit be-
sluit. Daarna starten de werk-
zaamheden, zodra het weer dit 
toelaat.

Parkeer- en stopverboden op 
Leliestraat en Rozenstraat in Hengelo
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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 infor-
meren wij u ook via deze gemeentepagina’s, onze website en allerhande 
bijeenkomsten en gesprekken. Omdat op onze sociale media soms bij-
zondere reacties en handige info voorbij komt, delen we in deze rubriek 
graag enkele berichten met u: 

 Tweets van de maand

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

Half oktober gaf het COA aan de 
samenwerking met de eigenaar 
van Kervelseweg 38 in Hengelo 
(Gld), om een opvang voor 
97 asielzoekers te realiseren, 
te beëindigen. Dit heeft gevolgen 
voor lopende processen waar 
de gemeente aan werkte en hoe 
deze de komende periode afge-
rond worden. 

Vergunningaanvragen
Door de eigenaar van Kervelse-
weg 38 zijn bij de gemeente twee 
vergunningen aangevraagd in 
verband met de opvang. Een ver-
gunning voor Bouwen, afwijken en 
monumenten, en een vergunning 
voor Brandveilig gebruik van het 
pand. Inmiddels heeft hij beide 
aanvragen ingetrokken. 

Brandveiligheid 
Gedurende de afgelopen periode 
is duidelijk geworden dat de eige-
naar onvoldoende risicobewust 
heeft gehandeld als het gaat om 
brandveiligheid in zijn pand. Er 
zijn controles geweest, waarbij 
gebreken zijn geconstateerd 
(zoals niet sluitende deuren, be-
lichting, openingen tussen vloer 

en plafond) en een termijn gesteld 
om deze te verhelpen. Inmiddels 
zijn veel van deze gebreken her-
steld. Het verzoek van omwonen-
den om handhavend op te treden 
vanwege brandonveiligheid is 
door ons daarom afgewezen. 
Er is hiervoor door een stichting 
van omwonenden ook een voor-
lopige voorziening aangevraagd 
bij de rechtbank. 

Riolering
Regelmatig bleken er door ver-
keerd lozingsgedrag problemen 
met de riolering op Het Kervel. 
Het is onduidelijk op welk perceel 
van Het Kervel, dat twee eigenaren 
heeft, de oorzaak ligt. Daarom is 
besloten een tweede rioleringsput 
te plaatsen, zodat beide adressen 
een put hebben. De eigenaren is 
aangegeven hun huurders zorg-
vuldig te instrueren over juist 

gebruik van de riolering. Mochten 
er toch weer problemen ontstaan 
door verkeerd lozingsgedrag, 
dan neemt de gemeente op dat 
moment passende maatregelen 
nemen ten aanzien van de veroor-
zaker.

Inschrijving bewoners 
Tijdens de voorbereidingen is 
geconstateerd dat personen die 
er niet (meer) wonen, stonden 
ingeschreven op Kervelseweg 38. 
Wij gaan de komende tijd onder-
zoeken hoe de bewoning op het 
adres verloopt en of inschrijving 
bij de gemeente correct gebeurt. 
Waar dit niet het geval is, treffen 
we maatregelen. 

Opvang vluchtelingen
De gemeente voert nog wel 
gesprekken met het COA om te 
kijken in hoeverre Bronckhorst 
opvang kan bieden aan met name 
statushouders (mensen met een 
verblijfsvergunning). Dit komt 
voort uit een motie van de ge-
meenteraad. Zodra hierover 
meer bekend is, volgt nadere 
informatie. 

Afronding lopende processen Kervelseweg

Raadsvergadering 
29 oktober 2015
Op 29 oktober vergaderde de 
gemeenteraad voor de eerste 
keer onder voorzitterschap van 
de nieuwe burgemeester. Op de 
agenda stonden onder meer de 
volgende onderwerpen:
• Deelneming in Stichting 

Achterhoek Toerisme
 In de Stichting Achterhoek 
 Toerisme nemen Achterhoekse 

gemeenten deel. De raad ging 
unaniem akkoord met het 

 voorstel om deze deelneming 
nu officieel te formaliseren. 

 De stichting heeft tot doel het 
toerisme in de Achterhoek te 
promoten en bevorderen 

• Kadernota Basismobiliteit
 De raad stelde de kadernota 

Basismobiliteit vast. De Achter-
hoekse gemeenten zijn aan de 
slag om per 2017 te komen met 
een nieuw systeem voor ver-
voer van A naar B in de regio, 

met een centrale rol voor een 
nieuw op te zetten vervoer-
centrale. Vervoer van speciale 

doelgroepen (bijvoorbeeld 
leerlingenvervoer) is een 

 belangrijk onderdeel van dit 
project. Alle fracties waren 
voor dit voorstel. De PvdA gaf 
in een stemverklaring aan 

 akkoord te zijn met het voor-
stel, maar meer aandacht te 
willen voor de opzet van een 
goede evaluatie 

• Wijziging verordening 
Starterslening 

 De raad stelde voor de starters-
regeling opnieuw een bedrag van 
€ 250.000,- (uit de Algemene 
Reserve) beschikbaar. De Star-
terslening overbrugt het ver-
schil tussen de totale koopsom 
van een starterswoning en het 
maximale bedrag dat de star-
ter, op basis van het inkomen, 
bij de bank kan lenen volgens 
de normen van de NHG. Zo 

 kunnen we een aantal starters 
meer kans geven op huisves-
ting in Bronckhorst 

• Vaststelling regeling 
 restschuldfinanciering
 De raad besloot met algemene 

stemmen dat een bedrag van 
 € 350.000,- beschikbaar wordt 

gesteld uit de Algemene Reser-
ve voor het uitvoeren van de 
nieuwe restschuldlening rege-
ling. Deze regeling is een op-

lossing voor mensen die willen 
verhuizen, bijvoorbeeld we-
gens gezinsuitbreiding of een 
nieuwe baan, maar kampen 
met een restschuld. Hierdoor 
worden verhuisplannen vaak 
uitgesteld, waardoor doorstro-
ming op de woningmarkt stokt. 
Dankzij de restschuldlening 
hebben deze mensen vooraf 
zekerheid over de financiering 
van hun restschuld en wordt 
doorstroom op de huizenmarkt 
bevordert, net als met de star-
tersregeling

• Voorbereidingsbesluit 
Beckenstraat 1, Vierakker

 Een raadsmeerderheid ver-
klaarde dat een bestemmings-
wijziging wordt voorbereid 
voor het perceel Beckenstraat 
1 in Vierakker van ‘Agrarisch’ 
naar ‘Wonen’. Alleen de Groen-
Links fractie stemde tegen

• Bestemmingsplan Buiten-
gebied Bonte Koeweg 4, Baak

 De raad stelde het bestem-
mingsplan ‘Buitengebied; 

 Bonte Koeweg 4 Baak’ gewij-
zigd vast. CDA, PvdA, D66 en 
VVD waren voor. GroenLinks en 
GBB waren tegen dit voorstel. 
GroenLinks gaf in een stemver-
klaring aan niet akkoord te zijn 
met de oplossingen en de 

 medewerking van de gemeente 
daarin. Indieners van ziens-
wijzen worden geïnformeerd 
dat een aantal zienswijzen 

 ontvankelijk en gedeeltelijk 
 gegrond is verklaard en een 

aantal ongegrond 
• Verzoek medewerking 
 bestemmingsplanherziening 

bouw woning aan de 
Ruurloseweg in Hengelo

 De raad besloot met algemene 
stemmen om geen medewerking 
aan dit verzoek te verlenen.

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

Commissievergadering 
11 november 2015
De raadscommissie vergadert op 
11 november om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Hieronder vindt u de vergader-
agenda van deze openbare ver-
gadering. U bent van harte wel-
kom om de bijeenkomst bij 
te wonen! De commissie spreekt 
o.a. over:
• Gesprek met de voorzitter 

van de Regio Achterhoek
• Bestemmingsplan 

Buitengebied Sarinkdijk 15 
 en 15 nabij Hengelo (Gld)
 De raad wordt gevraagd het 

bestemmingsplan, dat betrek-
king heeft op het verschuiven 
van een woonbestemming, 

 ongewijzigd vast te stellen
• Bestemmingsplan 

Buitengebied Wittebrinkweg 1 
en 1A, Zelhem

 De raad wordt gevraagd het 
bestemmingsplan, dat betrek-
king heeft op een functiever-
andering van agrarisch naar 
wonen, ongewijzigd vast te 
stellen

• Rapport rekenkamercommis-
sie BBLM Personele lasten

 In het rapport geeft de reken-
kamercommissie inzicht in en 
aanbevelingen over de wijze 

waarop de gemeente haar 
 taken zelf uitvoert, uitbesteedt, 

inhuurt of samenwerkt 
• Benoeming leden Raad van 

Toezicht Stichting IJsselgraaf

De volgende reguliere raadsver-
gadering is op 26 november 2015.

Volg de vergadering live!
Via www.bronckhorst.nl 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?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de 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 
onderwerpen die op de agenda 
staan verwijzen wij u naar www.
bronckhorst.nl/Gemeenteraad.

Bent u een maatschappelijk betrokken Achterhoeker 
die graag een bijdrage levert om ons buitengebied te 
versterken? Regio Achterhoek is op zoek naar inwo-
ners om deel te nemen in de Lokale Actie Groep 
(LAG) LEADER. 

De Achterhoek ontvangt de komende 6 jaar geld uit het 
Europees plattelandsontwikkelingsprogramma LEA-
DER, bedoeld om ons buitengebied te versterken met 
onder andere vitale dorpen en recreatie & toerisme. De 
plannen hiervoor staan beschreven in het rapport ‘Lo-
kale Ontwikkelstrategie LEADER Achterhoek’ (LOS), dat 
is te vinden op www.achterhoek2020.nl/leader. De Lo-

kale Actie Groep, bestaande uit professionals en inwo-
ners van de Achterhoek, is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van deze plannen. De LAG start op 1 januari 
2016 en heeft tot taak projectontwikkeling te stimule-
ren en projectaanvragen te toetsen.
Heeft u interesse om deel uit te maken van de Lokale 
Actie Groep LEADER Achterhoek en woont u in Aal-
ten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gel-
re, Oude IJsselstreek of Winterswijk? Stuur dan voor 
15 november een motivatie met CV naar Regio Ach-
terhoek t.a.v. mevrouw J. Emaus: j.emaus@regio-ach-
terhoek.nl. Neem voor meer informatie contact op met 
Joke Emaus, via e-mail of tel. (0314) 32 12 14.

Gezocht: enthousiaste Achterhoekers

Uit de raad

Welke berichten op onze sociale 
media de afgelopen weken veruit 
het meest werden bekeken, zal u 

vast niet verbazen. De entree 
van onze nieuwe burgemeester 
en haar gezin in Bronckhorst 
en de officiële installatie daar-
na, zijn natuurlijk ook bijzonde-
re gebeurtenissen! Ruim 
10.000 mensen zagen deze 
berichten! 

Wist u dat u met al uw vragen 
over zorg en welzijn bij onze 
sociale teams, die in 5 Bronck-
horster dorpen gevestigd zijn, 
terecht kunt? De consulenten 
bekijken samen met u welke 
mogelijkheden er voor u zijn: 
bij de gemeente, bij andere 
organisaties of in uw eigen net-
werk. 

Ons uitgangspunt is dat ieder-
een mee moet kunnen blijven 
doen in de samenleving. 
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REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

 

 

Zoekt u de ulti eme oplossing voor gezond en snel 
woon-werkverkeer? Stap dan nu over op een 45 km p/h 
Speedbike! Kom nu proefrijden en informeer naar de 
mogelijkheden van koop of lease.

 

 

 

  www.fi etsenvanstenis.nl 
Rijksstraatweg 80

Warnsveld 
 Tel. 0575 - 523 105

Koga Speedbike 
met middenmotor Bosch 
Nu met GRATIS  Bosch 
navigati e t.w.v. € 549,-

 

€ 549,-€ 549,-

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 17 oktober 21.00 uur:

Café:
Super Saterday 

Perfect Showband met nieuwe zangeres

Disco:
Nozem Oil Party

DJ James en DJ Roy

VORDEN - Kerkstraat 1a

HEROPENING
door Burgemeester M. Besselink

op 6 november om 14.00 uur

Al onze donateurs en klanten zijn van harte welkom!

Het bestuur van Wereldwinkel Vorden

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

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

Baak:
• Beukenlaan, kappen 11 eiken en 6 essen, aanvraag ontvangen

Bronckhorst:
• diverse locaties, kappen diverse bomen, vergunning verleend 
• stedelijk gebied, actualisatie voor de kernen, ontwerp bestemmingsplan

Halle:
• Fortstraat 7, kappen 2 acacia’s, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• centrum, organiseren intocht Sinterklaas, vergunning verleend

• Kervelseweg 38, intern veranderen het Kervel tot tijdelijke opvanglocatie asielzoekers, 
aanvraag ingetrokken

• Kervelseweg 38, brandveilig gebruik gebouw, aanvraag ingetrokken
• Leliestraat en Rozenstraat, instellen parkeer- en stopverboden, besluit genomen
• Spalstraat 3, ontheffing sluitingsuur horecabedrijf, besluit genomen

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat LK 1, 3 en 5, verbouwen woningen, aanvraag ontvangen
• Eldrikseweg 27, activiteit milieu: wijzigen inrichting, vergunning verleend

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 92, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Prins Bernhardlaan ong. (naast zwembad), tijdelijk plaatsen jongeren ontmoetingsplek

Toldijk:
• Wolfsstraat 5, organiseren Humsteefeest,  vergunning verleend

Vorden:
• Baakseweg 8, plaatsen entreebord, aanvraag ontvangen
• Eikenlaan 24, kappen Amerikaanse eik, vergunning verleend

Wichmond:
• Broekweg 5, aanleggen tijdelijk zanddepot, vergunning verleend
• Polweg 7, kappen 2 eiken, vergunning verleend

Zelhem:
• Halseweg 29d (clubgebouw Z.S.V. Zelos), organiseren veldtoertochten, vergunning verleend
• Ruurloseweg 30Z 101, tijdelijk bewonen recreatiewoning
• Ruurloseweg 49, activiteit milieu: wijzigen inrichting, ontwerp besluit
• Vincent van Goghstraat 74, plaatsen 6 lichtmasten, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.
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 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

Werken

“Ik ben Juliette en op 
mijn tiende kreeg ik een 
infectieziekte. Dankzij een 
operatie en hulp van LIGHT 

FOR THE WORLD kon ik een 
naaiatelier beginnen. Die kans 
gun ik andere jongeren met 
een handicap ook!”

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”

“Ik ben Juliette en op FOR THE WORLD kon ik een 

  ikkanwerken.nu

GIRO 131
IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

“ Geef jongeren met een handicap een eerlijke kans!”
Reinier van den Berg, ambassadeur
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Ouders met 'zorgkinderen' ontmoeten elkaar
BRONCKHORST - Zondagmiddag 
25 oktober organiseerde VIT-
hulp bij mantelzorg met mede-
werking van Zorgbad Zonnewa-
ter en de gemeente Bronckhorst 
een uitstapje voor gezinnen uit 
de gemeente Bronckhorst waar-
van één of meerdere kinderen 
extra zorg nodig hebben. Na 
aanmelding en zorgvuldige in-
take kregen de leden van elf ge-
zinnen bij Zorgbad Zonnewater 
in Hoog-Keppel verschillende 
activiteiten aangeboden.

Deze middag was het gevolg van 
een initiatief van één van de deel-
nemende ouders die bij de ge-
meente Bronckhorst aangaf dat ze 
een behoefte signaleerde aan ont-
moeting en uitwisseling bij ouders 
van een 'zorgkind'.

De vraag werd bij VIT neergelegd 
en zo ontstond een werkgroep be-
staande uit de betreffende ouder, 
iemand van de gemeente Bronck-
horst en twee personen van VIT. 
De boodschap was vervolgens ook 
duidelijk: "Het is voor deze ouders 
lastig om samen weg te gaan, denk 
daaraan wanneer je iets organi-
seert."

Zo ontstond het plan om een ge-
zinsuitstapje te organiseren, met 
een programma voor de ouders, 
voor de kinderen met een beper-
king en voor de broertjes en zus-
jes. Al snel kwam Zorgbad Zon-
newater in beeld, waar ze de mo-
gelijkheden en ervaring hebben 
om kinderen met een beperking te 
begeleiden in het zwembad. Een 
mooi uitje voor deze kinderen.

De ouders kregen een stukje ont-
spanning aangeboden, alleen al 
omdat ze de zorg even los konden 
laten. Tegelijkertijd kwam onder 
leiding van mantelzorgconsulent 
Ilja Bomers het gesprek tussen 
de ouders heel snel op gang. Be-
halve de herkenning die de ouders 
bij elkaar vonden, werden er ook 
ervaringen uitgewisseld. Profes-
sionals en vrijwilligers van het 

zorgbad begeleidden ondertussen 
de 'zorgkinderen' in het zwembad, 
terwijl hun broertjes en zusjes, de 
jonge mantelzorgers, met knut-
selen en spelletjes werden bezig-
gehouden door de consulent voor 
jonge mantelzorgers en een vrij-
williger.

Na de pauze zouden de groepen 
kinderen van activiteit wisselen, 
maar de praktijk leerde dat de kin-
deren ook prima samen aan de 
verschillende activiteiten konden 
deelnemen. Met de ouders werd 
ook gesproken over de behoeften 
die ze hebben aan hulp en on-
dersteuning, zodat daar in de toe-
komst mogelijk op ingespeeld kan 
worden.

Unaniem werd aangegeven dat de 
middag zeer positief is ervaren en 
zeker voor herhaling vatbaar is. 
De werkgroep gaat alle uitkom-
sten van de middag bespreken en 
kijken of er een vervolg aan deze 
middag gegeven kan worden.

Iedereen die geïnteresseerd is in 
deze bijeenkomsten voor ouders 
kan contact opnemen met Ilja Bo-
mers van VIT tel. (0544) 82 00 00.

TOLDIJK - Geen mist, geen wind 
maar wel een warme zon. Prima 
omstandigheden voor een bezoek 
aan de streekproductenmarkt aan 
de Kruisbrinkseweg bij AGF De 
Kruisbrink. Er zullen veel meer 
dan duizend bezoekers geweest 
zijn, dat was te zien aan de vele 
fietsen en auto's die de hele zon-
dag af en aan reden.

De familie Garritsen liep tevreden 
rond en ging met plezier in ge-
sprek met gasten van ver en dicht-
bij en collega ondernemers. In de 
grote schuur en op het ruime plein 
daarvoor hadden vele streekpro-
ducenten hun kramen fraai inge-
richt.

Een grote verscheidenheid aan 
producten, zoals vlees, worst, kaas, 
jam, groenten en fruit, bieren, wij-
nen en likeuren stonden klaar om 
te proeven. Ook Chef kok René 
Klein liep regelmatig langs de kra-

men om ingrediënten te kiezen 
waar hij direct mee ging koken. 
Vele bezoekers genoten van zijn 
amuses. Daarnaast waren onder-
nemers uit de regio aanwezig om 

de nodige informatie te verstrek-
ken, zoals makelaars en de bank.

Ambachtslieden toonden hun 
kunnen: de smid en de meubel-

maker. Ook konden boeken, tijd-
schriften, zaden, vogelvoer en 
pompoenen worden gekocht. De 
inwendige mens werd niet verge-
ten: heerlijke broodjes met warm 
beleg, koffie of thee met iets lek-
kers, ijsjes en de originele Toldiek-
se Gedraeide Pieper. De kinderen 
vermaakten zich eveneens prima. 
Zij konden worden geschminkt, 
kregen ballonfiguren, versierden 
cupcakes of vermaakten zich bij 
de vuurton met het bakken van 
brooddeeg aan een stok.

Het geheel werd muzikaal omlijst 
door accordeonmuziek en jacht-
hoornblazers 'de Keilers' uit Hum-
melo. Zij zorgden voor extra aan-
dacht voor het tweede boek van 
Ellen Willems: 'Ode aan het Wild'. 
Zij was zelf aanwezig om de ver-
kochte boeken te signeren.
   

 ■ www.dekruisbrink.nl

Volop zomer bij AGF De Kruisbrink

Genieten van de Toldiekse Gedraeide Pieper. Foto: Liesbeth Spaansen

Ouders konden de zorg even loslaten en komen in gesprek. Foto: PR

Bert Wagendorp te gast tijdens filmavond Ventoux

LOCHEM - Bert Wagendorp zou het 
scenario schrijven voor een film 
over wielrennen, maar het werd 
de bestseller Ventoux (2013), een 
'jongensboek dat leest als een 
trein' (de Volkskrant). In het voor-
jaar van dit jaar kwam de gelijkna-
mige film uit.

Het verhaal gaat over vier mannen 
rond de 50 die op hun racefiets 
de Mont Ventoux willen beklim-
men net als 30 jaar geleden, maar 
toen waren ze met z'n vijven. Op 
de berg vond een noodlottig on-
geval plaats. Nu gaan ze terug om 
te achterhalen wat daar precies is 
gebeurd.

Ventoux, een fim over racefietsen, 
maar ook over vriendschap en 

verraad, over herinneringen, en 
over de liefde (natuurlijk is er een 
vrouw die de mannen het hoofd 
op hol brengt), over ouder wor-
den.

Deze ontwapende, humoristische 
film speelt zich beurtelings af in de 
Achterhoek (hier liggen de roots 
van Wagendorp) en in de Proven-
ce. Tot groot genoegen van Film-
huis Lochem wil Bert Wagendorp 
na afloop vertellen over de film, 
het boek en wil hij al onze vragen 
beantwoorden. Kaarten voor het 
Filmhuis Lochem: 8 euro. Meer 
informatie, trailers en kaarten via 
de website.
   

 ■ www.schouwburglochem.nl Bert Wagendorp. Foto: PR

Optreden van 
'De Heeren'
BAAK - Muziekvrienden, 15 no-
vember is het weer 'raak'. Dan 
vindt de inmiddels al bijna le-
gendarische Acoustic Sunday 
Session (A.S.S.) weer plaats. 
Hieronder een beknopte om-
schrijving van de muzikale en-
tertainers. Laat je verrassen, en 
't zal vast wat wodden, want dis-
sen komt ok weer uut Vorden.

'De Heeren', dat zijn Peter Bes-
selink en Erik Knoef. Nadat ze 
elkaar beter hadden leren ken-
nen bij een optreden van 'De 
Vordense Toppers' bleek de 
wederzijdse wens om eens sa-
men muziek te maken een goed 
idee. Hoewel de muzikale ach-
tergrond van de beide Heeren 
nogal verschillend is, bleek er 
een klik te zijn.

Dat heeft geresulteerd in een 
mooie playlist die uiteenloopt 
van Jim Reeves tot aan The Rol-
ling Stones van de Dublinners 
tot aan C.C.R. Kortom lekkere 
muziek vanaf de jaren '60 tot 
nu. Die muziek wordt 'op eigen 
wijze' gebracht met behulp van 
zang, gitaar, mondharmonica's, 
cajon, snare en hi-hat. Akoes-
tische instrumenten die zich, 
ook al worden ze doorversterkt, 
qua volume uitstekend kun-
nen aanpassen aan de donker-
bruine kroegomgeving van De 
Bierkaai.

Feit blijft wel dat elke bijeen-
komst wordt omgetoverd tot 
een feestje. Het is bijna onmo-
gelijk om niet mee te zingen 
en je zult merken dat je vanzelf 
gaat bewegen op de aansteke-
lijke muziek. Er wordt afgetrapt 
vanaf 16.00 uur.
   

 ■ www.debierkaai.nl

   

Werken met 
houtskool bij 
Luscinia
HENGELO - Bij Woonerf Luscinia 
wordt op zaterdag 14 november 
een houtskool-workshop geor-
ganiseerd. Het thema is: Uit het 
diepste donker het licht tevoor-
schijn halen.

Onder leiding van beeldend 
kunstenaar Lisanne Sloots gaat 
men zelf teken-houtskool sto-
ken van verschillende hout-
soorten (populierenhout, ei-
ken, wilg, walnotenhout en es-
doorn). Iedere houtsoort geeft 
na verbranding zijn eigen zwart, 
de een wat intenser, de ander 
lichter. In aansluiting hierop 
wordt er met houtskool gete-
kend vanuit zowel een witte als 
een zwarte ondergrond, vanuit 
het licht en vanuit het donker. 
Men kijkt samen wat er ontstaat 
en bespreken de resultaten. De 
dag begint om 09.30 uur (ont-
vangst en koffie) en duurt tot 
17.00 uur. Voor de lunch wordt 
gezorgd. Deelname aan deze 
dag kost € 45,- (inclusief materi-
alen, koffie/thee en lunch). Het 
aantal deelnemers is beperkt. 
Opgeven en informatie, via het 
e-mailadres. Locatie: Woonerf 
Luscinia, Lankhorsterstraat 21 
in Hengelo (Gld.).
   

 ■ info@vriendenvanluscinia.nl ■ www.woonerf-luscinia.nl ■ www.lisanne-sloots.nl
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Betere aansluiting onderwijs op 
arbeidsmarkt
Een leven lang leren

De wereld om ons heen verandert zo 
snel, dat opleiders, werkgevers en 
werknemers het soms niet meer bij 
kunnen houden. Het  vraagt veel van 
het onderwijs en het bedrijfsleven om 
in te spelen op de veranderingen die 
ontstaan door  onder meer ontwikke-
lingen in de ICT-wereld, door globalise-
ring en door robotisering. In 2013 
heeft de provincie Gelderland in een 
notitie een aantal knelpunten voor de 
arbeidsmarkt vastgesteld. Veel van de 
knelpunten hebben te maken met op-
leiden. De provincie stelt onder meer 
vast dat het onderwijs onvoldoende 
aandacht besteedt aan toegepast vak-
manschap.  

Bedrijfsleven
“Ik mag niet klagen”, zegt Theo Stapelbroek, 
algemeen directeur van STAJA in Hengelo. 
Tot nu toe is hij er nog steeds in geslaagd 
om goed personeel te krijgen voor zijn be-
drijf. Wel mist hij bij de huidige schoolverla-
ters  basisvaardigheden die LTS-ers  en 
MTS-ers vroeger wel hadden als ze van 
school kwamen. Hij wijt het tekort aan tech-
nisch personeel ook aan de aantrekkings-
kracht van kantoorbanen, waardoor leerlin-
gen technische opleidingen niet meer 
aantrekkelijk vinden.  Stapelbroek:  “De 
keuze voor een opleiding aan de vroegere 
LTS was een bewuste keuze. Je koos er voor 
om een vak te leren.  Het was ook toen niet 
zo dat iemand dan onmiddellijk aan de slag 
kon in een bedrijf. Er bleef en blijft altijd 
sprake van een inwerkperiode en interne 
opleidingen.”

Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt 
Dit platform fungeert als aanjager, agen-
deert knelpunten op de arbeidsmarkt, 

neemt het initiatief om verbindingen te leg-
gen tussen partijen, adviseert bij het opzet-
ten van projecten en monitort de voort-
gang.

Liesbeth Laman Trip, secretaris van het 
platform: “Er dreigt een tekort aan voldoen-
de goed opgeleid personeel  voor moeilijk 
vervulbare vacatures in het bedrijfsleven. 
Het gaat niet alleen om technisch opgeleid 
personeel, maar  bijvoorbeeld ook om wijk-
verpleegkundigen. Ouderen die voorheen 
naar een verzorgingshuis gingen, blijven nu 
langer thuis wonen. De wijkverpleegkundi-
ge die nu nodig is moet over heel andere 
vaardigheden beschikken dan voorheen de 
verpleegkundige in een zorginstelling. Dat 
vereist een aanpassing van de opleiding. 
Het gaat niet alleen om scholing, maar ook 
om omscholing en bijscholing van zittend 
personeel. Het is belangrijk dat we perso-
neel dat  boventallig is in de ene sector we-
ten te behouden voor een andere sector in 
de Achterhoek waar een tekort aan ge-
schoold personeel is.”

Om leerlingen te interesseren voor een 
technische opleiding is een aantal projec-
ten opgestart. Er zijn in de regio onder an-
dere drie technasia opgericht, waar HAVO/
VWO leerlingen kennis kunnen maken met 
techniek en er zijn technieklokalen inge-
richt.
Laman Trip: “Waar de Achterhoek uniek in 
is, is het feit dat er verspreid over de regio 
nu zeven technieklokalen zijn, waar leerlin-
gen van de groepen 7 en 8 van het basison-
derwijs ervaring kunnen op doen in tech-
niek.” Laman Trip benadrukt dat het loont 
om de problemen samen met het bedrijfsle-
ven, het onderwijs en de overheid aan te 
pakken. 

Ondernemen in Bronckhorst
Nu de gemeente Bronckhorst ongeveer 
10 jaar bestaat lijkt het ons tijd om eens 
te bekijken of er een nog betere samen-
werking kan plaatsvinden tussen de ver-
schillende ondernemersverenigingen en 
bedrijvenkringen in onze gemeente.

De huidige ondernemersverenigingenen be-
drijvenkringen zijn nu nog voornamelijk ver-
deeld over de voormalige vijf gemeenten: 
Vorden, Hengelo, Zelhem, Steenderen en 
Hummelo en Keppel. Nu wij gezamenlijk toe-
groeien naar één gemeente Bronckhorst en 
wij dus op gemeentelijk niveau ook met één 
aanspreekpartner hebben te doen, zouden 
wij graag de voor- en nadelen van deze bun-
deling willen bespreken.

Allereerst zouden wij de ondernemers in 
Bronckhorst willen opdelen in een aantal 
groepen. We denken hierbij aan o.a. de agra-
rische sector, de winkeliers, de horeca, de 
dienstverlenende bedrijven en de productie- 
en overige bedrijven. Tevens zijn er ook veel 

zzp-ers. Deze opsomming zal niet alles om-
vattend zijn. Voor deze nieuwe club denken 
wij aan alle bedrijvigheid buiten de agrari-
sche sector. De agrarische sector is goed 
georganiseerd en heeft door haar specifieke 
karakter gedeeltelijk andere belangen, bijv. 
milieuvergunningen, levende dieren etc.

Als we proberen de bovengenoemde onder-
nemers te rangschikken naar een paar groe-
pen dan zien wij naast de geografische ver-
schillen eigenlijk twee hoofdgroepen 
namelijk de winkeliers met eventueel horeca 
en een gedeelte van de dienstverlenende 
bedrijven, en de productie en overige bedrij-
ven.

Willen wij nu naar één overkoepelende ster-
ke ondernemers- en of bedrijvenkring dan 
moeten we aandacht hebben voor bovenge-
noemd onderscheid. Dit zou leiden tot een 
soort matrix waarin in de verticale kolom de 
5 dorpen zijn vertegenwoordigd en in de ho-
rizontale kolom 2 of 3 groepen bedrijven.

Voordelen:
1. Eén grote en sterke vereniging om in 

Bronckhorst breed op te trekken.
2. Eén gezamenlijk professioneel secretari-

aat dat zowel kan werken voor de comple-
te groep als ook voor onderdelen daarvan.

3. Betere afstemming van activiteiten in 
Bronckhorst en meer armslag.

4. Door o.a. de postcode en de indeling van 
groepen bedrijven kan eenvoudig voor 
een bepaalde activiteit de juiste groep 
bedrijven worden uitgenodigd.

Nadelen zijn altijd te bedenken.

Hebt u interesse om hier verder over na te 
denken, stuur dan een reactie aan het secre-
tariaat van de BKB (secretariaat@bkbronck-
horst.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens Bedrijven Kring Bronckhorst
Jos Herwers en Paul Stortelder

Pasman Baak één van de bedrijven 
achter innovatieve watermolen
Het kersverse BKB-lid Pasman Motoren 
uit Baak is één van de twee bedrijven 
achter Deepwater-Energy BV. Dit bedrijf 
ontwikkelde de Oryon Watermill, een 
innovatieve waterkrachtinstallatie die 
bij met een unieke ‘draaideurconstruc-
tie’ veel energie uit langzaam stromend 
water weet te halen. De Oryon Watermill 
won vele duurzaamheids- en innovatie-
prijzen en na enkele prototypes en prak-
tijktesten is het product ready-to-mar-
ket. 

Omdat de waterkrachtinstallatie eenvoudig 
in vele waterstromen te plaatsen is, komen 
offerteaanvragen uit de hele wereld. In 
Suriname wordt een installatie in afgelegen 
gebieden geplaatst om daar de lokale bevol-
king permanent van energie te gaan voor-
zien. Nu wekken daar dure en verontreinigen-
de dieselaggregaten energie op, en slechts 
een paar uur per dag.

In Nederland heeft Deepwater-Energy een 
aanbesteding gewonnen en mogen in de 
stuw bij de Oude IJssel in Doesburg twee 
Oryon Watermills van 250 kilowatt geplaatst 

worden. Deze wekken gemiddeld voor vijf-
honderd gezinnen elektriciteit op gedurende 
een periode van minimaal 25 jaar.

Dolf Pasman van Pasman Motoren en 
Deepwater-Energy over de Oryon Watermill: 
“De kern van de innovatie is de verticale as 
met drie wieken waaraan beweegbare lamel-
len zitten. Eigenlijk simpel, maar beduidend 
anders dan bij andere watermolens. Onze 
watermolen is te vergelijken met een draai-
deur bij een hotel. De natuurlijke waterstro-
ming drukt de lamellen dicht waardoor de 
wiek ronddraait. In de as zit een generator die 
de beweging omzet in elektriciteit. Op de wal 
staat een transformator unit die de elektrici-
teit reguleert en geschikt maakt voor directe 
voeding aan het elektriciteitsnet. Het draai-
deur principe zorgt dat de installatie 100% 
visvriendelijk is. Het rendement is hoog van-
wege de waterversnelling van de behuizing 
en de geavanceerde constructie. En in tegen-
stelling tot zon en wind is er altijd stromend 
water.“

www.oryonwatermill.com
www.pasman.com

Oryon watermill

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

 Winkeliers Dienstverlenende Productie- en
 en Horeca bedrijven overige bedrijven

Hengelo   
Hummelo en Keppel
Steenderen   
Vorden   
Zelhem



Drukbezochte ondernemersavond 
Rabobank in de Hanzehof

ZUTPHEN - De Achterhoek is een 
innovatieve regio met bedrijven 
waar we trots op mogen zijn. Om 
dat te verstevigen organiseerde 
Rabobank Noord- en Oost-Ach-
terhoek (NOA) in de Hanzehof in 
Zutphen een inspiratieavond om 
ondernemers uit de regio kennis 
te laten maken met innovatieve 
ideeën en de nieuwste ontwikke-
lingen. Drie vooraanstaande spre-
kers - Rob Creemers, Herman van 
Bolhuis en Daan Roosegaarde- bo-
den een kijkje in de toekomst. Meer 
dan vijfhonderd ondernemers uit 
de hele Achterhoek lieten zich in de 
grote theaterzaal van de Hanzehof 
bijspijkeren over de toekomst.

"Tien van de honderd grootste 
maakbedrijven in ons land zitten in 
de Achterhoek. Weinig mensen we-
ten dat, maar daar mogen we best 
trots op zijn." Ronald van Weterin-
gen, directeur bedrijven van Rabo-
bank NOA, gelooft dan ook heilig in 
de kracht van innovatie. Hij ziet ook 
de rol van zijn eigen bank: "In alle 
eerlijkheid: innovatie heeft soms 
ook last van banken. Dat willen wij 
graag doorbreken." De spits werd 
afgebeten door Rob Creemers, een 
veteraan op het gebied van ICT. 
Met zijn 69 jaar wellicht de oud-
ste techno-goeroe van Nederland, 
maar dat weerhield hem er niet van 
om in een razend tempo de tijd de 

schetsen waar wij ons nu bevin-
den. Dat is volgens Creemers geen 
prettig beeld: "Robotisering zal een 
ravage aanrichten op de arbeids-
markt. Het internet vreet alles op 
en onze smartphone wordt smarter 
dan wij zelf." Daarnaast kent de we-
reld nog een groter gevaar: klimaat-
verandering. Hoe eng de ontwikke-
lingen in de technologie ook lijken, 
deze sector lijkt wel de aangewezen 
oplossingen te hebben voor dat 
tweede probleem.

Daan Roosegaarde - kunstenaar, 
VPRO Zomergast en een graag ge-
ziene gast bij programma's over 
innovatie - bekijkt innovatie van 
een andere kant. Hij kijkt naar de 
natuur en probeert technieken 
van planten en dieren toe te pas-
sen. Zo bestudeert hij lichtgevende 
kwallen en algen en probeert hier-
voor toepassingen te verzinnen. 
Roosegaarde is beroemd vanwege 
zijn Eindhovense fietspad dat ge-
baseerd is op het schilderij 'Ster-
rennacht' van Vincent van Gogh. 
In het asfalt zijn steentjes verwerkt 
die zich overdag opladen en in het 
donker licht geven. Zijn boodschap 
is dat innovatie draait om samen-
werking en dat zelfs onverwachte 
partners zoals hijzelf als kunste-
naar met bouwbedrijf Heijmans, 
tot hele mooie projecten kunnen 
komen.

Herman van Bolhuis ten slotte liet 
zien hoe een nieuwe technologie 
nu al toe wordt gepast: 3D-printing. 
Van sportschoenen tot gehoorap-
paraten en van slimme putdeksels 
tot protheses; het kan allemaal. 
De sprekers werden afgewisseld 
met filmpjes van Achterhoekse in-
novators. De bedrijven Duits uit 
Zutphen, Albar uit Leuvenheim, 
KMG uit Neede en Polyketting uit 
Zelhem lieten zien hoe zij innove-
rende technieken toepassen. Ro-
nald van Wetering: "Als de regio 
innoveert is dat goed voor de be-
drijven, onze klanten en voor ons 
zelf natuurlijk." Het was een avond 
vol mooie verhalen over grootse 
mogelijkheden, maar wat betekent 
het nu voor een regio als de Ach-
terhoek? Daan Roosegaarde ziet 
het als een gebied waar je enerzijds 
kunt 'disconnecten' van de hectiek 
van de stad maar ook als een bron 
van innovatie: "Het platteland le-
vert de ingrediënten van de stad. 
Dat was vroeger natuurlijk al zo 
maar dat wordt nu ook weer be-
langrijker. Het betekent dat er heel 
veel techno komt in de agri-sector, 
maar ook op het gebied van energie 
gaat het platteland bijdrage. Ener-
gie uit eendenkroos bijvoorbeeld."
   

 ■ www.kennisvloer.nl

   

Voedselbank Zelhem wil graag
extraatje geven met feestdagen
ZELHEM - In deze periode van het 
jaar worden overal acties gestart 
voor de voedselbanken in Neder-
land. Zo is er de Jumboactie 'doe 
mee, doneer een diner'. Ook op 
plaatselijk niveau wordt er van al-
les ingezameld en daar is de voed-
selbank erg dankbaar voor.

Voor het loket in Zelhem betekent 
dat de Voedselbank wekelijks kan 
rekenen op voldoende brood, ge-
doneerd door de plaatselijke bak-
kers. Verder zorgt de diaconie er 
voor dat er groente en fruit van de 
plaatselijke groenteman klaar ligt 
en eetgelegenheden doneren hun 
eigen gebakken brood dat soms 
over blijft. Maar er zijn ook vele 
gevers die af en toe voedsel komen 
brengen dat zij niet meer nodig 

hebben of teveel hebben. Het aan-
bod van appels en ander boomfruit 
was dit jaar grandioos. De vrijwil-
ligers van voedselbank Zelhem vin-
den dat alle gevers, groot of klein, 
een bedankje verdienen. Het besef 
om samen voor de minstbedeelden 
te zorgen, geeft een warm en zeker 
gevoel en sterkt de vrijwilligers om 
met dit werk door te gaan. Ook de 
gevers die via voedselbank Doetin-
chem hebben gedoneerd, worden 
hartelijk bedankt. De voedselbank 
wijst erop dat de kerstpakketten 
weer in aantocht zijn. Als er spullen 
in uw pakket zitten, die u niet kunt 
gebruiken, kunt u die inleveren bij 
de voedselbank. Hele pakketten 
zijn uiteraard ook welkom, maar 
dan wel zonder de alcoholische 
dranken.

Naast de voedselbank is er in Zel-
hem ook een kledingbank. De vrij-
willigers bedanken ook alle gevers 
van kleding, schoenen, linnengoed 
en speelgoed. Over een paar weken 
wordt er weer speelgoed klaarge-
zet voor de voedselbankklanten, 
zodat zij voor hun kinderen een 
mooi sinterklaascadeautje kunnen 
uitzoeken. De kleding- en voedsel-
bank kan nog wel sinterklaas- en 
kerstinpakpapier gebruiken. Het 
speelgoed dat u eventueel wilt do-
neren, moet heel, compleet en in 
een onbeschadigde originele doos 
zitten. Nieuw mag natuurlijk ook. U 
kunt elke dinsdagmiddag van 13.00 
tot 14.30 uur terecht in het voorma-
lige schoolgebouw aan de Johan-
nes Vermeerstraat in Zelhem.

Oranje Fonds zoekt 400 
maatjes in Gelderland
REGIO - Vanaf vorige week voert 
het Oranje Fonds drie weken lang 
campagne om samen met 40 Gel-
derse maatjesinitiatieven veel 
nieuwe vrijwilligers te vinden. Sa-
men zoeken zij naar mensen die 
als maatje, mentor of coach graag 
iets voor iemand willen beteke-
nen. Uit onderzoek (Onderzoek 
uitgevoerd door Ipsos in opdracht 
van het Oranje Fonds onder 1012 
Nederlanders van 15 jaar en ou-
der, oktober 2014) blijkt dat 8 pro-
cent van de Nederlanders, ruim 1 
miljoen mensen, een maatje zou 
willen hebben. Er zijn dus veel 
vrijwilligers nodig.

Dat komt goed uit, want 1 op de 5 
Nederlanders zou best een maatje 
voor iemand willen zijn. Mensen 
kunnen elkaar vinden via maatjes-
projecten in hun buurt op www.
ikwordmaatje.nl. Maatjes zijn vrij-
willigers die iemand gedurende 
langere tijd een steuntje in de rug 
bieden. Dat kan zijn om diegene 
te helpen bij het leren van nieuwe 
vaardigheden, het opdoen van 
nieuwe kennis of door het bieden 
van sociaal contact. In Gelder-
land zoeken organisaties allerlei 
soorten maatjes: bijvoorbeeld 
schuldhulpmaatjes in Apeldoorn, 
mentoren in Barneveld voor jon-
geren die vastlopen op school en 
maatjes voor gezellige, activiteiten 
met mensen met een beperking in 
Nijmegen.

Sinds 2006 zet het Oranje Fonds 
zich extra in voor de vele maatjes-, 
mentor- en coachprojecten in het 
land. Ronald van der Giessen, di-
recteur Oranje Fonds, vertelt: "Er 
zijn ontzettend veel verschillende 
soorten maatjesinitiatieven. Die 
diversiteit maakt dat er altijd iets is 
dat past bij wat iemand goed kan 
en leuk vindt om te doen. Of je nu 
houdt van hardlopen, er liever op 
uit gaan met iemand die veel thuis 
zit of juist goed bent in orde schep-
pen in administratieve zaken. Met 
zijn allen kunnen we echt het ver-
schil maken. Geïnteresseerden 
vinden op www.ikwordmaatje.nl 
een project dat bij hen past. "

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks 
ruim 7.500 sociale initiatieven in 
Nederland en het Caribische deel 
van het Koninkrijk. Het afgelopen 
jaar ondersteunde het met € 27,4 
miljoen initiatieven die ervoor 
zorgen dat mensen elkaar ont-
moeten, minder eenzaam zijn, 
begrip krijgen voor elkaar en zich 
inzetten voor een ander. Door een 
extra bijdrage uit het Postcode 
Loterij Vrijwilligers Fonds kan 
het Oranje Fonds de campagne 
Maatjes Gezocht blijven voeren. 
Koning Willem-Alexander en Ko-
ningin Máxima zijn sinds de op-
richting het beschermpaar van het 
Oranje Fonds.
   

 ■ www.ikwordmaatje.nl

   

Poar Neem'n on Tour bij 
café de Zwaan
HENGELO - Op zaterdag 7 novem-
ber strijkt de caravaan van de 
mannen van Poar Neem'n on tour 
neer in het Gelderse Hengelo. Poar 
Neem'n is de sensatie op facebook 
van dit moment.

Wat begon met een flauwe grap is 
uitgelopen tot een ware sensatie 
met meer dan 70.000 volgers. Van 
flauwe grap tot sensatie op face-
book. 

Dit avondvullende programma 
wordt begeleid door DJ Eppe en 
DJ Bennie, twee Nederlandstalige 
zangers en tal van oud-Hollandse 
spellen en mooie prijzen. In de 
disco is er deze avond een Hallo-
ween Party met angstaanjagende 
DJ Dion Wolfie. De aanvang is 
21.00 uur, graag tot dan!
   

 ■ www.zwaanhoekje.nl/cafe

Zo'n vijfhonderd ondernemers uit de hele Achterhoek kwamen naar de Hanzehof. Foto: Pim Helmich.

Poar Neem'n on tour. Foto: PR
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Voor vakwerk ga je naar 
de specialist
Zutphen - Inkstation is niet alleen hét 
adres in Zutphen en Deventer voor het 
vullen van cartridges voor printers. 
Naast kantoorartikelen kunt u bij de 
winkels van Erik Gerringa en Eric Knijp-
stra ook terecht voor bouwpakketten 
van nostalgische panden uit de beide 
Hanzesteden. “Ideaal als verpakkings-
materiaal voor MKB-bedrijven en leuk 
om weg te geven als cadeau voor de 
feestdagen.”

Vandaag de dag leeft Inkstation niet 
meer alleen van het vullen van inktpa-
tronen. Wie een kijkje neemt in de eta-
lage van de winkel in de Spittaalstraat 
ziet daar het Madurodam van Zutphen. 
Prachtige kartonnen replica’s van onder 
meer het pand van Wijnhandel Schaap-
veld, IJssalon Talamini en De Halle op 
de Zaadmarkt: gedetailleerd vakwerk 
van de hand van Knijpstra. “InkVille 
noem ik mijn stad”, zo zegt de maker. 

Karakteristiek
De creaties blijken een gewild product 
onder zowel het winkelend publiek 
als bij ondernemers. Gerringa zelf is 
dan ook laaiend enthousiast over het 
nieuwe product. “Zo hebben wij Kof-
fie- en theehandel De Pelikaan bijvoor-
beeld al bereid gevonden de huisjes te 
gebruiken als verpakkingsmateriaal. 
Zij verkopen nu koffie en thee in. De 
bouwpakketjes zijn uitermate geschikt 
om kleingoed in te verpakken.” Ook de 
interesse van Zutphenaren en toeristen 
neemt toe. Zij kopen de miniaturen om 
ze vervolgens cadeau te geven aan fa-

milie of vrienden. “Nu de feestdagen 
er weer aankomen zijn onze huisjes 
typisch een cadeau voor iedereen die 
houdt van de karakteristieke sfeer van 
onze Hanzestad.”

Groei
Momenteel verkoopt Inkstation acht 
verschillende replica’s. Het vervaardi-
gen van zo’n handbeschilderd bouw-
pakket kost veel tijd, maar het is zeker 
de bedoeling dat de papieren stad zal 
groeien. Knijpstra heeft daarnaast ook 
bouwpakketten gemaakt van een aan-
tal historische panden in Deventer. “De-

ze miniaturen zijn in Deventer net zo 
populair, dus we gaan nog even door.”

Contact
Inkstation Zutphen: Spittaalstraat 47, 
7201 EB Zutphen. T: (0575) 547 068. E 
: info@inkstation-zutphen.nl. W: www.
inkstation-zutphen.nl. 
Inkstation Deventer: Nieuwstraat 73, 
7411 LJ Deventer, T: (0570) 752 437. E 
: info@inkstation-deventer.nl. W: www.
inkstation-deventer.nl. 

Openingstijden: Maandag 13.00 - 17.30 
uur. Dinsdag/vrijdag 09.30 - 17.30 uur. 

“InkVille noem ik mijn stad”, zo zegt Erik Gerringa. Foto: PR

Inkstation zet in op miniaturen

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

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

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

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

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

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl
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Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren
Ook als specialist met uw bedrijf   
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Informeer naar de mogelijkheden:

Bel  06 - 52 58 49 92



Benefiet voor KWF via Blue 
en Pink Spirit

ZELHEM - Jaarlijks verzorgen de 
'60's aLive Band' en de 'Desperate 
Blues Band een 'thuis'-optreden 
voor familie, vrienden, bekenden 
en anderen, die zin hebben in een 
gezellig avondje uit. Vanaf het be-
gin combineren ze het optreden 
al met een benefietgedachte. "We 
spelen gratis en Casper Saalmink 
van geluidsverhuur Heca verzorgt 
met z'n team het geluid gratis, 
maar we zouden het leuk vinden 
als onze gasten een vrijwillige 
bijdrage schenken aan een door 
ons uitgezocht doel", aldus Gerrie 
Evers, die de benefiet namens de 
'60's aLive Band' organiseert. Jan 
Knoef, die als lid van de DBB mee-
werkt, onderstreept die gedachte. 
"En dan heb ik, mede door mijn ei-
gen gezondheidssituatie, wel een 
click met het KWF. Het eerste jaar 
was KIKA ons doel, vorig jaar de 
KWF algemeen."

De eerste benefietavonden wer-
den in de Mallemolen gehouden, 
maar door de andere bestemming 
van het pand (restaurant Bi'j Nol-
da) moest een andere ruimte ge-
vonden worden. Ellen, van Ellen's 
Restaurant, hoefde niet lang na te 
denken en stelde de zaal beschik-
baar, zodat daar op zaterdag 14 
november de benefietavond kan 
plaatsvinden.
Het doel voor dit jaar werd aan-
gedragen door Gerrie, die als 
programmamaker en presentator 

bij Radio Ideaal, in contact kwam 
met een enthousiaste groep vrou-
wen en mannen uit Hengelo (G), 
die onder de respectievelijke na-
men 'Pink Spirit' en 'Blue Spirit' 
allerhande acties op touw zetten 
om geld in te zamelen voor het 
KWF. Pink Spirit (12 vrouwen) be-
staat al sinds 2013 en nam onder 
andere deel aan Samenloop voor 
Hoop in Wichmond, waar ze van 
alle groepen het hoogste bedrag 
(9000 euro) wisten binnen te ha-
len. Door de diagnose borstkanker 
bij één van de leden van Pink Spi-
rit, in april van dit jaar, kwam het 
doel wel heel dichtbij en zonder 
dat de acties nu specifiek op die 
kankersoort worden gericht, was 
het bericht voor de groep wel aan-
leiding om er weer extra fanatiek 
tegenaan te gaan.

Op dat moment ontstond ook Blue 
Spirit op initiatief van de broer van 
één van de dames. Om z'n zus, bij 
wie de borstkanker was geconsta-
teerd, moreel te ondersteunen, 
besloot hij de Alpe d'Huzes te 
gaan fietsen en daarmee geld in te 
zamelen voor KWF. De groep Blue 
Spirit was ontstaan en elf mannen 
gaan op 2 juni 2016 proberen de 
'Nederlandse berg' in Frankrijk zo 
vaak mogelijk te beklimmen.
Inmiddels waren er al een aan-
tal activiteiten met een spinning 
marathon, een noppen- en naald-
hakkenrun tijdens de braderie en 

onlangs nog een carwash, waar-
bij meer dan 140 auto's werden 
gewassen. En er staan nog een 
snertloop (10 januari) en een 
voetbaltechniekdag (12 februari) 
op het programma. Pink Spirit 
haalt verder veel geld binnen via 
merchandising, waarbij onder an-
dere bandjes, slippers en brillen 
te koop zijn en bij de plaatselijke 
bakker liggen roze koeken te koop, 
waarbij een deel van de opbrengst 
voor het KWF bestemd is. De da-
mes hebben aangegeven mini-
maal tot Samenloop voor Hoop 
2018 door te willen gaan.

Het enthousiasme van de 23 Spi-
rit-leden is overgeslagen op de 
plaatselijke bevolking en dus ook 
op presentator Gerrie Evers, die 
enkele leden in zijn programma 
interviewde. Hij stelde het voor 
aan collega Jan Knoef en die was 
ook meteen enthousiast. Jan: "In 
2013 ben ik als toeschouwer naar 
de Alpe d'Huzes geweest en ik loop 
sinds die datum met een Alpes 
d'Huzes-fleecejack rond, omdat ik 
de wens heb om zelf nog een keer 
deel te nemen aan dat evenement. 
Door omstandigheden is dat er al-
leen nog niet van gekomen."
Tijdens de benefietavond zullen 
'Pink Spirit' en 'Blue Spirit' tussen 
de optredens door hun activiteiten 
promoten en 'met de pet' rond-
gaan om geld in te zamelen.

   

Zorg rondom longaanval
DOETINCHEM - Ter bevordering 
van de voorlichting aan mensen 
met een longaandoening en ter 
stimulering van het onderlinge 
contact organiseert Longpunt de 
Achterhoek lotgenotencontact-
middagen. in het Slingeland Zie-
kenhuis.

Donderdag 29 oktober was er een 
bijeenkomst rond het thema Zorg 
rondom een longaanval. Het the-
ma werd besproken door Wilma 
Buesink, longconsulent zorggroep 
Oude IJssel en Richard Snelder, 
Kaderhuisarts COPD (i.o.) in Doe-
tinchem. Beide sprekers brachten 
in beeld hoe de zorg voor longpa-
tiënten via duidelijke protocollen 
verloopt. Een voorbeeld daarvan 
is het 'Longaanval Actieplan', 
waarbij met de patiënt afspraken 

worden gemaakt welke acties (zo-
als het innemen van extra medi-
cijnen) hij of zij kan ondernemen 
bij een verergering van klachten, 
waardoor de patiënt zelf de regie 
heeft over zijn of haar ziekte.

Toch denken beide sprekers dat 
de communicatie richting longarts 
nog wat verbeterd kan worden. 
Het blijkt dat de patiënt, bij een 
bezoek aan de longarts, regelma-
tig vergeet te vermelden dat hij en-
kele maanden daarvoor met long-
problemen door de huisarts is be-
handeld. Gevolg is dat de longarts 
ten onrechte denkt dat de patiënt 
een jaar lang geen klachten heeft 
gehad. Aan de verbetering van de 
protocollen wordt in de hele Ach-
terhoek verder gewerkt. De be-
zoekers namen na de uitleg ruim 

tijd voor het stellen van vragen en 
ongedwongen lotgenotencontact. 
Dankzij een donatie van Mousset 
Chocolaterie kregen de sprekers 
en de vrijwilligers een heerlijke 
plak chocolade overhandigd. Cor 
Kil, bezield co-coördinator bij 
het Longpunt gaf -na een korte 
speech, waarin hij, professionals, 
bezoekers, vrijwilligers en spon-
sors bedankte voor hun inbreng 
en medewerking- het stokje over 
aan Hannelore Focking.

De volgende bijeenkomst van 
Longpunt de Achterhoek Doetin-
chem ia op 14 januari 2016, weer 
in het auditorium van het Slinge-
land Ziekenhuis te Doetinchem.
   

 ■ gelderland.longfonds.nl

Streektaalartiesten bij 
Ideaal Dialect
ZELHEM - Wekelijks zijn Gerbert 
Abbink, Jan Saalmink en Jan 
Wolsink in de weer met dialect 
om inhoud te geven aan het ra-
dioprogramma Ideaal Dialect, 
dat elke zondag tussen 11.00 en 
12.00 uur wordt uitgezonden.

Daarbij staat het Achterhoekse 
dialect centraal, maar er worden 
ook regelmatig uitstapjes gemaakt 
naar andere talen en dialecten. De 
redactie wil met het programma 
een bijdrage leveren aan het in 
leven houden van de streektaal in 
het algemeen en het Achterhoekse 
dialect in het bijzonder.
Naast muziek wordt aandacht be-
steed aan boeken, spreuken en 
gezegden in het dialect, het dictee 
van het Achterhoeks dialect en ac-
tiviteiten, die een link hebben met 
de streektaal.

Muziek is daarbij een belangrijk 
onderdeel en nieuwe cd's van ar-
tiesten, die het dialect gebruiken 
voor hun teksten, worden in het 
programma gedraaid en bespro-
ken. Maar de belangstelling van 
de redactie gaat verder. Vooral 
Gerbert is actief in het onderhou-
den van contacten met streektaal-
artiesten. Zo worden al enkele ja-
ren muziektips uitgewisseld met 
de Friese singer/songwriter Gurbe 
Douwstra, die ook een dagelijks 
streektaalprogramma heeft bij 

'Omroep Friesland'. De contacten 
leidden tot het idee om zangers 
van verschillende dialecten sa-
men te brengen en Ideaal Dialect 
bood aan om gastheer te zijn en 
opnames te maken van de ont-
moeting. Gurde Douwstra vroeg 
Jan de Vries uit het Bildt in Noord-
Friesland om met hem mee te ko-
men. Jan is ook geen onbekende in 
de Achterhoek. Hij was vorig jaar 
te gast bij het streektaaldictee in 
Hummelo. Hij schrijft zijn liedjes 
in de streektaal van het Bildt, dat 
weer sterk afwijkt van het Fries.
Uit de Liemers werd zanger/gi-
tarist Joop Boxstart uitgenodigd. 
Zijn nummer In de fles van de cd 
Van disse kant werd vorig jaar door 
publiek en vakjury uitgeroepen tot 
't 'haevigste' lied tijdens het festi-
val Platgespöld. Het werd een bij-
zondere bijeenkomst, door Radio 
Ideaal vastgelegd op foto, film en 
geluid. In de komende uitzendin-
gen van het programma zullen 
gesprekken en opnames van die 
dag te horen zijn. In de uitzen-
ding van aanstaande zondag zit 
een gesprek met Joop Boxstart en 
twee liedjes van zijn hand, waarbij 
John te Dorsthorst hem begeleidt 
op keyboard. Ideaal Dialect is elke 
zondag tussen 11.00 en 12.00 uur 
te beluisteren via FM 105.1 - 105.8, 
via de kabel en via internet. Via 
uitzending gemist is het program-
ma terug te luisteren.

Gerrie Evers en Jan Knoef nemen nog even het programma door. Foto: PR

Cursus Fit & Slank in 8 weken
Binnenkort staat de decem-
bermaand weer voor de deur. 
Afvallen tijdens de feestdagen 
vinden veel mensen niet nodig. 
Ze onderbreken hun vaste ritme 
en eten meer dan ooit, met als 
gevolg dat ze na de feestdagen 
enkele kilo’s zijn aangekomen. 
Als je nu start met de cursus van 
Fit & Slank zul je voor de feest-
dagen al een paar kilo kwijt 
zijn en ben je meer bewust van 
vitale en fatale voeding. Na de 
feestdagen zul je vervolgens 
zien dat het voor jou een stuk 
makkelijker is om weer in je 
normale ritme te komen.

Gewichtsconsulent Petra Schwab 
start in november in Vierakker 
weer met de 8 weekse Fit & Slank 
cursus. Fit & Slank maakt mensen 
bewust van hun eetpatroon en 
leefstijl. Je leert het juiste gedrag 

aan om verantwoord gewicht te 
verliezen en te behouden. Er wor-
den geen weekmenu’s gegeven 
maar Fit & Slank werkt volgens de 
methode “de regel van 3 en de 7 
afspraken”. De groepscursussen 
zijn voor iedereen toegankelijk. 
De kosten zijn € 135,00 inclusief 
boek, werkboek, wekelijks meten, 
analyse eetpatroon- en leefstijl 
en praktische tips over voeding, 
beweging en gedrag. De cursus 
wordt in veel gevallen (deels) ver-
goed. www.fit-slank.com
Je kunt ook op elk gewenst mo-
ment kiezen voor persoonlijke 
coaching. De personal coaching 
kost € 155,00.

Wil jij ook van je overtollige kilo’s 
af en fitter, slanker en gezonder 
zijn bel of mail met Petra Schwab 
in Vierakker (06-10199918) 
petra.schwab@fit-slank.com 

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

De programmamakers Ideaal Dialect met de Friese en Liemerse zangers. Foto: PR.
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L�  ELIJKE POPR� �  
NA�  �  ACHT HOEK, 

ZUTP	 N 	 EFT 
�  PRIMEUR

Door Meindert Bussink

De missie van Hans Boersbroek en 
Berry Vink is het op de kaart zet-
ten van de popcultuur in Zutphen: 
“Een subcultuur die nog steeds 
onvoldoende aandacht krijgt” al-
dus een bevlogen Boersbroek. “Er 
zijn in onze stad een aantal tra-
ditionele instellingen die telkens 
weer het jaarlijks cultuurbudget 
van meer dan 5 miljoen opslurpen. 
Wij noemen dat gekscherend altijd 
‘de culturele gevestigde orde’. Nog 
niet een half procent van het tota-
le budget komt ten goede aan het 
programmeren van- of ondersteu-
nen van pop gerelateerde evene-
menten en andere subculturen in 
moderne muziek.”

Voor Boersbroek en Vink is het dus 
van groot belang een evenement 
als de nationale Popronde naar 
hun stad te kunnen halen, maar 
ook om deze te doen slagen. “Wij 
hopen op een groot aantal be-
zoekers. Ten eerste is dat nodig 
voor de lokale horeca die haar 
nek uitsteekt en ten tweede om 
de Popronde ook volgend jaar en 
de jaren erop te kunnen laten uit-
groeien in Zutphen. In de derde en 
niet onbelangrijke plaats, om de 
gemeente er nog beter van te kun-
nen overtuigen dat popcultuur in 
Zutphen leeft en van groot belang 
is. Het idee leeft wel, maar nog on-
voldoende.”

De gemeente Zutphen wil de jon-
gere generatie die wegtrekt naar 
andere steden namelijk graag aan 
zich binden en daardoor moet er 

voldoende te beleven zijn volgens 
Boersbroek: “De huidige culture-
le infrastructuur, kijkend naar het 
beperkte aanbod van popmuziek, 
speelt daarin ook een rol van bete-
kenis, als het om cultuur beleven 
gaat voor de generatie die nu tus-
sen de 20 en 40 jaar oud is. Nog voor 
het einde van dit jaar wordt door 
de gemeenteraad besloten hoe de 
cultuursubsidies de komende vijf 
jaar verdeeld worden. Dan praat je 
over een enorm bedrag. Door met 
feiten te onderbouwen hopen we 
als kleine organisatie daar invloed 
op uit te kunnen oefenen. Alleen 
daarom is de Popronde dus al van 
groot belang.”

Stichting Zutpop is opgericht in 
2005. “Destijds waren we nog jong 
en onervaren, misschien ook wel 
wat naïef. Dit hele land hangt aan 
elkaar van regelgeving en eisen, 
dus het was best wel naïef om in 
een oude industriehal illegaal lo-
kale popbandjes te laten optreden 
en jamsessiess te organiseren. Ze-
ker als je daar promotioneel rucht-
baarheid aan geeft en er ook nog 
wat kratjes bier uit de supermarkt 
verkoopt om uit de kosten te ko-
men. Dan heb je de spreek(verant)
woordelijke poppetjes snel aan 
het dansen op het gemeentehuis. 
Maar terugkijkend, hadden we dit 
niet gedaan dan was er nu ook 
geen Popronde geweest.” 

Samen kijken ze daarom terug op 
een geweldig avontuur met in het 
donker met een emmer behang-
plaksel en rol posters onder de arm 
illegaal posters plakken waar ze 

maar konden. Uiteraard gingen zo 
ook posters ophangen in de lokale 
kroegen en bleven dan vaak ook 
nog hangen voor een paar biertjes. 
“Het leverde ons naast de gezel-
ligheid een goed horecanetwerk 
op waar we met regelmaat een 
bandje of een jamsessie konden 
programmeren. Het zijn juist deze 
locaties waar we op terug kunnen 
vallen, omdat ze van mening zijn 
dat een dergelijk evenement ertoe 
bijdraagt onze stad op de kaart te 
zetten. Hoe mooi is dat?!”

Er waren in de tijd van de oprich-
ting van Zutpop een aantal sleutel-
figuren die hun nek uitstaken voor 
de lokale pop. De twee lokale oe-
fenruimte bedrijfjes, waar Boers-
broek zelf ook initiator van was, 
zorgden ervoor dat lokale bandjes 
tenminste weer konden repeteren 
en waardoor lokale popcultuur 
elkaar kon ontmoeten. “Dit was 
hard nodig, enige jaren nadat de 
gemeente besloten had de stekker 
uit pand Debarak te trekken en de 
ziel van de lokale popcultuur ver-
huurde aan een grote zorginstel-
ling. Een en ander resulteerde ook 
in een eerste nieuw openluchtfes-
tival dat werd gehouden in Vierak-
ker (4rocker), gevlucht uit de stad 
vanwege strikte regelgeving en on-
mogelijkheden. We waren boven-
dien de buitenlocatie bij Debarak 
kwijt en zochten ons heil op het 
Achterhoekse platteland.”

Boersbroek koestert goede herin-
neringen aan de veelheid van Ach-
terhoekse muzikanten en bands 
uit onder meer Winterswijk, Groen-

lo en Zutphen tijdens dat festival. 
In relatie tot de huidige Popronde 
vinden de heren het wel een ge-
miste kans dat er maar weinig Ach-
terhoekse bands geprogrammeerd 
staan: “Een band als Donnerwet-
ter hadden wij graag aan het werk 
gezien, maar meer dan een band 
aanbevelen kunnen wij niet. Het is 
de keuze van de horecaonderne-
mer welke band hij in zijn tent wil 
hebben.”
Boersbroek kijkt ook graag vooruit 
en heeft alweer nieuwe plannen 
voor bijvoorbeeld het 5 mei be-
vrijdingsfestival Lokale Helden in 
Zutphen en heeft de verwachting 
dat bands als Donnerwetter met 
hun roots in de Achterhoek hope-
lijk snel hun opwachting maken in 
Zutphen.

Wanneer Boersbroek wordt ge-
vraagd naar obstakels of struikel-
blokken die hij is tegen gekomen, 
dan wijst hij onder meer op een ge-
brek aan visie de bestuurders van 
culturele instellingen. “Vraag een 
willekeurige directeur van de gro-
te culturele instellingen, bijvoor-
beeld van de lokale schouwburg 
naar hun inzet voor popcultuur 
en dan reageren ze vaak teleurge-
steld: ‘We doen er van alles aan 
maar er komt te weinig publiek op 
af’. De vorige directeur meende als 
eerste wat meer aan popcultuur te 
doen door een Queen tribute band 
uit Engeland neer te zetten. Zijn or-
ganisatie had zich rot gepromoot 
maar er kwam bijna geen hond op 
af. Nu staat er, wederom uit Enge-
land, een Rolling Stones tribute 
band en ik voorspel hetzelfde dra-

ma. Voor eenzelfde budget zou Be-
hind the Corner een weekend lang 
alle Achterhoekse talent bands 
tegen een leuke gage kunnen 
programmeren in onze prachtige 
Buitensoos. Het is maar een voor-
beeld uit vele onbenutte mogelijk-
heden kijkend naar een prachtige 
oude zaal die het grootste deel van 
het jaar leeg staat.”

Voor hem als organisator zonder 
eigen poppodium, ligt daar dus 
de grote volgende uitdaging. Maak 
het programmeren van popcultuur 
onderdeel van de (financiële) cul-
turele agenda van je stad als het 
om verdelen van subsidiegelden 
voor podiumkunsten gaat, is een 
boodschap die Boersbroek zijn 
gemeente graag mee zou willen 
geven.

Wat betekent de komst van de 
Popronde naar Zutphen voor 
Boersbroek en Vink? “Voor ons 
persoonlijk betekent de komst van 
de Popronde een beloning voor 
tien jaar je nek uitsteken. Zeker 
als je bedenkt dat Zutphen niet 
eens over een eigen poppodium 
beschikt, hetgeen in de andere 
deelnemende steden vaak wel het 
geval is. Laat ik het zo stellen, ik 
zie de afgelopen tien jaar als een 
lange warming up. Op zondag 8 
november staan we goed voorbe-
reid aan de startstreep van een 
nieuwe cultuurrace die nog lang 
niet is gelopen. We zijn nu pas echt 
begonnen.”

Lees meer op www.popmag.nl

A� hur
door Han Neijenhuis

Ik was nooit van de soul. Lang ge-
leden, toen ik net kwam kijken, 
had je soulkikkers. Die droegen 
dan van die wijde pijpen en schoe-
nen met brede neuzen en hoge 
hakken. Ik vond het niet wat. De 
wijde pijpen niet, de muziek even-
min. Raar woord ook trouwens, 
soulkikker. Ik was meer van de 
harde gitaarriffs en stevige drums. 
Rock-’n-roll. 

Mijn desinteresse voor soul duur-
de best lang. Toen ik ergens mid-
den jaren negentig als freelancer 
voor de regionale kranten in Zut-
phen en Lochem werkte en ik door 
mijn één van de vaste redacteuren 
werd gevraagd om Arthur Conley 
te interviewen, moest ik dus even 
diep nadenken. Arthur Conley? 
De naam kwam me bekend voor, 
maar ik kon het niet plaatsen. En 
Google bestond nog niet. Maar de 

betreffende journalist, de helaas 
al overleden Harry Dijkman, met 
wie ik het goed kon vinden en die 
mij altijd spottend uitlachte om 
mijn muzikale voorkeur, kon me 
precies vertellen wie Conley was. 
De man van de wereldhit Sweet 
Soul Music. Een Amerikaanse 
soulster, die al een jaar of tien in 
de Achterhoek woonde. In Ruurlo 
om precies te zijn. In Ruurlo? Wat 
doet hij daar? Tja, dat wist Harry 
ook niet precies. Iets met de lief-
de, dacht hij. Maar daarom ook 
dat interview. En dat mocht ik dan 
doen.

Het telefoontje met Conley was 
al heel bijzonder. Ik was zeer wel-
kom en moest ook blijven eten. 
Hoe lang ik wilde blijven? Ik dacht 
zelf aan een uurtje, meestal wel 
lang genoeg voor een mooi stuk in 
de krant. Hij vond het maar kort, 
dacht meer aan de hele avond. En 
trouwens, wat was mijn geboorte-
datum? Conley was veel bezig met 
astrologie en aanverwante zaken. 

Ik was kortom zeer benieuwd 
waar ik terecht zou komen, toen 
ik op een regenachtige namiddag 
richting Ruurlo reed. Eenmaal ge-
arriveerd bij een vrijstaande wo-
ning aan de Groenloseweg, kwam 
Conley direct naar buiten. Een ui-
terst vriendelijk, klein mannetje. 
Amicaal, alsof we elkaar al jaren 
kenden. Hij nam me mee naar 
zijn kamer boven, ik herinner me 
wanden vol boeken en muziek. 
Dit was zijn domein, in het huis 
waar hij samenwoonde met zijn 
vriend Jos. En, als ik het me goed 
herinner, ook zijn schoonouders. 
De liefde had hem inderdaad naar 
Ruurlo gebracht.

Verder weet ik niet precies meer 
wat Conley me allemaal vertelde. 
Ik heb m’n hele archief vol arti-
kelen doorgespit en kan tot mijn 
spijt het stuk over hem nergens 
terugvinden, dus ik moet het doen 
met de herinnering aan die een-
malige ontmoeting. Maar dat die 
bijzonder was, daarvoor hoef ik 
het interview niet na te lezen.

Conley klepte me de oren van het 
hoofd. Hij noemde zich destijds 
trouwens Lee Roberts, een com-
binatie van zijn tweede voornaam 
en de achternaam van zijn moe-
der. Lee Roberts was onbekend 
en anoniem, hij wilde even niet 
de artiest Arthur Conley zijn. Maar 
hij vertelde wel uitgebreid over 
zijn jonge jaren als soulster, over 
zijn mentor Otis Redding en over 
beroemde kennissen als Michael 
Jackson. Hij had het telefoonnum-
mer van Jackson in zijn agenda 
staan. Hij kon ‘m zo even bellen, 
zei hij en keek me doordringend 

aan. Dat ik niet zou denken dat 
hij maar wat zat te verzinnen. Met 
terugwerkende kracht trouwens 
jammer dat ik het hem niet heb 
gevraagd even te bellen. Stel je 
voor, zit je in Ruurlo, komt Michael 
Jackson aan de telefoon. Dat zou 
toch wel geweldig zijn geweest.
Geen spoortje van interessant-
doenerij trouwens, bij Conley. 
Het was zijn pure en oprechte en-
thousiasme. Of het nou ging over 
zijn carrière, over astrologie, over 
eten of over de Achterhoekse mu-
ziekscene, waar hij zich inmiddels 
op had gestort met zijn eigen la-
bel ArtCon-label. Hij wilde niet in 
de spotlights, maar wel nieuwe 
bands promoten en verder hel-
pen. 

Soul, blues, pop, hij had zelfs een 
heavy metalband onder zijn hoe-
de. Hij vond het allemaal mooi. Zo 
werd hij coach, producer en goe-
de vriend van de Achterhoekse 
tributeband The Original Sixties 

R&B and Soul Show. In juni 2002 
verscheen hij tot ieders verrassing 
zelfs bij die soulband op het po-
dium van het Pakhuus in Silvolde 
om Sweet Soul Music te zingen. 
Helaas heb ik dat nooit gezien.

Maar goed, ik zat die avond bij 
Arthur Conley thuis en kwam er 
met goed fatsoen niet meer weg. 
Een uurtje of vier ben ik er zeker 
geweest. Dan heb je toch echt 
stof voldoende voor een artikel 
van zo’n vijfhonderd woorden. 
Toen we uiteindelijk toch afscheid 
namen, kreeg ik een stevige hug 
en de uitnodiging om weer eens 
langs te komen als ik in de buurt 
was. Nooit gedaan. Het werkt ook 
weer niet zo dat je door Ruurlo 
rijdt en dan besluit om eens bij Ar-
thur op de koffie te gaan.
Jammer? Ach, misschien is het 
juist mooi dat het bij deze ene 
keer is gebleven. Het was een ont-
moeting die ik niet zal vergeten.

Het gaat te ver om te stellen dat 
Arhur Conley bij mij een vuurtje 
heeft aangewakkerd. Maar in die 
jaren is wel langzaam mijn inte-
resse voor soul ontstaan. En te-
genwoordig klinkt er hier in huis 
net zoveel soul als blues, rock of 
roots. Otis Redding, Wilson Pic-
kett of een obscure artiest als Ba-
by Huey, ik vind het gaaf. En niet 
te vergeten Etta James natuurlijk. 
In The Etta James Experience heb 
ik de afgelopen twee jaar voor het 
eerst ook zelf soul gespeeld. 

Een soulkikker zal ik nooit wor-
den. Die wijde pijpen en brede 
neuzen.... mwah, doe maar niet. 
Maar nu, Do You Like Good Music? 
Yeah. Sweet Soul Music? Jazeker!

Muziekkoepels in de Achterhoek 
Door Hans Mellendijk

Ik kocht het in de ramsj: Muziek-
tenten in Gelderland  ‘Eens ston-
den er in onze provincie ongeveer 
hondervijftig muziektenten. Meer 
dan de helft daarvan is inmiddels 
verdwenen’,  lees ik op de achter-
zijde van het boekwerkje. Vanaf 
herfst 1998 is het er in ieder geval 
weer één minder. De muziekkoe-
pel in Varsseveld werd toen met 
behulp van een mobiele kraan in 
elkaar geduwd. In luttele secon-
den veranderde het in een grote 
puinzooi. Ten prooi gevallen aan 
andere inzichten betreffende 
de ruimtelijke ordening van het 
dorp. Het werd in 1966 in gebruik 
genomen. Ik kwam op de site van 
het Erfgoedcentrum Achterhoek 
Liemers een filmpje tegen van de 
opening. 
In de Achterhoek zijn in dezelfde 
periode soortgelijke muziekkoe-
pels neergezet. In Groenlo, Ei-
bergen, Neede, staan ze er nog. 

Ook zijn er nog grotere open-
luchttheaters: Huininkmaat te 
Winterswijk, De Zandkuil te Lo-
chem (bekend van het eerste 
openluchtpopfestival in Europa, 
de Lochem Popmeeting), Engber-
gen in Gendringen. Soms wordt 

er wat georganiseerd. We roepen 
onze correspondenten op hun 
ervaringen met deze kleinschali-
ge koepels en grotere openlucht-
theaters met ons te delen.

Lees meer op www.popmag.nl

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542
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Verder in Behind the 
Corner Popmagazine:
• Rocker zoekt vrouw - Column 

Rocco Ostermann
• Geluid versterken in de buiten-

lucht versus de geluidstechnicus 
- door Bert Stoltenborg

• 30 jaar Keifestival: ‘Een warm 
bad met fanatieke bestuursleden 
en betrokken vrijwilligers’ - door 
Meindert Bussink

• Behind the Release - De Gracht - 
door Henri Walterbos 

• Drummerstok met Jorgen Ing-
mar - door Mike Visser 

Berry Vink (links) en Hans Boersbroek Foto: Meindert Bussink

Arthur Conley Foto: Boudewijn Lahaye

Ce Page 1993 Muziekkoepel Bettekamp Erbarmen Festival Foto: Jan Duitshof

Dag van de Achterhoekse 
popmuziek op 28 november 
Op zaterdag 28 november wordt 
voor de tweede keer bij de ‘Dag 
van de Achterhoekse Popmuziek’ 
(DAP15) de Achterhoekse popcul-
tuur op een voetstuk geplaatst. Met 
bands, expo’s, een grote muziek-

markt met elpee’s, cd’s, merchan-
dise etc van louter Achterhoekse 
bands en muzikanten wordt de 
succesvolle Achterhoekse popcul-
tuur gevierd.
www.behindthecorner.nl/dap15 

Steun de redactie en word ook lid voor €1 p/week en pro-
fiteer zelf van allerlei kortingen bij Achterhoekse podia, 
festivals, muziekwinkels, oefenruimtes, muziekscholen etc.

Jaqueline Scheuter en Varssevelds Mannenkoor 1996 16e Erbarmen Festival

Foto: Stan Bouman
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Voor hem als organisator zonder 
eigen poppodium, ligt daar dus 
de grote volgende uitdaging. Maak 
het programmeren van popcultuur 
onderdeel van de (financiële) cul-
turele agenda van je stad als het 
om verdelen van subsidiegelden 
voor podiumkunsten gaat, is een 
boodschap die Boersbroek zijn 
gemeente graag mee zou willen 
geven.

Wat betekent de komst van de 
Popronde naar Zutphen voor 
Boersbroek en Vink? “Voor ons 
persoonlijk betekent de komst van 
de Popronde een beloning voor 
tien jaar je nek uitsteken. Zeker 
als je bedenkt dat Zutphen niet 
eens over een eigen poppodium 
beschikt, hetgeen in de andere 
deelnemende steden vaak wel het 
geval is. Laat ik het zo stellen, ik 
zie de afgelopen tien jaar als een 
lange warming up. Op zondag 8 
november staan we goed voorbe-
reid aan de startstreep van een 
nieuwe cultuurrace die nog lang 
niet is gelopen. We zijn nu pas echt 
begonnen.”

Lees meer op www.popmag.nl

A� hur
door Han Neijenhuis

Ik was nooit van de soul. Lang ge-
leden, toen ik net kwam kijken, 
had je soulkikkers. Die droegen 
dan van die wijde pijpen en schoe-
nen met brede neuzen en hoge 
hakken. Ik vond het niet wat. De 
wijde pijpen niet, de muziek even-
min. Raar woord ook trouwens, 
soulkikker. Ik was meer van de 
harde gitaarriffs en stevige drums. 
Rock-’n-roll. 

Mijn desinteresse voor soul duur-
de best lang. Toen ik ergens mid-
den jaren negentig als freelancer 
voor de regionale kranten in Zut-
phen en Lochem werkte en ik door 
mijn één van de vaste redacteuren 
werd gevraagd om Arthur Conley 
te interviewen, moest ik dus even 
diep nadenken. Arthur Conley? 
De naam kwam me bekend voor, 
maar ik kon het niet plaatsen. En 
Google bestond nog niet. Maar de 

betreffende journalist, de helaas 
al overleden Harry Dijkman, met 
wie ik het goed kon vinden en die 
mij altijd spottend uitlachte om 
mijn muzikale voorkeur, kon me 
precies vertellen wie Conley was. 
De man van de wereldhit Sweet 
Soul Music. Een Amerikaanse 
soulster, die al een jaar of tien in 
de Achterhoek woonde. In Ruurlo 
om precies te zijn. In Ruurlo? Wat 
doet hij daar? Tja, dat wist Harry 
ook niet precies. Iets met de lief-
de, dacht hij. Maar daarom ook 
dat interview. En dat mocht ik dan 
doen.

Het telefoontje met Conley was 
al heel bijzonder. Ik was zeer wel-
kom en moest ook blijven eten. 
Hoe lang ik wilde blijven? Ik dacht 
zelf aan een uurtje, meestal wel 
lang genoeg voor een mooi stuk in 
de krant. Hij vond het maar kort, 
dacht meer aan de hele avond. En 
trouwens, wat was mijn geboorte-
datum? Conley was veel bezig met 
astrologie en aanverwante zaken. 

Ik was kortom zeer benieuwd 
waar ik terecht zou komen, toen 
ik op een regenachtige namiddag 
richting Ruurlo reed. Eenmaal ge-
arriveerd bij een vrijstaande wo-
ning aan de Groenloseweg, kwam 
Conley direct naar buiten. Een ui-
terst vriendelijk, klein mannetje. 
Amicaal, alsof we elkaar al jaren 
kenden. Hij nam me mee naar 
zijn kamer boven, ik herinner me 
wanden vol boeken en muziek. 
Dit was zijn domein, in het huis 
waar hij samenwoonde met zijn 
vriend Jos. En, als ik het me goed 
herinner, ook zijn schoonouders. 
De liefde had hem inderdaad naar 
Ruurlo gebracht.

Verder weet ik niet precies meer 
wat Conley me allemaal vertelde. 
Ik heb m’n hele archief vol arti-
kelen doorgespit en kan tot mijn 
spijt het stuk over hem nergens 
terugvinden, dus ik moet het doen 
met de herinnering aan die een-
malige ontmoeting. Maar dat die 
bijzonder was, daarvoor hoef ik 
het interview niet na te lezen.

Conley klepte me de oren van het 
hoofd. Hij noemde zich destijds 
trouwens Lee Roberts, een com-
binatie van zijn tweede voornaam 
en de achternaam van zijn moe-
der. Lee Roberts was onbekend 
en anoniem, hij wilde even niet 
de artiest Arthur Conley zijn. Maar 
hij vertelde wel uitgebreid over 
zijn jonge jaren als soulster, over 
zijn mentor Otis Redding en over 
beroemde kennissen als Michael 
Jackson. Hij had het telefoonnum-
mer van Jackson in zijn agenda 
staan. Hij kon ‘m zo even bellen, 
zei hij en keek me doordringend 

aan. Dat ik niet zou denken dat 
hij maar wat zat te verzinnen. Met 
terugwerkende kracht trouwens 
jammer dat ik het hem niet heb 
gevraagd even te bellen. Stel je 
voor, zit je in Ruurlo, komt Michael 
Jackson aan de telefoon. Dat zou 
toch wel geweldig zijn geweest.
Geen spoortje van interessant-
doenerij trouwens, bij Conley. 
Het was zijn pure en oprechte en-
thousiasme. Of het nou ging over 
zijn carrière, over astrologie, over 
eten of over de Achterhoekse mu-
ziekscene, waar hij zich inmiddels 
op had gestort met zijn eigen la-
bel ArtCon-label. Hij wilde niet in 
de spotlights, maar wel nieuwe 
bands promoten en verder hel-
pen. 

Soul, blues, pop, hij had zelfs een 
heavy metalband onder zijn hoe-
de. Hij vond het allemaal mooi. Zo 
werd hij coach, producer en goe-
de vriend van de Achterhoekse 
tributeband The Original Sixties 

R&B and Soul Show. In juni 2002 
verscheen hij tot ieders verrassing 
zelfs bij die soulband op het po-
dium van het Pakhuus in Silvolde 
om Sweet Soul Music te zingen. 
Helaas heb ik dat nooit gezien.

Maar goed, ik zat die avond bij 
Arthur Conley thuis en kwam er 
met goed fatsoen niet meer weg. 
Een uurtje of vier ben ik er zeker 
geweest. Dan heb je toch echt 
stof voldoende voor een artikel 
van zo’n vijfhonderd woorden. 
Toen we uiteindelijk toch afscheid 
namen, kreeg ik een stevige hug 
en de uitnodiging om weer eens 
langs te komen als ik in de buurt 
was. Nooit gedaan. Het werkt ook 
weer niet zo dat je door Ruurlo 
rijdt en dan besluit om eens bij Ar-
thur op de koffie te gaan.
Jammer? Ach, misschien is het 
juist mooi dat het bij deze ene 
keer is gebleven. Het was een ont-
moeting die ik niet zal vergeten.

Het gaat te ver om te stellen dat 
Arhur Conley bij mij een vuurtje 
heeft aangewakkerd. Maar in die 
jaren is wel langzaam mijn inte-
resse voor soul ontstaan. En te-
genwoordig klinkt er hier in huis 
net zoveel soul als blues, rock of 
roots. Otis Redding, Wilson Pic-
kett of een obscure artiest als Ba-
by Huey, ik vind het gaaf. En niet 
te vergeten Etta James natuurlijk. 
In The Etta James Experience heb 
ik de afgelopen twee jaar voor het 
eerst ook zelf soul gespeeld. 

Een soulkikker zal ik nooit wor-
den. Die wijde pijpen en brede 
neuzen.... mwah, doe maar niet. 
Maar nu, Do You Like Good Music? 
Yeah. Sweet Soul Music? Jazeker!

Muziekkoepels in de Achterhoek 
Door Hans Mellendijk

Ik kocht het in de ramsj: Muziek-
tenten in Gelderland  ‘Eens ston-
den er in onze provincie ongeveer 
hondervijftig muziektenten. Meer 
dan de helft daarvan is inmiddels 
verdwenen’,  lees ik op de achter-
zijde van het boekwerkje. Vanaf 
herfst 1998 is het er in ieder geval 
weer één minder. De muziekkoe-
pel in Varsseveld werd toen met 
behulp van een mobiele kraan in 
elkaar geduwd. In luttele secon-
den veranderde het in een grote 
puinzooi. Ten prooi gevallen aan 
andere inzichten betreffende 
de ruimtelijke ordening van het 
dorp. Het werd in 1966 in gebruik 
genomen. Ik kwam op de site van 
het Erfgoedcentrum Achterhoek 
Liemers een filmpje tegen van de 
opening. 
In de Achterhoek zijn in dezelfde 
periode soortgelijke muziekkoe-
pels neergezet. In Groenlo, Ei-
bergen, Neede, staan ze er nog. 

Ook zijn er nog grotere open-
luchttheaters: Huininkmaat te 
Winterswijk, De Zandkuil te Lo-
chem (bekend van het eerste 
openluchtpopfestival in Europa, 
de Lochem Popmeeting), Engber-
gen in Gendringen. Soms wordt 

er wat georganiseerd. We roepen 
onze correspondenten op hun 
ervaringen met deze kleinschali-
ge koepels en grotere openlucht-
theaters met ons te delen.

Lees meer op www.popmag.nl

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

         

grootste

Verder in Behind the 
Corner Popmagazine:
• Rocker zoekt vrouw - Column 

Rocco Ostermann
• Geluid versterken in de buiten-

lucht versus de geluidstechnicus 
- door Bert Stoltenborg

• 30 jaar Keifestival: ‘Een warm 
bad met fanatieke bestuursleden 
en betrokken vrijwilligers’ - door 
Meindert Bussink

• Behind the Release - De Gracht - 
door Henri Walterbos 

• Drummerstok met Jorgen Ing-
mar - door Mike Visser 

Berry Vink (links) en Hans Boersbroek Foto: Meindert Bussink

Arthur Conley Foto: Boudewijn Lahaye

Ce Page 1993 Muziekkoepel Bettekamp Erbarmen Festival Foto: Jan Duitshof

Dag van de Achterhoekse 
popmuziek op 28 november 
Op zaterdag 28 november wordt 
voor de tweede keer bij de ‘Dag 
van de Achterhoekse Popmuziek’ 
(DAP15) de Achterhoekse popcul-
tuur op een voetstuk geplaatst. Met 
bands, expo’s, een grote muziek-

markt met elpee’s, cd’s, merchan-
dise etc van louter Achterhoekse 
bands en muzikanten wordt de 
succesvolle Achterhoekse popcul-
tuur gevierd.
www.behindthecorner.nl/dap15 

Steun de redactie en word ook lid voor €1 p/week en pro-
fiteer zelf van allerlei kortingen bij Achterhoekse podia, 
festivals, muziekwinkels, oefenruimtes, muziekscholen etc.

Jaqueline Scheuter en Varssevelds Mannenkoor 1996 16e Erbarmen Festival

Foto: Stan Bouman



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
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Rayen Panday
Vrijspraak

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

20:30 uur - Cabaret

do.

 55
do.

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

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

20:00 - Toneel

do.

 55
do.

The Umbilical Brothers

Mon Amour Band

KidShow (not suitable for children)

Palingsound

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

Wat is toch het geheim van dit kleine vissersdorp? 
Hele generaties groeiden op met muziek van 
Volendamse bodem.

20:00 uur - Cabaret

20:00 uur - Theaterconcert

do.

do.

 5

 5

6

14

vr.

za.

De Grote Improvisatie Show

Zij is de baas!

Met Ruben en Tijl

Met o.a. Bastiaan Ragas

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

Cabarettheater met onvergetelijk mooie hits en 
botte grappen, geschreven door Marjolein Beumer, 
dé schrijfster van de succesvolle film Soof.

22:00 uur - Show

20:00 uur - Toneel

do.

do.

 5

 5

7

18

za.

wo.

Elvis never left the building
Frédérique Spigt en Annet Malherbe

Annet Malherbe en Frédérique Spigt zingen het 
levensverhaal van THE KING aan de hand van 
achtergrondprojecties en een 4-koppige band.

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 513
vr.

tip!

Het Groot Niet Te Vermijden
Shave, Rattle & Roll

Al meer dan 25 jaar staat Het Groot voor humor, 
goede muziek, theater en muzikale grappen. 
Messcherp of met een baard…

20:00 uur - Muziektheater

do.

 512
do.

'Ruben en Tijl improviseren
op zaterdag 7 november a.s.'

u i t g e l i c h t

november MAANDMENU  
NOVEMBER

voorgerecht
Bospaddestoelensoep

Geserveerd met stokbrood 
en kruidenboter

hoofdgerecht
Voor de wildliefhebbers: 

Heerlijk stoofpotje van Wildzwijn
of

Heel gebakken Doradovis uit de oven

Geserveerd met gebakken 
aardappelen/frietjes verse groente 

en rauwkost

dessert
Huisgemaakte griesmeelpudding 

met rodebessensaus

€ 25,00 p.p.

Let op: 
Wij zijn beide 

kerstdagen geopend

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 7 november 21.00 uur:

Café:
Super Saterday 

Poar neem’n ontour

Disco:
Halloween Party

met DJ Dion

Vanaf 6 november kunt U in onze gezellige 
gelagkamer ook heerlijk eten.

Wij hebben een smaakvolle a la carte kaart voor U 
samengesteld.

Maand november!
Een speciaal 3 gangen diner à €24,50
(Inclusief welkomstdrankje en koffie na)

Openingstijden
donderdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

zondag vanaf 12.00 uur

Partycentrum Langeler 
Spalstraat 5 Hengelo Gld. Telnr : 0575-461212

www.langeler-partycentrum.nl

Op een dag hoopt 
Willem vrij te zijn. 

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

Steun 
baanbrekend
onderzoek

Ga naar 
parkinsonfonds.nl

De grootste financier van 
wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. 

Alarmerende 
toename 
van de 

ziekte van 
Parkinson

Siham: ‘Ik ben gevlucht 
uit Syrië. Nu wil ik graag 
weer studeren.’

Geef om talent en maak 
deze studie mogelijk! 

Kijk op www.uaf.nl

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen

Serkon: ‘Ik ben gevlucht uit Syrië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



In Art deco stijl wild dineren
In het in oude 
glorie herstelde 
theater Astoria 
van Winterswijk
WINTERSWIJK - De laatste editie 
van Gaon etten, het pop up res-
taurant van de Achterhoek, vond 
plaats in het in oude glorie her-
stelde theater Astoria.

De gasten stond een theatraal drie-
gangen wild diner te wachten in 
een prachtige Art deco ambiance. 
Deze begon bij binnenkomst met 
een Achterhoekse witte of rosé ge-
kleurde bubbel, of een iets geler 
getint gerstenat met een schuim-
kraagje. Daarbij werd een amuse 
van wild paté met een chutney 
uitgereikt. Het geheel werd om-
lijst door klassieke muzikale noten 
van Symone Boerstoel op viool en 
Mark Kreeftmeijer aan de vleugel. 
De avond kon nu al niet meer stuk 
en was nog maar net begonnen.

Jan Bijvank van de organisatie 
heet iedereen in het 'Algemeen 
Beschaafd Achterhoeks' welkom 
en in het bijzonder twee trouwe 
gasten, Ellen en Mieke, omdat zij 
22 van de 24 edities van Gaon van 
de partij waren. 
Verder bedankt hij de eigenaren 
Eddy en Marianne de Vries heel 
hartelijk voor hun gastvrijheid en 
nodigt hen uit om over de historie 
van het pand te vertellen. "Want 
zo sjiek als hier hebben we het bij 
Gaon nog nooit gehad! We willen 
graag weten hoe dit mooie theater 
tot stand gekomen is."

De Vries vertelt over hun beider 
voorliefde voor oude panden en 

dat zij Theater Astoria, later beter 
bekend als 'Zaal Beskers', witge-
kalkt en dichtgespijkerd zagen 
staan, klaar voor de sloop om 
ruimte te maken voor nieuwbouw. 
Navraag leerden hen dat het pand 
toch wel te koop was en zo kwa-
men er geen 33 woningen en een 
winkel, maar begonnen zij aan de 
grondige restauratie.

In eerste instantie tot hun Sport-
theater Astoria. In 2012 hebben 
ze het helemaal in de sfeer van de 
twintigerjaren van de vorige eeuw 
en tot de oorspronkelijke functie 
hersteld, namelijk dat van con-
cert- en theaterzaal met een uit-
stekende akoestiek.

Met een beetje 
fantasie waan je 
je in de jaren 20

Ze hebben de ziel van het pand 
weer teruggebracht en willen dat 
graag ook zo houden. Dus er zullen 
geen disco- of houseparty's plaats-
vinden, maar elke maand staat er 
een jazzconcert op het programma 
en is de ruimte verder voor allerlei 
gelegenheden te huren.

Achterhoekse producten
In deze prachtige sfeer, waar je 
met maar een heel klein beetje 
fantasie je zo in de jaren twintig 
waande, zo mooi en met oog voor 
detail is het interieur in ere her-
steld, werd heerlijk getafeld en 
genoten van een driegangendiner, 
louter gemaakt van Achterhoekse 
producten. Althans, zover dat tij-

dens deze wild sessie van Gaon 
kon. "Want", zo erkent kok René 
Klein, "het voorgerecht van wild-
zwijn is Veluws. Achterhoeks wild-
zwijn is er gewoon niet."

Van plaats verwisselen
Traditie bij Gaon is dat de gast 
tussen de gangen door van plaats 
veranderd. Hij neemt zijn servet 
en glas mee en wordt eerst geën-
tertaind, voordat hij zijn nieuwe 
plek inneemt. Naast de klassieke 
muziek werden de gasten bij deze 
gezellige editie van Gaon, getrak-
teerd op andere Achterhoekse cul-
tuur. Oerkok Theo de Gier droeg 

naast een gedicht van hem dat 
staat in het pas verschenen boek 
'Ode aan 't wild' een verhaal voor 
over 'Joep de Oele' en had heel 
toepasselijk een 'oelebal' als tus-
sengerechtje gemaakt.

Ingrediënten van deze verrassend 
apart smakende bal worden bij de 
volgende, speciale en feestelijke 
editie van Gaon in april 2016 be-
kend gemaakt. Dan wordt name-
lijk de 25ste gevierd!

Meer informatie
Wilt u weten wat er in deze bijzon-
dere bal zat of wilt u ook een keer 

een avond Gaon beleven, houdt 
dan de site en de (social) media in 
de gaten voor de data en plaatsen 
in 2016. 

Een avond uit bij Gaon staat na-
melijk garant voor lekker, goed en 
eerlijk eten, een zeer verrassende, 
bijzondere locatie waar éénmalig 
een restaurant verschijnt, gezellig-
heid en vermaak.
   

 ■ www.gaon.nl ■ www.zaalastoria.nl

BARCHEM - Ze zien het al zo voor 
zich: "Opa of oma die hun klein-
kinderen tijdens Kerstmis onder 
de kerstboom in het dialect uit 
één van de drie boekjes voor-
leest." Gerrie Zemmelink uit Aal-
ten en Jan Leijenhorst uit Bar-
chem zijn twee van de negen le-
den tellende werkgroep Dialect 
en Religie, verbonden aan het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers (ECAL), die de uitdaging 
zijn aangegaan om op eigentijdse 
wijze een aantal kinderbijbelver-
halen uit te geven in het Achter-
hoeks. Drie eenvoudige boekjes 
om voor te lezen aan kinderen, 
thuis in de kinderdiensten, op de 
peuterspeelzaal of de crèche met 
als titels 'Kasmissen', 'Paosen' en 
'Pinksteren'. Arie Ribbers bracht 
de werkgroep met de vertaling 
van de bekende Nijntje boekjes 
op het idee.

Door Jan Hendriksen

Streektaal? Is dat niet iets van vroe-
ger, van en voor oudere mensen? 
"Om die gedachte te weerleggen 
hebben we de uitdaging opgepakt 
om op eigentijdse wijze een aantal 
kinderbijbelverhalen uit te geven 
in onze eigen streektaal.", zo zegt 
theologe Gerrie Zemmelink (64).

In de Internationale Bijbelbond 
die de boekjes in het Nederlands 
uitgeeft vond de werkgroep een 
enthousiaste medestander. "We 
mochten gebruik maken van de 

illustraties. De tekst hebben we 
puur naar onze eigen streektaal 
vertaald. We waren in tegenstel-
ling tot Arie Ribbers daarbij niet 
gebonden aan de letterlijke tekst. 
In het dialect druk je toch soms 
geheel anders uit. Zeker in 'kerk-
taal'. We hebben alle theologische 
ruimte gekregen. Maar aan de es-
sentie is natuurlijk niet getornd. 
We zijn een homogene werkgroep 
van theologen, pastorale mede-
werkers maar vooral dialectlief-
hebbers", zo verklaart pastor Jan 
Leijenhorst (61).

"Laot wi'j' dat kind gaon zeuken", 
is een van de kenmerkende tek-
sten uit het boekje dat als thema 

'Kasmissen' heeft dat door de in-
middels overleden Henk Krosen-
brink is bewerkt. De twee andere 
titels van de boekjes zijn rondom 
de kerkelijke feestdagen Pasen en 
Pinksteren vertaald. Het resultaat 
is een drietal kleine bladerboek-
jes met kleurrijke afbeeldingen en 
korte toegankelijke teksten.
Zondag 8 november, om 15.00 
uur, kan iedereen komen 'kraom-
schudden', als de uitgave het le-
venslicht zal zien in de Barchkerk 
in Barchem. Medewerking aan de 
presentatie wordt verleend Arie 
Ribbers. De toegang is gratis. De 
boekjes zijn voor 9.95 euro in di-
verse Achterhoekse boekhandels 
te koop.

Kinderbijbelverhalen in  
Achterhoeks dialect

Tussen de gangen door luisteren naar oerkok Theo de Gier.

Gerrie Zemmelink uit Aalten en Jan Leijenhorst uit Barchem met de kinderbijbelboekjes. 
Foto Jan Hendriksen. 

Groove On The Roof
bij LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 11 
november staat de band 'Groove 
On The Roof' centraal in het pro-
gramma live@ideaal, dat tussen 
20.00 en 22.00 uur vanuit de iBeat 
Recording Studio wordt uitge-
zonden.

Het is een tienkoppige formatie 
die, mede dankzij een stevige bla-
zerssectie, voor een welluidende 
luchtverplaatsing zorgt. Het reper-
toire bestaat vooral uit 'dampende' 
soul. Naast de bekende klassiekers 
van Otis Redding, Aretha Franklin, 
Wilson Picket en Sam & Dave en de 
funk van James Brown, brengt de 
band ook meer eigentijds werk van 

onder andere Tower of Power, In-
cognito, Nile Rodgers en The Aver-
age White Band. Om het feest com-
pleet te maken brengt de band ook 
discowerk van o.a. The Trammps 
en KC & The Sunshine Band. Kort-
om een show vol soul, funk en dis-
co, waarbij de strakke ritmesectie 
er voor zorgt dat geen mens stil kan 
blijven zitten. In de band vormen 
Daniëlle Kobussen, Bert Meurs en 
Angela Huhnholz-Vos het zangtrio. 
De ritmesectie bestaat uit Leen 
van den Berg, Louk Matser, Jaap 
Datema en Darrin Dinsbach en 
de blazerssectie wordt gevormd 
door Martin van Rijn, Theo Fiks en 
Edwin van Druten.

'Groove' met klassieke soul en funk in Live@Ideaal. Foto: PR.
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Ter verversterking van onze werkmaatschappij Van Campen Bouw/
Zelhem B.V. zijn wij op zoek naar een:

Werkvoorbereider m/v

Als werkvoorbereider bent u verantwoordelijk voor de totale 
projectvoorbereiding van één of meerdere bouwprojecten. Middels 
participatie in projectteams controleert u werktekeningen, verzorgt u 
de inkoop, voert u de werkenrapportage en begeleidt u het logistieke 
proces. U ressorteert onder de manager bedrijfsbureau.

U beschikt bij voorkeur over een bouwkundige opleiding op HTS/
MTS-niveau. Daarnaast is enige jaren relevante werkervaring in een 
vergelijkbare functie bij een aannemersbedrijf vereist. U kunt goed 
overweg met de verschillende moderne automatiseringspakketten.
Voor deze functie bieden wij een prima salaris, dito secundaire 
arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om u zelf verder te 
ontwikkelen in een groeiende organisatie.

Voor nadere informatie over de functie kunt u bellen met de heer  
R. te Vaarwerk, manager bedrijfsbureau, tel. (0314) 62 28 82. Voor deze 
functie dient u schriftelijk te reflecteren. U kunt uw sollicitatiebrief 
vergezeld van uw cv zenden naar: Van Campen Bouwgroep B.V., t.a.v. 
de heer R. te Vaarwerk, postbus 215, 7020 AC Zelhem. Indien u per mail 
wilt reageren, dan kunt u mailen naar info@vancampenbouwgroep.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen we niet op prijs.

wij zoeken een

MONTEUR dak- en wandbeplating 
wij vragen:

- kunnen werken in teamverband - flexibiliteit - relevante werkervaring

Interesse?
Bel naar B. te Brake: M. 06 - 53628511 of mail naar info@staalbouwdtb.nl

(ZZP-ers mogen ook reageren.)

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

0575-467706




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

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

Oktobermaand =
  Woonmaand 

25% KortingUIT ONZE HUISCOLLECTIE: 

• ROLGORDIJNEN
• VOUWGORDIJNEN
• MULTISHADE
• VERTICALE JALOEZIEËN

• HOUTEN JALOEZIEËN
• DUETTES EN PLISSÉS
• HORIZONTALE 
   JALOEZIEËN

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.

Allround Onderhoudsmonteur m/v

Heb jij ervaring in de technische dienst en weet jij alles 
van elektrische installaties?

Functieomschrijving
In de functie van allround onderhoudsmonteur ben je binnen 
het team van de technische dienst verantwoordelijk voor het 
onderhoud en reparaties aan alle machines, installaties en 
elektrisch gereedschap. Je zorgt ervoor dat het machinepark 
in optimale conditie is en zorgt voor tijdige reparaties en het 
vervangen van onderdelen. Het kan daarbij voorkomen dat je 
laswerk, slijpwerk of draaiwerk verricht. Je bewaakt de kwali-
teits- en veiligheidsvoorschriften en zorgt voor het up-to-date 
houden van instructies, procedures en registraties. De functie 
van onderhoudsmonteur is een zelfstandige functie binnen 
een modern bedrijf.  

Sign Monteur m/v

Ben jij een allround monteur uit de grafische industrie?

Functieomschrijving
In de functie van Sign Monteur ben je verantwoordelijk voor 
diverse montagewerkzaamheden binnen een internationale 
werkomgeving. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit 
het assembleren van lichtreklames en montagewerkzaam-
heden. Je werk vindt plaats in de werkplaats, echter, kan het 
voorkomen dat je montagewerkzaamheden uitvoert op locatie 
in Nederland of Europa. Omdat je met internationale opdracht-
gevers te maken hebt, is het belangrijk dat je Engels en Duits 
kan spreken en lezen. 
De werkdruk kan in deze functie met pieken erg hoog zijn, 
het is belangrijk dat je stressbestendig bent en zelfstandig je 
werkzaamheden kan uitvoeren.

Junior machinaal houtbewerker m/v

Heb jij ervaring in de meubelindustrie of heb je zojuist je 
opleiding afgerond? 

Functieomschrijving
In de functie van junior machinaal houtbewerker werk je 
met diverse soorten houtbewerkingsmachines. Je kunt intern 
opgeleid worden tot profielommantelaar. Als profielommante-
laar voorzie je het MDF, spaanplaat, aluminium en kunststof 
lijstwerk van een folie- of fineerlaag met behulp van speci-
ale lijm. Het aanbrengen van deze lijmlaag op het lijstwerk 
geschiedt volautomatisch. Het instellen van de ommantel-
machine bestaat uit gespecialiseerde handwerkzaamheden, 
welke jij zelfstandig kunt uitvoeren.  

Werkvoorbereider/ Tekenaar m/v

Ben jij op zoek naar een functie als werkvoorbereider/ 
tekenaar W-installaties?

Functieomschrijving
Onze opdrachtgever is een regionale installateur die zich 
enkel richt op (luxe) woningbouw en appartementen. De utili-
teitsprojecten worden door een andere tak binnen het bedrijf 
uitgevoerd. Als werkvoorbereider / tekenaar ben je verant-
woordelijk voor het zelfstandig uitwerken van tekeningen ten 
behoeve van projecten. Samen met jouw collega’s zorg je voor 
een optimale technische en organisatorische voorbereiding 
van diverse projecten. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het 
plannen van de materialen op locatie en het verzorgen van 
technisch ontwerp van de installaties. Je communiceert met 
monteurs, opdrachtgevers en leveranciers.

Service monteur m/v

Wil je werken als service monteur in 
zowel het binnen- als buitenland?

Werkzaamheden
In de functie van servicemonteur voer je 
preventief en correctief onderhoud uit bij 
klanten in het binnen- en buitenland. Hier 
analyseer en verhelp je storingen aan tech-
nische installaties.

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:
7 - 8 november, R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 
Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 8 november, 10.00 uur: ds. J. Kool, Raad van Kerkendienst 
in de Christus Koningkerk, Actie Schoenendoos.
1e C: Actie Schoenendoos; 2e C: Raad van Kerken.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 8 november, 10.00 uur: ds. J. Kool, Raad van Kerkendienst 
in de Christus Koningkerk, Actie Schoenendoos.
1e C: Actie Schoenendoos; 2e C: Raad van Kerken.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 8 november, 10.00 uur, Hr. Rien Baauw, Wichmond, ZWO Dienst.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 8 november 
Geen viering 

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 november, 10.00 uur, Oecumenische viering. 
Locatie: Hervormde Kerk, vg. Raad van Kerken .

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is 
men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentie-
tarieven. Minimumprijs voor Contactjes €7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; 
elk karakter meer €0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, €4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à €4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening 
kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Aangeboden hulp: Bij onder-
houd tuin e.a. werkzaamhe-
den. Tel: 0575-461733.
   

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

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.
   

VLOOIENMARKT Lichten-
voorde, Zondag 29 Novem-
ber 10.00 - 17.00 uur, Ha-
malandhal, Van der Meer de 
Walcherenstraat 3, Info Kr. 
huur 06-39108152, animo-
vlooienmarkten.nl
   

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

Heerlijke Oliebollen uit 
Wichmond. Ze zijn er weer 
op zaterdag 7 november.
Verkoop ten bate van het on-
derhoudsfonds van de Pro-
testante kerk.

GEZOCHT; Oude brom-
mers,  onderdelen en 
verzamelingen van o.a 
Z u n d a p p , K r e i d l e r, D K W 
en Honda. Ook oude win-
kelvoorraad, schuur of 
zolderopruiming tel 06-
15268461 of 06 48591665 

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in 
Vorden kunt u elke ochtend 
(behalve 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, boe-
ken enz.. Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tij-
dens openingstijden of d.m.v. 
een telefonische afspraak 
(06-44629049) of email: vcde-
werf@gmail.com. Tevens kunt 
u via ons telefoonnummer 
een afspraak maken voor het 
ophalen van spullen.
   

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

Opslag gevraagd voor 2 au-
to’s en een caravan. GEEN 
reparatie tel 06-14044882

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

4 t/m 10 november 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 4 nov. Tomatensoep / Zuurkool schotel met jus, speklap 
en zuurgarnituur

Donderdag 5 nov. Karbonade de Rotonde met aardappelen en sla /
Apfelstrudel met slagroom

Vrijdag 6 nov. Uiensoep met croutons / Wokki wokki van vis met 
rijst en rauwkost

Zaterdag 7 nov. Vordense cordon bleu met aardappelen en groente /     
IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 9 nov. Gesloten
Dinsdag 10 nov. Wiener Schnitzel met aardappelen en groente /

IJs met slagroom

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

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 8 november
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL  DE POL
 Vincent van Goghstraat 72

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

VLOOIENMARKT
NEEDE

Zondag 15 november
10.00-17.00 uur

Sporthal ‘t Spilbroek
Bleekenweg 14

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




