
Clubteam V.A.M.C. De Graafschapsrijders 
wint zesdaagse in Slowakije.   5 

De toneelgroep Linde onder leiding van regisseur Henk Broekgaarden (linksboven). 

Linde viert voor de 149ste keer Volksfeest 
LINDE - Op donderdagavond 24 
september barst de 149ste editie 
van het Volksfeest in Linde los 
met een toneelavond in de grote 
feesttent aan de Lindeseweg te-
genover de Lindesche Molen. 
De toneelgroep Linde speelt die 
avond vanaf 19.30 uur het to-
neelstuk ‘Daor zit mien schoon-
moe achter’. Vrijdag 25 septem-
ber wordt het feestprogramma 
om 19.30 uur vervolgt met het 
traditionele vogelschieten, het 
vogelgooien speciaal voor vrou-
wen en het jeugd vogelschieten.

Tijdens de schietwedstrijden is er 
livemuziek van De Sleppers. Za-
terdagmiddag 26 september wordt 

Volksfeest Linde om 13.00 uur of-
ficieel geopend door een verte-
genwoordiger van de gemeente 
Bronckhorst en vinden aanslui-
tend de diverse volks- en gratis 
kinderspelen plaats.

Zaterdagavond wordt het feest 
afgesloten met een fantastische 
avond in de feesttent met mu-
ziek van Erwin Nijhoff, Trigger en 
Sjarno.

Blijspel
Onder leiding van regisseur Henk 
Broekgaarden repeteert Toneel-
groep Linde momenteel nog volop 
voor het blijspel ‘Daor zit mien 
schoonmoe achter’ geschreven 

door Astrid de Haan en Jan Tol. 
In het blijspel in drie bedrijven is 
Hein Draaijer duidelijk de baas in 
huis.

Zijn vrouw Dora heeft niks te ver-
tellen. Als Annegie Bartelds en 
haar zoon Frans naast hun komt te 
wonen verandert er heel wat. Hein 
en Annegie kennen elkaar nog van 
vroeger en ze zegt dat Frans zijn 
zoon is. Hein probeert op allerlei 
manieren dit feit voor zijn vrouw 
en dochter te vermijden.

Dat wordt nog een heidens karwei. 
Nog slimmer voor Hein wordt het 
als zijn schoonmoeder op bezoek 
komt.

Rolverdeling
Hein Draaijer (Herbert Hulstijn), 
Dora Draaijer, zijn vrouw (Anja 
Bosch), Lydia Draaijer, de doch-
ter (Marieke Tuinman), Oma, de 
moeder van Dora (Janny Haaring), 
Annegie Bartelds, de buurvrouw 
(Jannie Tuinman), Frans Bartelds, 
de buurjongen (Frank Bouwmees-
ter), Harrie de Gooier, vriend van 
Annegie (Bert Tuinman), Geert 
Bruinsma, een vroegere vriend 
van Dora (Bastiaan Meijerink) en 
Marietje de Graaf, huwelijksthera-
peute (Dianne Mombarg). 

Souffleuse is Joke ten Have. Grime 
door Ina Wesselink en Gerrie 
Harmsen.

   

Onderhoud asfalt N319 tussen Vorden en Ruurlo
VORDEN/RUURLO - Provincie Gelderland start op maandag 14 septem-
ber met asfaltering- en bestratingswerkzaamheden aan de provinci-
ale weg tussen Vorden en Ruurlo. Om het werk veilig en met beperkte 
verkeershinder uit te kunnen voeren wordt het werk in fasen uitge-
voerd. Naar verwachting is het werk vrijdag 9 oktober klaar.

Vier fasen
Fase 1 van 14 tot en met 19 sep-
tember: De N319 is vanaf de ro-
tonde Dorpstraat tot de T-splitsing 
met de Netwerkweg afgesloten.
Fase 2 van 21 tot en met 26 sep-
tember: De N319 is vanaf de T-
splitsing met de Netwerkweg tot 
de T-splitsing Wildenborchse af-
gesloten. Fase 3 van 28 tot en met 
30 september: De N319 is vanaf de 
T-splitsing met de Wildenborchse 
tot de T-splitsing Kostedeweg af-
gesloten.

Fase 4 van 1 tot en met 9 oktober: 
De N319 vanaf de T-splitsing met 
de Kostedeweg tot en met huis-
nummer 78 afgesloten.

Bestemmingsverkeer
Tijdens fase 1 tot en met 4 gelden 
de afsluitingen niet voor bestem-
mingsverkeer. Op 10 en 11 sep-
tember start een voorbereidings-
fase voorafgaand aan de werk-
zaamheden. Er wordt gewerkt 
vanaf huisnummer 78 tot en met 
de T-splitsing Molenstroetweg. De 

weg is open voor verkeer met mi-
nimale hinder. Alle omleidingen 
staan per fase met borden langs 
de weg aangegeven.

Weersafhankelijk
De uitvoering van wegwerkzaam-
heden is afhankelijk van weers-
omstandigheden of onverwachte 
gebeurtenissen. Het kan zijn dat 
het werk daardoor uitloopt.

De meest actuele stand van zaken 
van de werkzaamheden en even-
tuele omleidingen staan op www.
bereikbaargelderland.nl

Op deze site is het tevens mogelijk 
om hiervoor een gratis e-mail alert 
in te schakelen.

   

 ■ www.bereikbaargelderland.nl

 

Dinsdag 15 september 
2015

Inloopavonden bij 
TTV Vorden
VORDEN - Om meer mensen ken-
nis te laten maken met de touw-
treksport organiseert TTV Vorden 
de komende weken zogenaamde 
inloopavonden. Deze worden 
gehouden op dinsdagavond 15, 
22, 29 september en 6 oktober 
van 19.30 uur tot 20.30 uur aan 
de Ruurloseweg 110 in buurt-
schap Medler. Het is voor jong en 
oud, mannen/jongens en dames/
meisjes. Dames/meisjes? Jazeker! 
Er zijn in Nederland ook dames-
teams en gemixte teams.

Helaas kent deze sport een aantal 
vooroordelen die niet juist zijn. 
Men denkt dat je er heel sterk voor 
moet zijn, dat je er rugklachten 
door krijgt of pijnlijke knieën. Door 
goede training en coaching kun 
je je spieren sterker maken waar-
door lichamelijke klachten juist 
afnemen. Het is een sport waarbij 
heel weinig blessures voorkomen. 
De touwtrekkers van TTV Vorden 
komen niet alleen uit Vorden maar 
ook uit Zelhem, Halle, Hengelo, 
Keijenborg en Ruurlo. Je hoeft dus 
niet alleen uit Vorden te komen 
om je thuis te voelen bij TTV Vor-
den. Schroom niet en kom gerust 
een keer kijken en sfeer proeven 
op de prachtige touwtrekkers ac-
commodatie in Medler op dinsdag 
15, 22, 29 september en 6 oktober 
van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Basismobiliteit
BERKELLAND - Zeven Ach-
terhoekse gemeenten, Aal-
ten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Oost Gelre, Ou-
de IJsselstreek en Winterswijk 
hebben overeenstemming 
bereikt over de nieuw Kader-
nota ‘Basismobiliteit in de 
regio Achterhoek’. Per januari 
2017 zal de regiotaxi en het 
doelgroepenvervoer dan vol-
ledig onder de verantwoor-
delijkheid van de gemeenten.
    ■  19
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0573 - 251761

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Jaargang 77



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

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”

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Ontzettend blij en gelukkig 
zijn wij met de geboorte 

van onze grote trots, 
onze kleine meid 

Lott Amber Jorike
4 september 2015        4190 gram, 54 cm

Sander Pardijs & Wendy Baakman
Waarlerweg 2, 7251 NE  Vorden
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OPENHUIS OP 
ZONDAG 

20 SEPTEMBER 
2015

Dijkstraat 25, 7131 DM, Lichtenvoorde
van 11.00 uur tot 16.00 uur
ook voor Livencare:  Nicole Harbers 
        Gu Qi:  Mirjam Veenhuis

HEEKENBROEK
STAAT ER VOOR OPEN

Denk terug en toon dan een glimlach,
herinner je het geluk.

Wat je blijmoedig weer terug zag,
krijgt zelfs de dood niet stuk.

 
Verdrietig, maar met warme en liefdevolle herinne-
ringen nemen wij afscheid van onze moeder en oma

Aaltje Hendrika Olthof - Sigger
Alie 

weduwe van Herman Olthof

* Lochem, 19 mei 1935 † Vorden, 6 september 2015

Warnsveld:  Géa Kettelerij - Olthof
 Jaap Kettelerij
   Mayke en Wouter
   Anouk en Thijs
Vorden: Irma Kroese - Olthof
 Rob Kroese
   Eswin en Dion
   Anina en Jeno

Correspondentieadres:
De Gaikhorst 24
7231 NB Warnsveld

De begrafenis heeft op vrijdag 11 september plaats-
gevonden.

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en 
liefde die wij van haar mochten ontvangen, geven 
wij u kennis van het overlijden van onze lieve 
mama, oma en omi

Johanna Berendina 
Garritsen-Garsen

Annie
weduwe van Gerrit Garritsen

* Warken,  † Vorden, 
8 oktober 1927  10 september 2015

 Borculo:  Jenny en Gerrit
  Nynke en Wouter, Juul, Maas
  Hans en Dorien, Boet

 Hengelo Gld: Herman en Wilma
  Jeroen en Renate, Fien, Roos
  Femke en Ronny, Milou, Amber, 

 Vierakker: Henk en Judith
  Laura
  Wessel

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. v.d. Grinten, 
Dr. Tanis en de verzorgenden van Sensire, 

team de Delle.

De Delle 43, Vorden

Correspondentieadres: 
Vierakkersestraatweg 16
7233 SB Vierakker

De dankdienst en de begrafenis hebben 
op dinsdag 15 september te Wichmond 

plaatsgevonden.

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

EEN WOLK
VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Muziekvereniging Jubal 
houdt koekactie
VIERAKKER/WICHMOND - Op vrij-
dagavond 18 september van 17.30 
tot 20.00 uur en op zaterdag 19 

september vanaf 10.00 uur houdt 
Muziekvereniging Jubal uit Vierak-
ker/Wichmond met de jaarlijkse 
Koekactie in Vierakker, Wichmond 
en Baak.

Ook dit jaar zijn de Kruidkoeken 
weer gebakken door bakkerij Bes-
selink uit Wichmond.

De vereniging rekent weer op u 
voor een geslaagde actie, hiervoor 
alvast bedankt.

Concert vereniging
Tevens wil muziekvereniging Ju-
bal alvast het volgende concert 
aankondigen. Op zondagmiddag 
29 november om 14.30 uur wordt 
een bijzonder concert met klas-
sieke muziek gegeven in de kerk 
van Baak. Uw komst wordt zeer op 
prijs gesteld.

Volg de vereniging op Facebook.
   

 ■ www.facebook.com/
JubalWichmondVierakker

Halfvol
Ze hebben hem op het jeugdjour-
naal gezien, met zijn zwarte ha-
ren in de branding. En nu willen 
ze iets doen.
De kinderen lopen al dagen door 
het dorp met grote boodschap-
pentassen, opzoek naar iedereen 
die lege flessen doneren wil voor 
de vluchtelingen. Niet als flessen-
post bedoeld. Al zouden ze prach-
tige, oprechte brieven schrijven 
als hart onder de riem- en red-
dingsvest onder het hart.

Nee, zij zullen op de tenen, met 
trotse kinder- en inborst, bodem 
eerst en dop laatst, die flessen in 
apparaten duwen.

Vechten om wie het groene knop-
je mag indrukken en in ruil daar-
voor het uitnemen van de bon 
aan de ander beloven.
Om daarna hun druppel op de 
gloeiende plaat te doneren op 
een gironummer met 4 cijfers.
Want ze zagen een kindje aanspoe-
len. En van mij moesten ze horen 
dat hij jammer genoeg niet de enige 
was die hopeloos dreef tussen af- en 
aankomst.

Hoop en vrees. Koud en nog kouder.
Dus terwijl wij getrakteerd wer-
den op een nazomers zonnetje, 
struinden zij laan en straat af in 
de veronderstelling een verschil 
te kunnen maken.
Ze belden aan bij onze overbuur-
vrouw, die van de zomer door de 
artsen opgegeven werd.
En terwijl ik op hun terugweg 
de zoveelste gevulde tas in ont-
vangst nam, dacht ik aan mijn 
sportvriendin. Die haar vrouw 
gedag zei vlak voor de O.K. Een 
complexe beenbreuk eindige in 
een complexe slaap. Waaruit ze 
nooit meer wakker werd.

Toen ik de verschillende flessen 
op winkelnaam sorteerde gingen 
mijn gedachten uit naar die aan-
getrouwde kennis, die voor een 
minuscule ingreep onder narcose 
ging. Alleen was zijn hart het daar 

kortstondig niet mee eens. Met 
dat ik me verwonderde over een 
lege pot appelmoes tussen de 
bierflesjes, kwam de broer van 
mijn beste maatje op mijn net-
vlies. Geveld door medische te-
genslagen en wanhoop.
En bij een lege halve literfles 
dacht ik aan mijn eigen minimale 
zorgen.
Goed, ik durfde laatst niet naar de 
dokter met mijn pijnlijke stuitje. 
Doodsbang geworden dat er zich 
wellicht een langzaam groeiend 
monster vormde onderaan mijn 
ruggengraat. Zo eentje dat me er-
toe dwong liever te blijven staan 
en doorgaan, nu het nog kon. 
Maar het bleek slechts de nasleep 
van een val met de hond, die me 
nu ter ontlasting op een zwem-
bandje doet zitten.

Zodat de zomer - zeer lokaal - nog 
even voortduurt. Ik ben gezond, 
geen vuiltje aan mijn lucht.
En terwijl ik opnieuw pijnlijk buk-
te om een fles op te rapen, benam 
zich een schrijver het leven.
En toen dacht ik zonder oordeel, 
met slechts weemoed voor zijn 
wanhoop, wat als we hem moch-
ten terug ruilen voor iemand die 
er nog niet aan toe was? Voor een 
verdronken vluchteling en (om-
dat die nog maar zo jong was) 
de vrouw van mijn sportvriendin 
erbij?

Zou dat niet mooi en eerlijk zijn? 
Dat we ruilden? De lege fles voor 
het bonnetje? De erfenis voor het 
einde? Het leven voor de dood?
De deurbel zoemde me uit mijn 
gedachten. Ze hadden een heel 
krat gekregen. En gelukkig ook 
een lift.

Trouwens, voor als u mij van de 
week tegenkomt bij de lege fles-
senautomaat: 'Nee, we hebben 
geen feestje gehad.' En: 'Ja, we 
zouden er wel alle redenen toe 
hebben.'

Proost.

Jubileumeditie jaarlijkse Fietstocht 
Volksfeest Linde 
VORDEN - Zondag 20 september 
beleeft de jaarlijkse Fietstocht 
in aanloop naar de 149ste edi-
tie van het Volksfeest Linde zijn 
25ste editie. Er kan zondag bij de 
Lindesche Molen aan de Linde-
seweg tussen 12.30 en 13.30 uur 
gestart worden. Deelname voor 
volwassenen kost drie euro per 
persoon. Kinderen tot zestien 
jaar mogen gratis deelnemen.

In de voorbereiding van het 125e 
volksfeest in Linde in 1991 was het 
idee ontstaan om een fietstocht - 
oriënteringsrit te organiseren op 
de zondag voorafgaande aan het 
Volksfeest Linde. De tochten wer-
den in de begin jaren uitgezet door 
Dick en Johan Pardijs. De start, fi-
nish en prijsuitreiking waren bij 
café 't Proathuus.

Driemansformatie
Later is de fietscommissie ont-
staan, een driemansformatie wel-
ke jaarlijks met behulp van leden 
van de 'grote feestcommissie' een 
fietstocht organiseerden.

De fietstocht werd uitgebreid met 
spelletjes en vermaak. De start 

werd naar de Lindesche Molen 
verplaatst, de pauze bij een mini-
camping in de regio en de finish in 
de nabije omgeving van Linde.

Op de finishlocatie werd een feest-
tent geplaatst zodat de deelnemers 
nog een hapje en drankje konden 
nuttigen, terwijl ze wachten op de 
uitslagen en de prijsuitreiking van 
de fietstocht. De jeugd kon vrij 

spelen en ravotten op deze kind-
vriendelijke finishplaatsen. Eigen-
lijk was het al een kleintje Lindes 
Feest.

Speciale editie
Dit jaar een speciale editie met 
veel extra's voor jong en oud bij de 
finish! De huidige fietscommissie 
bestaat uit Herman Berends, Koos 
Jager en Jan Kornegoor.

VORDEN - De leerlingen van de 
basisscholen De Kraanvogel, De 
Vordering, De Dorpsschool en 
Het Hoge zijn afgelopen week en 
deze week weer uitgenodigd om 
deel te nemen aan schooltennis 
onder leiding van Martine Dijk-
man.

Martine en Lisette Dijkman van 
Tennisschool Dijkman Tennis zijn 
de nieuwe tennisleraressen van 
het Vordens Tennispark en gaan 
in oktober met het nieuwe seizoen 
starten. De kinderen waren erg 

enthousiast aan het tennissen en 
de meeste kinderen raakten de bal 
al goed. Velen vonden het zo leuk, 
dat ze het wel eens vaker willen 
proberen.

De tennisclub heeft in de maand 
oktober een leuke tenniscursus 
voor iedereen die wil beginnen 
met tennis. Voor rackets en ballen 
zorgt de club. Aanmelden kan via 
email: lisettedijkman@hotmail.
com of bel Lisette Dijkman 06-
39200124 of Martine Dijkman 06-
39200118. Het V.T.P hoopt dat er 

zich veel nieuwe leden zullen aan-
melden, want er is nog altijd plaats 
voor nieuwe leden.
   

 ■ www.vordenstennispark.nl

Schooltennis bij Vordens Tennispark

Basisschoolleerlingen in de weer met schooltennis. 

Speciale editie van de fietstocht in Linde met veel extra's bij de finish. 

Schoolbestuur stelt nieuwe directeur 
voor van basisschool De Kraanvogel

KRANENBURG - De scholen zijn 
weer begonnen, zo ook basis-
school de Kraanvogel. De Kraan-
vogel startte daarom begin sep-
tember met een 'nieuwjaarsre-
ceptie' voor ouders, kinderen en 
leerkrachten.

Allereerst werd de nieuwe direc-
teur door het schoolbestuur voor-
gesteld: Jan Brouwer. Meester Jan 
had de eer om de vlag met daarop 
de kraanvogel te hijsen.

Daarna was er tijd om buiten in 
het zonnetje de vakantieverhalen 
met elkaar te delen onder het ge-
not van een kopje koffie. Voor de 
kinderen kwam er een ijscokar. De 
schoolleiding wenst alle kinderen 
een fijn schooljaar toe.De kinderen konden genieten van een heerlijk ijsje. 

EvaSchuurman
Column

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

STORM RUIMING
BIJ STIHL-EN VIKING REGIODEALER ALMAT
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Shiatsutherapie
Acupunctuur
Vergoeding behandeling Zorgverzekeraar

 
Therapeut:

 Jet Scholtz-Hartman
 Tel. 0575-556500 of 06-20045514

Cosmetische Acupunctuur 
www.chinesegeneeskundevorden.nl

Praktijk Chinese 
Geneeskunde Vorden

ZHONG

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

SCHITTERENDE KARPETTEN
VELE KLEUREN, VELE (AFWERK) 

MOGELIJKHEDEN
KAN EVENTUEEL OP MAAT 

GEMAAKT WORDEN

Bijv. 160 x 230 voor slechts € 255,-

Maandaanbieding  SEPTEMBER

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

rauwe ham + boerenmetworst

2 x 100 gram

3

25

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Katenhaasjes

6

95

3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Vinkenfestival

ALLE VINKEN 

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Cool kool

1

75

100 gram

MAALTIJD IDEE

Italiaanse

groente 

schotel

5

50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 14 t/m 19 september

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

rauwe ham + boerenmetworst

2 x 100 gram

3

25

TROTS VAN DE KEURSLAGER
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95
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KEURSLAGERKOOPJE

Vinkenfestival

ALLE VINKEN 

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Cool kool

1

75

100 gram

MAALTIJD IDEE

Italiaanse

groente 

schotel

5

50

500 gram

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

2015

Programma voor het Volksfeest Linde 2015
ZONDAG 20 SEPTEMBER
Fietstocht. Start tussen 12.30 uur en 13.30 uur bij de Lindesche Molen. Kinderen 
tot 16 jaar gratis, 16 jaar en ouder € 3,- p.p. Prijsuitreiking is na afloop. 25e editie! 
Extra feestelijk na afloop.

DONDERDAG 24 SEPTEMBER
Toneelavond, aanvang 19.30 uur
De toneelgroep uit Linde zal u deze avond vermaken met het toneelstuk:
“Daor zit mien schoonmoe achter”. In de pauze is er een grote verloting met de 
mooiste prijzen en speciaal voor de kleinsten is er een grabbelton. Entree: € 7,- p.p.

VRIJDAG 25 SEPTEMBER
Vogelschieten voor dames en heren en speciaal voor de dames alleen
“Vogelgooien”. Deelname voor het vogelschieten is € 5,- p.p. en
voor het vogelgooien € 3,- p.p. Voor het vogelschieten voor de jeugd 
is de deelname € 0,50 p.p. Live muziek van “De Sleppers”!
Aanvang 19.30 uur. Inschrijven vanaf 19.00 uur!!

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
‘s middags 13.00 uur
Opening volks- en kinderspelen door een vertegenwoordiger van de gemeente
Bronckhorst. Met o.a. dogkar rijden, schietsporten, kegelbaan, sjoelbakken,
ballero, gaveldarten, etc.
Met leuke middag vullende kinderspelen. Kosten deelname volksspelen € 1,00
per deelname. Kinderspelen en draaimolen zijn gratis.
Mededeling: Van zaterdag 9.00 uur tot zondag 13.00 uur is de Lindeseweg voor al
het doorgaande verkeer tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg afgesloten.

Zaterdagavond 19.30 uur
Grandioze feestavond m.m.v.:  ‘ E r w i n  N i j h o f f  -  T r i g g e r  -  S j a r n o ’
Entree: € 10,- p.p. 
i.v.m. drank- en horecawetgeving kan om legitimatie gevraagd worden.

Lindes feest  149 jaar  jong!  www.l indesefeest.nl 
AVAILABLE AT

FIND THE ONE BRA FOR YOU AT TRIUMPH.COM

BODYFASHION VOOR HEM & HAAR

DORPSSTRAAT 64 RUURLO | 0573-453070 | LUSANNELINGERIE.NL

BODYFASHION VOOR HEM & HAAR

DORPSSTRAAT 64 RUURLO | 0573-453070 | LUSANNELINGERIE.NL

AVAILABLE AT

FIND THE ONE BRA FOR YOU AT TRIUMPH.COM

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 15 t/m 21 september 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.

ZE ZĲ N ER WEER !!!! 
zoete MUSCAAT DRUIVEN              
 heel kg   2.69
In de VOL SMAAK............

mooie blanke WITLOF 
  500 gram  0.79
NIEUWE OOGST..........

hollandseELSTAR  APPELEN
EXTRA VOORDELIG !!!    
   2 kilo  2..99
GROENTE KOOPJE....

Hollandse BLOEMKOOL
per stuk   0.99

UIT EIGEN KEUKEN.....

keuze uit diverse soorten stamppotten
en vlees garnituren 
Keuze uit 1 stampot + 1 vlees garnituur  
   per persoon

5.98



Senioren 
vaste stok
VORDEN - Op zaterdagmiddag 12 
september is de vierde onder-
linge wedstrijd gevist van HSV 
De Snoekbaars met de vaste stok 
in de Oude Berkel te Borculo. Er 
kwamen 11 vissers op af, de om-
standigheden waren uitstekend. 
Er werd in twee vakken gevist. Er 
was een duidelijk verschil tussen 
vak A en vak B. Rob Golsteinen 
Wim Vreeman deden goede za-
ken voor het klassement en wis-
ten beiden hun vak te winnen. 
Totaal werd er 19 kilo en 380 
gram vis gevangen.

VAK A:
Rob Golstein: 1800 gram. Barry 
Wassink: 1240 gram. Ab Vruggink: 
1150 gram. Nick ten Have: 565 
gram. José van Amerongen: 250 
gram.

VAK B Wim Vreeman: 6300 gram.
Gradus van Amerongen: 2900 
gram. Jan Groot Jebbink (Vorden): 
2205 gram. Freddy Cornelissen: 
2115 gram. Wim Bulten: 810 gram.

Volgende wedstrijd is een wed-
strijd vrije hengelkeus deze word 
gevist op zaterdag 19 september 
in de Oude IJssel bij Hoog Keppel 
(Mulrabrug).

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

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

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

Kijk voor het allerlaatste 
nieuws op onze website. 
Daar vindt u ook de vol-
ledige inhoud van deze 
krant en het  openbare 
archief.
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Bronckhorst Noord

Clubteam V.A.M.C. wint zesdaagse in Slowakije
VORDEN - Afgelopen week werd 
rondom Kosice in Slowakije de 
jaarlijkse F.I.M. Internationale 
I.S.D.E. 6 days of enduro gehou-
den. De Vordense vereniging 
V.A.M.C. "de Graafschaprijders" 
had ook een team ingeschreven 
met de uit Vorden afkomstige 
Bas Klein Haneveld die rijdt 
voor het Beta Super B team. Zijn 
teamgenoten waren Lucas Dol-
fing en Robin Nijkamp. De heren 
reden zowel voor het individu-
ele kampioenschap als voor de 
club uit Vorden. Het team had 
zich ingeschreven als V.A.M.C. 
drie Musketiers. Voorafgaand 
aan het evenement hadden ze 
een week ter voorbereiding ge-
had om in het ritme te komen en 
de proeven te verkennen. Klein 
Haneveld begon niet helemaal 
100% fit aan de zesdaagse omdat 
hij 2 weken daarvoor tegen een 
paaltje was gereden en daarbij 
een vinger had geblesseerd. De 
zesdaagse kende 3 verschillende 
routes. Op de laatste dag werd 
een slotcross verreden.

De eerste twee dagen kregen de 
heren een geweldige mooie route 
voorgeschoteld van 132 kilometer 
per ronde. Deze ronde moesten 
de deelnemers twee maal rijden 
met daarin 3 klassementsproe-
ven en 4 tijdcontroles. De eerste 
proef was een mooie endurotest 
met niet al te veel gekke dingen 
erin. De tweede proef was er echt 
eentje voor Bas Klein Haneveld 
met een crosstest en afhangende 
grashellingen plus een crossbaan 
met vele springbulten. De 3e proef 
ging over grashellingen met leuke 
stijgingen en dalingen waar stuur-
manskunst werd gevraagd van de 
rijders. Op de 3e dag werden de 
proeven andersom gereden met 
daarbij een lange, technische en-
durotest in een bos. Op de 4e en 5e 
dag was er weer een andere route 
met daarbij 2 nieuwe proeven die 
beiden zeer technisch waren. De 

deelnemers reden de laatste dag 
een route richting crosscircuit 
waar de laatste proef werd verre-
den door de coureurs.
De eerste dag begon Bas Klein Ha-
neveld voorzichtig om zijn gebles-
seerde vinger zo min mogelijk te 
belasten. Al snel bleek dat hij daar 
weinig hinder van ondervond en 
kon hij doen en laten wat hij wil-
de. Hij wist dan ook scherpe tijden 
neer te zetten tijdens de proeven.
Tijdens de 2e dag had Bas wat last 
van z'n linker pols. Dat kwam door 
het vele klimmen en dalen tijdens 
de proeven van dag 2. Daarna 
voelde hij zich als een vis in het 
water en ging het voor zijn gevoel 
steeds beter ondanks dat hij na af-
loop van dag 5 een beetje stuk zat.
Dat is ook begrijpelijk na vijf lan-
ge dagen op een motor te heb-
ben gereden. Individueel succes 
was er ook voor de rijders van het 
V.A.M.C. team drie Musketiers. 

Lucas Dolfing had het meeste suc-
ces met zijn TM Racing team. Hij 
wist in de klasse C1 maar liefst 
vier dagen winnend af te sluiten 
en pakte met een 2e en 3e plaats 
ook telkens het podium. WPM 
KTM rijder Robin Nijkamp pakte 
5 podium plaatsen in de klasse C2. 
Hij werd eenmaal 1e en 2e plus 
driemaal 3e en een keer 4e. In het 
totaal klassement pakte hij over 6 
dagen de 3e plaats. Bas Klein Ha-
neveld werd in totaal 5e over de 6 
te rijden dagen. Twee maal scoor-
de hij een 4e en 5e plaats.

Naast deze goede uitslagen pakte 
de Beta Super B rijder ook nog 
een 6e en 8e plaats. Daarmee had-
den de heren Dolfing, Nijkamp en 
Klein Haneveld ook de winst te 
pakken voor het clubkampioen-
schap tijdens de zesdaagse. Het 
V.A.M.C. drie Musketiers team 
kon na de prijsuitreiking op za-

terdagavond dan ook terugkeren 
met een koffer vol bekers en bloe-
men. De drie mannen bedankten 
vervolgens hun teams, sponsoren, 
helpers en vrijwilligers die dit mo-
gelijk hadden gemaakt. Zonder 
hen hadden ze dit resultaat nooit 
kunnen bereiken lieten ze weten.

NK Enduro jeugd
Afgelopen zaterdag werd in Le-
lystad de 5de NK Enduro voor de 
jeugd gehouden. Daar reden een 
drietal jeugdleden van de V.A.M.C. 
mee. Bjorn Wisman uit Vorden 
werd 13e in de klasse Jeugd 2. 
Bram Bulten evenals Wisman af-
komstig uit Vorden werd 19e en de 
jeugdige Koen van Dort uit Bek-
veld scoorde een mooie 22e plaats.
   

 ■ www.enduro.nl 
www.vamc.nl 
www.motorcrossplanet.nl

Wichmond - Voor Sociï stond 
vandaag de eerste thuiswedstrijd 
van het nieuwe seizoen op het 
programma. Wolfersveen was 
te gast op de Lankhorst en bleek 
niet van plan om met Sociï mee te 
werken aan een mooie middag in 
de zin van drie punten.

Vanaf het begin was het een knots-
gekke wedstrijd waarin Sociï lich-
telijk de bovenliggende partij was. 
In de vijfde minuut was het echter 
Wolfersveen dat op voorsprong 
mocht komen. Daan Loman liet 
zijn man iets te vrij waardoor deze 
vrijuit uit mocht halen vanaf een 
meter of 20, keeper Henry Vree-
man vergat vervolgens de bal eruit 
te tikken; 0-1. Sociï stelde daarop 
vrij snel orde op zaken.
Gert-Jan Loman dribbelde op links 
door de verdediging van Wolfers-

veen en legde uiteindelijk simpel 
breed op Dubaern Besseling die 
de 1-1 binnentikte. Daarop was het 
Sociï dat wilde doordrukken, maar 
daarbij vergat het de verdediging. 
In de 20e minuut leidde dat de 1-2 
in toen Wolfersveen mocht coun-
teren op randje buitenspel. Voet-
ballend bleef Sociï de betere, maar 
wederom kreeg het de deksel op de 
neus.

Kevin Esselink kwam meeverdedi-
gen, iets wat een aanvaller eigenlijk 
niet moet doen. Het leidde tot een 
penalty die goed werd binnenge-
schoten; 1-3. Nog voor rust maakte 
Sociï de aansluitingstreffer, ditmaal 
was het Besseling die Gert-Jan 
Loman in stelling bracht die ver-
volgens vanaf een meter of 20 de 
bal fraai in de hoek legde: 2-3. In 
de tweede helft ging Sociï op zoek 

naar de gelijkmaker en die kwam 
er na 55 minuten. Een corner van 
Marco Vreeman belandde op de 
kruin van Gert-Jan Loman; 3-3. 
Een moment waarop je zou den-
ken "erop en erover". Het tegendeel 
was echter waar en Sociï kwam 
wederom op achterstand. Dit had 
Sociï compleet aan zichzelf te dan-
ken door een misverstand tussen 
Henry Vreeman en Rick Pellenberg 
waarbij de spits van Wolfersveen de 
bal kon onderscheppen en na een 
stevig duel de 3-4 mocht binnen 
tikken.
Wederom kwam Sociï terug nadat 
Gert-Jan Loman zich goed vrij-
speelde en van afstand de 4-4 bin-
nenschoot. Ook nu liet Sociï zich 
weer inpakken bij een voorzet van-
af rechts, Hans Vleemingh dacht 
de bal te onderscheppen maar pas-
seerde op fraaie wijze zijn eigen 

doelman; 4-5!!! Sociï mocht weer 
aan een inhaalrace beginnen en gaf 
de nodige ruimte en kansen weg. 
Henry Vreeman hield zijn ploeg 
ditmaal op de been en Sociï mocht 
hopen op de gelijkmaker. Gert-Jan 
Loman stond weer eens aan de ba-
sis met een goede voorzet op dit-
maal Kevin Esselink, deze rondde 
in de 90e minuut fraai af; 5-5. Nog 
even vochten beide ploegen voor 
de winnende treffer, maar het zou 
bij 10 doelpunten blijven.
Aanstaande zondag speelt Sociï uit 
bij Be Quick Zutphen om 14.30 uur. 
Hopelijk zet het dan de stijgende 
lijn voort en worden er 3 punten 
gepakt. Kijk voor alle uitslagen van 
Sociï en het programma op de web-
site van Sociï.
   

 ■ www.svsocii.nl

   

Geheugenspreekuur Vorden
VORDEN - Op dinsdagmorgen 22 
september 2015 wordt van 10.00-
11.00 het geheugenspreekuur 
gehouden in het Dorpscentrum, 
Raadhuisstraat 6 7251 AB Vorden.

Het maandelijkse geheugenspreek-
uur is bedoeld voor mensen van 
55 jaar en ouder uit de gemeente 
Bronckhorst, die vragen hebben 
over hun geheugen of over andere 

klachten zoals piekeren of som-
berheid. Het bezoek is gratis. Voor 
een folder, meer informatie of een 
overzicht van alle (regionale) ge-
heugenspreekuren kunt u contact 
opnemen met Elise Kox, telefoon: 
(088) 933 1180. Op het geheugen-
spreekuur kan men zonder verwij-
zing van de huisarts terecht. In een 
persoonlijk gesprek beantwoordt 
een deskundi ge uw vragen. De vra-

gen kunnen gaan over uzelf maar 
ook bijvoorbeeld over uw partner 
of één van uw ouders. Indien van 
toepassing kan een korte geheu-
gentest afgenomen worden. Het 
gesprek wordt afgerond met een 
vrijblijvend advies.

Geheugenspreekuur
Iedereen vergeet wel eens een 
naam of waar de sleutels zijn geble-

ven. De vraag of er sprake is van ge-
wone vergeetachtig heid of demen-
tie. Dit kan veel onzekerheid met 
zich meebrengen en zelfs leiden tot 
het ontstaan van de (lichamelijke) 
klachten. Op het spreekuur heeft 
men de tijd en de deskundigheid 
om een eerste inschatting te ma-
ken wat de oorzaak van de geheu-
genklachten zou kunnen zijn en of 
verdere hulp nodig is.

Sociï houdt één punt over aan doelpuntenfestijn 
Wolfersveen

Lucas Dolfing, Bas Klein Haneveld en  Robin Nijkamp. Foto: enduro.nl

Contact Bronckhorst Noord 5Dinsdag 15 september 2015



Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld, T: 0575 46 50 01, hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl

NU NOG
VOORDELIGER!
Start nu met een jaar

Basic AeroFitt

€ 9,95€ 9,95
Onbeperkt fitness Onbeperkt fitness 

per 4 
weken!
per 4 

weken!
**

Geopend vanaf 06.30 uur. Zaterdag en zondag begeleiding.

Geen inschrijfgeld
Sport tot 7 oktober 

GRATIS!

Virtual 
spinning

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

* Vraag naar de voorwaarden. 

OOk

aantrekkelijke

aanbiedingen

vOOr vrije

gOlfers!

golfclub ’t Zelle
Varsselseweg 45 Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 75 33

info@gczelle.nl 

www.gczelle.nl

Maak vrijblijvend kennis met de golfsport
en kom 20 september tussen 12.00 tot 17.00 

uur naar de open dag van golfclub ‘t Zelle.

U kunt deelnemen aan een gratis proefles
onder begeleiding van ervaren professionals.

Ervaar de beleving van de golfsport en de vele 
mogelijkheden die golfclub ‘t Zelle u kan

bieden. De open dag is voor jong en oud,

dus neem gerust uw kinderen mee.

U bent van harte welkom!

de meest complete golfbaan 
van de achterhoek!

• 18 holes wedstrijdbaan

• 9 holes par-3 baan

• Driving range

• Chipping green

• Putting greens

• Deskundige golfpro’s

• Uitgebreide golfshop

• Clubhuis met restaurant

• Actieve businessclub

open dag
zondag 20 september

(advertorial)

Rondom een verbouwing, verhuizing of 

het kopen van een woning heb je een 

heleboel vragen.

Wij helpen je graag bij het beantwoorden 

van deze woonvragen en hebben lokale 

experts uitgenodigd om hun kennis met jou 

te delen. Je bent op zaterdag 26 september 

van harte welkom bij onze vestiging in 

Groenlo of Zutphen.

Oriënterend gesprek 

Mijn collega’s en ik beantwoorden al 

jouw hypotheekvragen, geven informatie 

Groenlo en Zutphen 

Woonevent
   zaterdag 26 september

van 11.00 - 15.00 uur

over onze hypotheekvormen en 

tarieven, berekenen jouw maandlasten 

en helpen je bij het aanmaken van 

jouw online Hypotheekdossier. Met dit 

Hypotheekdossier werk je stap voor stap 

toe naar een hypotheek die bij jou past. 

Lokale experts

De hele dag kun je terecht voor inspiratie 

en advies over fi jn en verstandig wonen 

bij experts als een notaris, makelaar, 

stylist, bouwbedrijf, woningcorporatie en 

projectontwikkelaar. 

Ontdek bijvoorbeeld hoe je energiezuinig 

kunt wonen, hoe je je huis kunt verbouwen 

of stylen voor een hogere verkoopkans en 

hoe je omgaat met restschuld. Profi teer van 

starterstips, vergelijk huren met kopen en 

krijg antwoord op jouw woonvragen.

Loop op zaterdag 26 september tussen 

11.00 en 15.00 uur vrijblijvend binnen bij 

ons kantoor in Groenlo of Zutphen. Kijk 

voor meer informatie en de deelnemende 

experts op www.kennisvloer.nl 

Ik ontmoet u graag.

Roeland Engelbertink

 www.kennisvloer.nl

Kom langs
op zaterdag
26 september

(advertorial)



Pop-up restaurant Gaon in 
Vorden
VORDEN - Vrijdagavond 25 sep-
tember is Vorden één eetgele-
genheid rijker. De tent van het 
restaurant Gaon wordt dan op-
gezet in deze contreien.

De Achterhoek proeven in de Ach-
terhoek met een cultureel sausje, 
dat is 'Gaon etten in de Achter-
hoek' in een notendop. Vrijdag 
25 september kom het ééndaagse 
spektakel naar Vorden en omge-
ving om daar de tent en de keu-
ken op te zetten. Waar precies, dat 
weet u pas kort voor aanvang van 
het diner. Dat is de grootste verras-
sing!

Tipje van de sluier
Gaon was al eens in het Beel-
denmuseum in Kranenburg en 
het kasteel in Vorden. Het is dus 
in ieder geval een unieke locatie 
waar u normaliter geen driegan-
genmenu kunt nuttigen. Klein 
tipje van de sluier: het is bijna ok-
tober, oogstmaand dus. Maar wat 
er geoogst moet worden? Op deze 
vraag krijgt u het antwoord als u 
zich aanmeldt via www.gaon.nl

U reserveert een plek en bent ver-
zekerd van een sfeervolle avond 

uit met (h)eerlijk eten met verse 
streekproducten van het seizoen, 
Achterhoekse wijn en bier en ge-
zellige disgenoten. Tussen de 
gangen door wordt u vermaakt 
met cultuur, muziek en/of krijgt 
u informatie over de locatie waar 
u zich bevindt. Aan het eind van 
de avond gaat u naar huis met een 
'metnemtoete' met informatie en 
lekkers.

Meld u aan en kom, want dit res-
taurant op deze unieke plek staat 
er maar één avond, dus laat die 
kans niet voor bij gaan en schuif 
aan!
De gastheren en -vrouwen heten 
u van harte welkom bij alweer de 
23ste editie van Gaon.
   

 ■ www.gaon.nl

VORDEN - De dorpskerk was be-
hoorlijk vol, afgelopen zondag. 
Gemeenteleden uit drie kerken 
maakten met elkaar een goede 
start van het seizoen. Gospel-
koor Inspiration zong al vrolijke 
liederen bij binnenkomst. Drie 
voorgangers leidden de dienst.

Dominee Kool hield een overden-
king over water in de bijbel en ook 
over het water in ons leven. Vele 
verhalen in de bijbel hebben een 
link met water. Hij had zelfs water 
uit de Jordaan bij zich. Een uitno-
diging klonk om je spontaan te la-
ten dopen.

Aanleiding was onder meer de 
doopjurken expositie. Veertig 
doopjurkjes en andere zaken die 
met dopen te maken hebben wa-
ren te bewonderen. 

Er was ook een verzameling van 
munten te zien die in kerk waren 
gevonden tijdens de verbouwing. 

Aan een humoristische oecumeni-
sche Bingo na de dienst werd door 
velen meegedaan. Koffie, zelfge-
bakken koek en gezellige gesprek-
ken zorgden voor goede ontmoe-

ting onderling. Voor de kerktoren 
werden onderwijl lekkere drie in 
de pan gebakken. Voldaan keerde 
men weer huiswaarts, klaar voor 
een nieuwe start!

Startdienst van de Vordense kerken 
goed bezocht

Koffie, zelfgebakken koek en gezellige gesprekken zorgden voor goede ontmoeting.

(H)eerlijk eten op een unieke locatie. Foto: Achterhoekfoto.nl. 

Boekpresentatie Broedvogels van 
Hackfort en 't Suideras
VIERAKKER - Donderdag 24 sep-
tember vanaf 20.00 uur vindt 
in het Ludgerus Vierakkerse-
straatweg 37 een boekpresenta-
tie plaats over Broedvogels van 
Hackfort en 't Suideras en om-
geving. 

September 2012 werden enkele 
leden van de vogelwerkgroep 
NW-Achterhoek, die ook als vrij-
williger voor Natuurmonumen-
ten actief zijn, benadert met het 
verzoek het landgoed Hackfort in 
bezit van de vereniging op broed-
vogels te inventariseren. De bos-
sen en cultuurgronden van Hack-
fort sluiten aan op de bosperce-
len van 't Suideras, een aantal 
kleinere buitenplaatsen en bezit 
van het Geldersch Landschap. Op 
het landgoed Hackfort was in het 

verleden vaker een broedvogel-
inventarisatie uitgevoerd. Over 
het aansluitende gebied waren 
niet of nauwelijks broedvogelge-
gevens voorhanden. Reden voor 
de aangezochte vogelaars om 
ook dat gebied bij de broedvogel-
inventarisatie te betrekken. In to-
taal werd 1890 ha. op broedvogels 
onderzocht.
Een megaklus waarbij de hulp 
werd ingeroepen van leden van 
Vogelwerkgroep Zutphen en om-
streken. Begin januari 2013 ging 
de inventarisatie van start. Rond 
half augustus van dat jaar werden 
de laatste waarnemingen geno-
teerd en kon het bureauwerk be-
ginnen. Honderden waarnemin-
gen van stippenkaarten werden 
overgezet in GIS, notitieboekjes 
uitgeplozen en oude rapporten 

nagelezen. Dat heeft een lezens-
waardig rapport heeft opgeleverd 
betreffende voorkomen en ver-
spreiding van de broedvogels in 
het geïnventariseerde gebied en 
de veranderingen in de broed-
vogelbevolking op Hackfort laat 
zien tussen 1983 en 2013. Door 
financiële bijdragen van Natuur-
monumenten, Stichting Hack-
fortfonds en enkele particulieren 
is het beide vogelwerkgroepen 
gelukt dit rapport, verrijkt met 
foto's uit het gebied, in boekvorm 
uit te geven. 
De vogelwerkgroepen nodigen u 
van harte uit voor de presentatie. 
Op deze avond zullen de auteurs 
Stef van Rijn, Michiel van der 
Weide en Hans van Hoorn een 
toelichting geven op het veldwerk 
en de resultaten. 
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Thuisservice voor particulier én MKB

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

(0575) 84 57 17  •  info@rbmwonen.nl  •  www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  
Oversluiting hypotheek? 

Voor al uw woning taxaties kunt  
u bij RBM WONEN terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl. btw). 

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

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

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Duurzame verpakkingen besparen grondsto� en, energie en geld

Yvonne stuurde een mail aan Sun met de 

vraag of de verpakking niet wat kleiner kon. 

Toen ze daarop in eerste instantie geen 

antwoord kreeg, besloot ze een melding te 

doen bij het Meldpunt Verpakkingen. Het 

meldpunt stuurde de melding van Yvonne 

door aan Unilever, het bedrijf dat Sun op de 

markt brengt. 

Unilever liet het Meldpunt Verpakkingen 

daarop weten: “De Sun Allin1 tabletten 

zijn de laatste jaren lichter en kleiner 

geworden. Daarop hebben we eerst de 

grootformaat verpakking kleiner gemaakt. 

Voor de kleinere verpakking is deze in het 

algemeen gelijk gebleven, maar daar zal 

binnenkort verandering in komen.” Unilever 

lichtte verder toe dat het kleiner en lichter 

maken van de Sun Allin1 tabletten zelf ook 

milieuwinst betekent, omdat er minder 

grondstoffen per wasbeurt worden gebruikt.

Wat vindt Yvonne van de reactie van 

Unilever? “In eerste instantie vond ik 

de reactie een beetje nietszeggend, 

omdat Unilever zei dat er ‘binnenkort’ 

verandering in zou komen. Dan denk je 

toch: ‘eerst zien, dan geloven’. Maar nu 

ik hoor dat de verpakking daadwerkelijk 

is aangepast, vind ik dat een mooi 

resultaat.”

Yvonne vindt dat het Meldpunt 

Verpakkingen goed werkt. “Je kunt 

zelf een brief of mail schrijven aan een 

bedrijf, maar daarop krijg je niet altijd 

antwoord. Via een melding bij het 

Meldpunt Verpakkingen krijg je wel een 

reactie. Dat is belangrijk, want op die 

manier krijg je uitleg van een bedrijf 

waarom bepaalde keuzes wel of niet 

worden gemaakt. Je stimuleert het 

bedrijf ook om verder na te denken over 

de duurzaamheid van verpakkingen.” 

Dat dit belangrijk is, staat voor Yvonne 

buiten kijf. “Bedrijven en consumenten 

moeten op een bewuste manier omgaan 

met verpakkingen en afval, en onnodige 

verspilling tegengaan. Ik vind dat 

belangrijk voor het milieu en de toekomst 

van mijn kinderen op deze aarde.”

Denk mee over duurzame verpakkingen

Het Meldpunt Verpakkingen stimu leert 

bedrijven om verpakkingen duur zamer te 

maken en informeert consumenten over 

verpakkingen en milieu. Daarom is er de 

website www.meldpuntverpakkingen.nl 

waar u terecht kunt met vragen en ideeën 

over verpakkingen en milieu.

Het Meldpunt Verpakkingen wérkt
Het Meldpunt Verpakkingen ging in mei 2013 

van start. In de eerste anderhalf jaar ontving 

het Meldpunt Verpakkingen al 170 meldingen 

en 180 vragen van consumenten. Bijvoorbeeld 

van een consument die voorstelt om melk- en 

zuivelpakken zonder plastic doppen te maken, 

omdat dit leidt tot onnodig veel afval. Of 

iemand die vraagt waarom een bus oplosthee 

maar voor de helft is gevuld, want dan kan het 

toch ook in een kleinere bus? Of ideeën om 

producten kleiner te verpakken, zoals potjes 

gezichtscrème, vaatwastabletten en artikelen 

die via internet worden besteld.

Het Meldpunt Verpakkingen geeft deze 

meldingen door aan bedrijven. Zij geven 

daarop een reactie. Soms leggen bedrijven 

dan uit waarom ze juist voor deze verpakking 

hebben gekozen en hoe ze voldoen aan 

de regels voor het verduurzamen van 

verpakkingen. In andere gevallen laten 

bedrijven weten dat ze een idee van een 

consument heel goed vinden en dat ze 

de verpakking gaan aanpassen. En soms 

laten bedrijven weten dat ze een idee 

graag willen meenemen voor aanpassingen 

die ze in de toekomst gaan doen. Alle 

consumentenmeldingen worden samen met 

de reacties van bedrijven geplaatst op de 

website van het Meldpunt Verpakkingen. 

Op de site www.meldpuntverpakkingen.nl 

vindt u ook veel vragen en antwoorden over 

de duurzaamheid van verpakkings materialen 

en de manier waarop u verpakkingen het 

beste weg kunt gooien.

Hoe doe ik een melding bij het 
Meldpunt Verpakkingen?
Vraagt u zich ook wel eens af of een product kleiner 

of anders zou kunnen worden verpakt? Of heeft u 

een idee om een verpakking milieuvriendelijker te 

maken? Bijvoorbeeld omdat u een verpakking te 

groot vindt? Of omdat u die moeilijk kunt schei den 

bij het afval? Met al dit soort vragen en ideeën kunt 

u terecht bij het Meldpunt Verpakkingen. 

Als u een melding wilt doen of een vraag wilt stellen, ga dan naar de site www.meldpuntverpakkingen.nl. Als u daar een melding 

doet of een vraag stelt, krijgt u een bevestiging van het Meldpunt Verpakkingen. Daarna ontvangt u binnen maximaal zes weken 

tijd het antwoord op uw melding of vraag. Deze wordt ook op de website geplaatst. Dit gebeurt uiteraard anoniem: uw gegevens 

worden alleen gebruikt door het Meldpunt Verpakkingen bij de behandeling van uw melding. De gegevens worden niet verstrekt 

aan bedrijven en ook niet gepubliceerd bij uw melding op de website. 

Meldpunt Verpakkingen:

Wist u dat alle Nederlanders samen per jaar zo’n 43 miljard verpakkingen open-

maken? En dat u per dag gemiddeld zeven verpakkingen opent? Wat neerkomt op 

140.000 stuks in uw leven? Het maken van al deze verpakkingen kost veel grondstof-

fen. Bovendien zorgen verpakkingen ook voor veel afval. Daarom is het belangrijk 

om verpakkingen zo te maken dat we ze kunnen vernieuwen, hergebruiken en recy-

clen. Op die manier kunnen veel grondstoffen worden behouden. Dat is goed voor 

het milieu en voor onze economie.

/

Welke verpakking 
gooi ik waar weg?
Weet u in welke bak of zak u plastic, 
blik of een zuivelpak moet gooien? 

Op steeds meer verpakkingen vindt 

u de logo’s van de Weggooiwijzer. 

Hierop ziet u hoe u verpakkingen op 

de beste manier kunt weggooien, zo-

dat zoveel mogelijk ervan kan worden 

gerecycled en hergebruikt. 

Een ander handig hulpmiddel 

om uw afval te scheiden is de 

Recyclemanager, die u direct het 

antwoord geeft op de vraag in welke 

bak uw afval hoort, wanneer uw 

afval wordt opgehaald en waar de 

dichtstbijzijnde afvalbakken zijn. 

Meer informatie over de 
Weggooiwijzer en de 
Recyclemanager vindt u via 
www.meldpuntverpakkingen.nl.

Meer weten?
Het Meldpunt Verpakkingen wordt 

in opdracht van het Kennisinstituut 

Duurzaam Verpakken uitgevoerd 

door voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal. 

Meer informatie vindt u op 

www.meldpuntverpakkingen.nl.

Toen Yvonne (25 jaar) een pak vaatwastabletten van Sun opende, zag zij dat de ver-

pakking maar half was gevuld. “Waarom, vroeg ik me toen af. Je voelt je als consu-

ment eigenlijk een beetje ‘opgelicht’, want je koopt een grote doos en dan zit er maar 

zo weinig in. Bovendien kost dit onnodig veel verpakkingsmateriaal en worden ook 

onnodig veel verpakkingen met te veel lucht vervoerd.”

Deze doos kan toch wel wat kleiner?

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22

Beter wachten op de trein, 
dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl



Vordense touwtrekkers internationaal
Vorden - Touwtrekvereniging Vorden is dit jaar Nederlands kampi-
oen in de 680 kilogramklasse geworden. Begin september reisde de 
vereniging af naar Noord-Ierland om daar de strijd aan te gaan tegen 
internationale teams op het Europese kampioenschap in Belfast. Tij-
dens deze open clubkampioenschappen kwamen de Vordense man-
nen uit in maar liefst drie verschillende gewichtsklassen.

In de 680 kg klasse en 640 kg klasse 
werden ze respectievelijk derde en 
vierde in de poule. Alleen de eer-
ste twee teams gingen door naar 
de halve finale. In de 720 kg klasse 
was het erg spannend en was er 
voor TTV Vorden wel kans op een 
podiumplek. In de poule moesten 
ze het opnemen tegen de sterke 
teams van Lakehill (Ierland) en 
Lincoln (Engeland). Tegen Lin-
coln die uiteindelijk goud won, 
hadden de mannen uit Vorden in 
de poule gelijk gespeeld. "Als we 
in de finale waren gekomen had-
den we tegen Lincoln een goede 
kans gemaakt", aldus Stephan 
Groot Nueland. Desondanks kijkt 
het team van TTV Vorden terug op 

een geslaagd weekend. Op zater-
dag en zondag streden de natio-
nale teams tegen elkaar. Ard Rein-
ders uit Halle en de Vordense Ger-
rit Uilenreef (beide TTV Vorden) 
trokken mee met het Nederlands 
nationale team in de 680 kg klasse. 
Ze bereikten de halve finale waar 
ze het op moesten nemen tegen 
het Zweedse team. 

De eerste trekbeurt werd gewon-
nen door Zweden, de tweede door 
Nederland. Hierdoor was een der-
de en beslissende trekbeurt no-
dig die gewonnen werd door Ne-
derland. In de strijd om het goud 
moest het Nederlands team tegen 
het sterke Zwitserse team. Deze 

strijd wonnen de Zwitsers en be-
haalden de Nederlanders een zil-
veren medaille. Een tweede plek 
waar ze heel tevreden mee waren.

Ook de jeugd van Touwtrekvereni-
ging Vorden heeft deel genomen 
aan een internationaal toernooi 
(GENSB toernooi) dat dit jaar in 
Heino plaats vond. Dit GENSB 
toernooi is voor jeugd tot en met 
achttien jaar uit de landen Duits-
land, Engeland, Nederland, Zwit-
serland en België en is hét hoog-
tepunt van de jeugdtouwtrekkers 
en een evenement waar de jeugd 
al maanden van tevoren naar uit-
kijkt. Er waren rond de 45 teams 
en 500 deelnemers. "Een gewel-
dige belevenis. Dit had ik niet wil-
len missen", aldus de enthousiaste 
Koen Dimmendaal uit Vorden en 
Richard Vliem uit Zelhem.
   

 ■ www.ttvvorden.nl

Najaarstocht en jeugd 
MTB clinic Vorden
VORDEN - Tourclub V.R.T.C. de 
Acht kastelenrijders houdt zon-
dag 20 september de eerste veld-
rit van dit jaar. Het is een tocht 
door het Grote Veld richting 
Medler, Kranenburg en de Wien-
tjesvoort. Er kan tussen 8.30 en 
10.00 uur gestart worden bij In-
door Sport Vorden aan de Over-
weg. Tevens is hier voor de jeugd 
de gelegenheid om ook kennis te 
maken met deze sport. Kanjers 
voor Kanjers organiseert name-
lijk een gratis een clinic voor de 
jeugd.

Eerst wordt er aandacht geschon-
ken aan de techniek en dan zul-
len ook zij een gedeelte van deze 
prachtige Najaarstocht rijden. De 
deelname aan deze clinic is gratis, 
echter de jeugd moet wel zelf voor 
een mountainbike en een helm 
zorgen. De gevorderden kunnen, 

nadat zij zich hebben ingeschre-
ven, hetgeen ook kan met behulp 
van Scan en Go, kiezen voor de 
volgende afstanden: 30, 45 of 60 
kilometer. Zowel de kortere als de 
langere afstand hebben op cam-
ping 't Grote Veld aan de Vorden-
sebinnenweg in Lochem een pau-
zeplek waar leden van de V.R.T.C. 
voor de nodige verzorging zorg 
dragen. Daarna kunnen de deel-
nemers via zandpaden, maar ook 
verharde wegen hun tocht verder 
vervolgen richting de start. Bij 
slecht weer is het mogelijk de fiets 
af te spuiten. Indien noodzakelijk 
is er E.H.B.O en een materiaalpost 
aanwezig. Er is uiteraard weer veel 
aandacht aan de route besteedt. 
De organisatie hoopt voor zowel 
de Jeugdclinic door Kanjers voor 
Kanjers als deze Najaarstocht weer 
veel enthousiaste deelnemers te 
mogen begroeten.

   

Vorden 1 verliest in 
Beek-Ubbergen
VORDEN - Vorden speelt dus dit 
seizoen in de 2e klas en zowel 
spelers, begeleiding als suppor-
ters en de vereniging in het alge-
meen zien erg uit naar de mooie 
affiches zoals Grol, SDOUC, FC 
Winterswijk, Babberich, Rheden, 
Leones en Quick 1888. Er zit één 
onbekende tegenstander tussen, 
die net als Vorden ook voor het 
eerst in de 2e klas speelt, en dat 
is BVC'12 uit Beek-Ubbergen en 
dat was juist de eerste uitwed-
strijd van dit seizoen. Deze re-
latief kleine dorpsclub met 22 
teams heeft altijd in de 5e en 4e 
klas gevoetbald, waarbij in de 
laatste 15 jaar vooral de 5e klas 
het domein was. Vier jaar gele-
den ging het roer om en werd er 
geld vrij gemaakt om de selectie 
een kwaliteitsinjectie te geven.

In drie jaar tijd werd de stap van 
de 5e naar de 2e klas gemaakt 
door drie keer op rij kampioen te 
worden, waarbij het ongeslagen 
kampioenschap in de 3e klasse D 
de meest bijzondere was. Speelde 
er in de afgelopen drie seizoenen 
nog altijd twee of drie spelers 'uut 
Beek' mee in de basis, afgelopen 
zondag was dit in het thuisdebuut 
van de club in de 2e klas KNVB 
zelfs niet meer het geval. Het was 
afgelopen zondag dus een tref-
fen tussen twee dorpsclubs met 
een nagenoeg zelfde achtergrond 
maar met geheel verschillende be-
leidsopvatting over het samenstel-
len van je 1e elftal. Na 3 minuten 
was het al duidelijk dat Vorden te 
maken had met een gevaarlijke 
tegenstander met individueel erg 
sterke en grote kwaliteiten. Dyon 
Camero, afkomstig van FC Zut-
phen en ook nog gespeeld bij de 
zaterdag topamateurclub SVDB, 
werd aangespeeld aan de rechter-
kant van het veld en kwam direct 
dreigend naar binnen toe. Net 
buiten het 16-meter gebied haalde 
hij snel, hard en haarzuiver uit en 
krulde de bal om de aan de grond 
genagelde doelman Robin Verste-
ge heen, precies in de linkerhoek.

Toch lukte het Vorden 1 om mee 
te spelen met BVC'12 en een klein 
half uur lang liet het zien dat het 
voetballend en qua veldspel voor 
de 2e keer achter elkaar prima 
mee kan komen op dit niveau. 
Het direct spelen, het afwisselen 
tussen rustig rond spelen en bij 
vlagen direct de weg naar voren 
kiezen en de individuele kwalitei-

ten van jongelingen als Koen Oos-
terhuis, Gijs van der Veen en Bas 
Kortstee (20, 19 en 19 jaar) zorgen 
er voor dat de afgelopen zondag 
in fel oranje spelende Vordena-
ren een prima figuur slaan in deze 
klasse. De 1-1 zat meer in de lucht 
dan de 2-0 en ondanks dat er geen 
echt uitgespeelde kansen werden 
gecreëerd was Rik Schroer er een 
keer dicht bij, schoot Stefan Eggink 
uit de draai in het zijnet en bracht 
de keeper van BVC'12 stompend 
redding op een volley van Gijs van 
der Veen.

Toch was zelfs in deze fase goed 
te zien dat BVC'12 op het midden-
veld een echte sterkhouder had 
staan. Telkens als deze nummer 10 
aan de bal kwam, was er rust in het 
spel, kwam het combinatievoetbal 
van de ploeg uit Beek op gang en 
gaf hij telkens een pass richting 
de voorhoede waar gevaar vanaf 
straalde. Zo ook in de 30e minuut 
toen er onverwachts even ruimte 
kwam op het middenveld. BVC'12 
liet zien hoe hier effectief mee 
om diende te gaan, want met een 
prachtige steekbal kwam de vlie-
gensvlugge Rashidi schuin alleen 
voor de keeper te staan. Met een 
beheerste schuiver bracht hij de 
stand op 2-0. Nog geen 5 minuten 
later leek de wedstrijd beslist te 
worden toen wederom een snelle 
aanval ervoor zorgde dat er een 
speler alleen op keeper Verstege af 
kon gaan, maar ditmaal kwam de 
doelman van Vorden als winnaar 
van het duel naar voren.

Na de rust moest Vorden op zoek 
naar de aansluitingstreffer om er 
toch nog voor te zorgen dat de 
spanning terug kwam in de wed-
strijd. Men zette aan, bracht nog 
meer druk naar voren en moest 
zodoende achterin enorm op haar 
hoede zijn om de gevaarlijke aan-
vallen op snelheid en inzicht on-
schadelijk maken. Dit lukte heel 
behoorlijk, maar het ontbrak deze 
middag aan echte kansen en on-
danks zelfs een extra aanvaller 
erin (Niels Siemerink voor links-
back Sam Abbink) te brengen en 
achterin 1:1 te gaan spelen, lukte 
het toch niet om de 2-1 te scoren. 
BVC'12 kwam in de 89e minuut 
met een vlijmscherpe aanval, 
waarbij Camero in volle snelheid 
in balbezit bleef en schuin alleen 
op Verstege af kwam en gooide let-
terlijk en figuurlijk met de 3-0 de 
wedstrijd op slot.

VORDEN - Afgezwommen op 3 
september voor Waterpolo 1: 
Ceddric Koekenbier, Danko Kui-
per, Bo Limpers en Anne Tromp. 
Voor Waterpolo 2: Sam Rakitow. 

Zwemvaardigheid 1: Anouk Eskes 
en Floor Beeftink. Zwemvaardig-
heid 2: Floor Beeftink en Pippa 
Heijenk. Survival 1: Lyan Men-
nink, Arman Saricam en Esmee 
van Leijden. Survival 2: Esmee van 
Leijden, Mees Addink en Nigel 
van Londen. Survival 3: Mees Ad-
dink, Nigel van Londen en Wesley 
Wasseveld. Vinzwemmen Junior 
A: Nienke Veerbeek, Ilse Groot-
enhuis. Basis: Nikki Ooms, Amber 
Hulleman en Zoë Hofs. Snorkelen 
1: Lana Wullink en Tabe Schuur-
man. Voor snorkelen 2: Luuk Wig-
gers, Eefje Ooms, Mees Addink, 
Thijs van Gerner, Jessica Berend-
sen, Jonathan Berendsen, Sanne 
Papen en Dries Schuurman. Voor 
Snorkelen 3: Laure Wolf, Merle 
Kuiperij, Mirthe Angenent, Iris 
Papen, Jelle Schuurman, Isabel 
Schuurman en Sien Klein Nenger-
man. Voor Diploma A: Famke de 
Haan, Tom van Ark, Sander Eskes, 
Elynn Ahuluheluw, Róchirah Sik-
kema, Wessel Wenneker, Lindsay 

Jonker, Fedde Suter, Saar Verkijk, 
Linde Klein Kranenbarg, Gijs Jan-
sen van den Berg, Carlijn Groot 
Roessink, Olivier de Rooij, Marnix 
Geubels en Pien Visser. Voor Di-
ploma B: Dieze Bierens, Luuk Bie-
rens, Ljuba Ahuluheluw, Stephan 
van Dieren, Ids van Laaken, Jari 
van Duivenvoorde, Rick Berenpas, 
Lieke Reintjes, Bas Willemsen, 
Paula Willemsen, Laura Wan-

scher, Wies Rietman, Lars Langen-
hof, Thijs Schuerink, Sara Flier, 
Sven de Koning, Julian Ehrenhard 
en Levi Swaters. Voor Diploma C: 
Birke Brandsen, Bart Lichtenberg, 
Roemer Holshuijsen, Kick Hols-
huijsen, Merle Marskamp, Loes 
Klein Nengerman, Thijs Olden-
have, Bouke Klein Kranenbarg, 
Irene Weevers, Renée Flier, Mar-
cus Flier en Maree Doornink. 

Uitslagen diplomazwemmen 3, 4 en 5 
september bij zwembad In de Dennen

Zwemvaardigheid onderdeel survival. 

Het touwtrekteam van TTV Vorden in actie tijdens het EK in het Ierse Belfast. 
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 Houtkachels  Gaskachels

 Pelletkachels  Haarden

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.

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575-470354
06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem
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Tandprothetische Praktijk Diseraad
U w  p r o t h e s e ,  o n z e  z o r g !

Laarstraat 19    Zutphen    tppdiseraad.nl    info@tppdiseraad.nl

B e l  v o o r  e e n  G R A T I S  i n t a k e g e s p r e k

0575 - 54 16 020575 - 54 16 02

Nieuw kunst- / klikgebit
Reparatie klaar terwijl u wacht
rebasing zelfde dag klaar
nieuwe prothese, zelfs in  1 dag!
Vergoeding uit basisverzekering*
*(afhankelijk van verzekering/behandeling)

ü
ü
ü
ü
ü

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

Hekwerken en Omheiningen

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

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling e 75,-

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

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Vrijstaand wonen 
aan de rand van

Steenderen

Toldijkseweg 1 
Steenderen

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Open huis van 10.00 t/m 12.00 uur
op zaterdag 19 september.

Let op:
De verkoop start met het open huis.

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

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

AANHANGWAGEN
RIJBEWIJS (BE) IN ÉÉN DAG

Binnen één dag je rijbewijs voor het rijden met 
aanhangwagen of caravan? Volg de unieke een-
daagse cursus van Verkeersschool Voskamp: les en 
examen in één dag, voor een aantrekkelijke prijs! 
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met advies
& service
voor uw

event

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

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

gezellig winkelen
in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!



Professioneel Open Podium laat
Achterhoekse talenten schitteren
WINTERSWIJK - Afgelopen zomer 
brachten de Achterhoekse theaters 
in Winterswijk, Lochem en Zut-
phen naar buiten dat zij in 2016 in 
samenwerking Rabobank Noord- 
en Oost Achterhoek gezamenlijk 
het professioneel opgezette open 
podium Rabo On Stage On Tour 
organiseren. Hierop stroomden de 
eerste aanmeldingen binnen. De 
aanmeldingsperiode loopt nog tot 
18 oktober via de website.

Ellis Wassink (woordvoerder): 
"Wij willen als theaters graag een 
kweekvijver zijn voor regionaal ta-
lent en zullen hen laten schitteren 
op het toneel. Hiervoor hebben we 
alle theaterfaciliteiten, creatives en 
professionals in huis. Door onze 
geluidssystemen komen stemmen 
nog beter uit, het theaterlicht zorgt 
voor een prachtig plaatje. Daar-
naast krijgen alle deelnemers een 
professioneel introductiefilmpje en 
dragen we zorg voor goede begelei-
ding."

Iedereen vanaf 12 jaar met talent op 
het gebied van zang, dans, muziek, 
theater of cabaret zich aanmelden, 
zowel groepen als individuele deel-
nemers. In januari en februari vindt 

er in ieder theater een voorronde 
plaats. De winnaars strijden tegen 
elkaar tijdens de grote finale, op za-
terdag 28 mei, in Theater Hanzehof 
in Zutphen om de Rabo Master-
class; een workshop van een pro-
fessional uit het vak, werkzaam in 
hetzelfde genre als de winnaar. In 
ieder theater is plek voor zes optre-
dens. Bij meer aanmeldingen dan 
plaatsen wordt een selectie van de 

deelnemende artiesten gemaakt.

De inschrijving voor Rabo On Stage 
is gratis en geopend tot 18 oktober 
2015. De selectie van deelnemers 
en de indeling van het programma 
is voorbehouden aan de organisa-
tie.

 ■ www.onstage-achterhoek.nl

Eerste PCOB-bijeenkomst 
over historie Vorden
VORDEN - De PCOB-afdeling Vor-
den hoopt op donderdag 24 sep-
tember haar eerste bijeenkomst 
na de vakantie te houden. De bij-
eenkomst vindt plaats in De Soos 
(Dorpscentrum) te Vorden en be-
gint om 14.00 uur.

Dan hoopt voor ons te spreken de 
heer Rinus Ilbrink, voorzitter van 
de fotocommissie van de histori-

sche vereniging Oud Vorden. Hij 
zal foto's laten zien van Vorden 
'Vroeger en Nu', die worden ge-
presenteerd met een beamer.

Na de pauze wordt een quiz ge-
houden over Vorden en haar inwo-
ners. Komt allen deze bijeenkomst 
bijwonen over de historische plek-
jes en bebouwing van Vorden!

Vrouwen van Nu naar 
diervoederfabrikant
VORDEN - Op woensdag 4 novem-
ber gaat Vrouwen van Nu 's mid-
dags een bezoek brengen aan 
diervoederfabrikant Sloten in De-
venter, dat innovatieve voeders 
heeft ontwikkeld om jonge dieren 
een goede start en een gezonde 
ontwikkeling te bieden.

Wereldwijd, in meer dan 60 lan-
den, is een groot aantal klanten 
vertrouwd met hun merken. Ook 
voor leden die niet direct betrok-
ken zijn bij de agrarische sector, 

is dit een mooie gelegenheid eens 
een kijkje te nemen in zo'n voor-
aanstaand internationaal bedrijf. 
Leden van de afdeling Vorden van 
Vrouwen van

Nu kunnen zich tot en met woens-
dag 14 oktober voor deze excursie 
opgeven bij Rikie Norde via onder-
staande gegevens.

 ■ Rikie Norde: 0575 551622 of
rikienorde@hotmail.com

Dank ondernemers
VORDEN - Dankzij de gulle gaven 
van de middenstand in Vierakker-
Wichmond en Vorden kon de Se-
niorensoos Vierakker-Wichmond 
van de loterij op haar jaarlijkse 

feestavond in augustus weer een 
altijd-prijs loterij maken.

Het bestuur is u hiervoor zeer er-
kentelijk dank!

KRANENBURG - Zondag was de 
aftrap van de competitie voor 
de Ratti vrouwen tegen Wolfers-
veen, een oude bekende. Afge-
lopen dinsdag speelde Ratti nog 
een goede oefenwedstrijd tegen 
Lochuizen, die vorig seizoen nog 
een klasse hoger speelde. Om in 
die goede vibe te blijven, werd er 
niet al te veel gerommeld aan de 
opstelling.

Ratti begon goed aan de wedstrijd 
en in binnen een paar minuten al 
kreeg Kim Heuvelink uit een cor-
ner een grote kans om de 1-0 bin-
nen te schieten. Helaas grabbelde 
de keepster nog net de bal van de 
lijn.

Veel kansen
Maar Ratti voetbalde goed verder 
en creëerde vele kansen. Jammer 
genoeg was het Wolfersveen die 
de score opende door rond de 10e 
minuut uit een corner de bal bin-
nen te tikken.

Dat was ook één van de weinige 
keren dat Wolfersveen echt ge-
vaarlijk was. Na een half uur had 
Kim Heuvelink wederom een 
mooi schot op het goal, die knap 
gepareerd werd door de keepster.

Ratti bleef beter 
voetballende 
ploeg

Op slag van rust belandde een 
schot van haar op de lat. Ook de 
inzetten van Esther Tuinman en 
Tessa Bruggink mochten helaas 
niet in het doel belandden.

Ratti had er dus ook geen geluk bij 
en tot aan de rust bleef het 0-1.

Dat was tegen de verhoudingen in, 

want qua veldspel was Ratti een 
stuk sterker.

Na rust
Na de rust stond Els Berenpas ver-
der naar voren geschoven om nog 
meer druk te zetten.

Dat wierp meteen zijn vruchten 
af want na 3 minutenschoot zij de 
gelijkmaker in.

Ook in de 2e helft werd Wolfers-
veen niet echt gevaarlijk en bleef 
Ratti domineren, helaas vergaten 
de dames zichzelf te belonen met 
nog 1 of meerdere doelpunten en 
dus de winst. Volgende week spe-
len de dames niet.

Meer informatie
Voor meer informatie over voet-
balvereniging Ratti, zie de website.

 ■ www.ratti.nl

Aftrap seizoen Ratti Vrouwen 1 tegen 
oude bekende

Achterhoekse talenten schitteren in Rabo On Stage On Tour. Foto: Hajo Smit.

Ben Albers 50 jaar geworden
VORDEN - Woensdag 2 september 
is Ben Albers, die samen met zijn 
vrouw huisartsenpraktijk Albers 
& Tanis in Vorden runt, 50 jaar 
geworden. 

Zijn assistentes en POH's (Prak-
tijkondersteuners Huisartsen-
praktijk) verrasten hem met een 
pop verkleed als huisarts en een 
spandoek met de tekst: "De leuk-
ste dokter van Vorden 50 gewor-
den, voor al uw kwalen groot en 
klein moet u bij Dr. Ben zijn". 
Het heugelijke feit werd zaterdag 
5 september uitbundig gevierd. 
Cadeaus waren niet aan de orde, 
want Ben had de wens om alle en-
veloppen met inhoud te doneren 
aan Artsen Zonder Grenzen, wat 
ongeveer 700 euro opbracht.Ben Albers naast de Abraham die door de assistentes in zijn tuin werd geplaatst. 

Agenda
15 - 22 september 15 - 22 september
Koersbal Handwerken-Handvaardigheden 
10.00 – 11.30 uur 10.00 – 11.30 uur

15 - 22 september 14 - 21 september
Rummicub Kaarten
14.30 - 15.30 uur 14.30 - 16.30 uur

Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub  09.00 - 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 - 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpcentrum. 

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website:
www.welzijnvorden.nl - Algemeen tel. 0575 - 553405
Vervoersvragen tel. 0575 - 555282

Bezoek en Ondersteunings Service (BOS)
Ook een mantelzorger moet wel 
eens boodschappen doen, of 
wil naar de kapper, lid worden 
van een hobbyclub, of even tijd 
voorzichzelf. Maar wat te doen als 
je voor iemand zorgt die niet alleen 
thuis kan blijven? Via Stichting 
Welzijn Vorden kan een vrijwilliger 
van de Bezoek en Ondersteunings 
Service (BOS) geregeld worden. Er 
wordt zo mogelijk gezorgd voor een 
vaste vrijwilliger, die maximaal een 
dagdeel per week de mantelzorger 
thuis kan vervangen. In een 
gesprek kan men persoonlijke 
wensen aangeven.

Wie regelmatig een paar uurtjes 
beschikbaar heeft en graag iets 
wil doen voor een ander, kan 
zich aanmelden als vrijwilliger, 
zodat mensen met een zieke of 
dementerende partner met een 
gerust hart even de deur uit kunnen. 
Ook voor alleenstaanden en 

mensen die zich alleen of eenzaam 
voelen, kan een vrijwilliger worden 
ingezet. Deze aangeboden hulp 
is gratis en kan eenmalig worden 
aangeboden, maar ook voor 
langere tijd. Aan vrijwilligers 
worden cursusmogelijkheden en 
structureel overleg aangeboden. 

De groep BOS vrijwilligers is 
een enthousiaste groep, die 
aangestuurd wordt door een 
coördinator. Herkent u zich in 
deze oproep? Wilt u de bestaande 
groep BOS vrijwilligers komen 
versterken? Dan zien wij uw 
reacties gaarne tegemoet.

Voor vragen, informatie en 
aanmelding
Kunt u contact opnemen met  
coördinator Wim Sanders.

T: 0575-553736
@: wsanders@kpnmail.nl
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Afgelopen vrijdag maakte het 
Bondgenootschap Geletterdheid 
Achterhoek bekend dat Bronck-
horst de meest toegankelijke ge-
meente is voor laaggeletterden in 
de Achterhoek. 

Wethouder Antoon Peppelman 
kreeg de prijs uitgereikt door de 
voorzitter van de regio Achter-
hoek. Onze gemeente kwam van 
de acht Achterhoekse gemeen-
ten als beste uit de bus na een 

onderzoek door ex-
laaggeletterden. Een 
misteryshopper 
vroeg fysiek en tele-
fonisch een paspoort 
aan en onze website 
en de brief die u als in-
woner krijgt bij het ver-
lengen van een paspoort 
zijn bij de beoordeling betrok-
ken. Bronckhorst won volgens 
de jury omdat we een duidelijke 
website hebben, heldere brieven 

sturen en de medewer-
kers achter de balie 
laaggeletterden goed 
helpen.

Moed in de schoenen
Een van de testers na-

mens het Bondgenootschap 
is Jos Niels. Bij het binnen-

komen van een gemeentehuis 
beginnen vaak al de problemen. 
“Er staat een groot bord met al-
lemaal kleine letters erop waar 

je moet zijn, dan houdt het voor 
mij al snel op. De moed zakt mij 
in de schoenen en dan zou ik 
snel weer naar huis willen gaan”, 
vertelt Niels. Het Bondgenoot-
schap Geletterdheid Achterhoek 
heeft als doel laaggeletterdheid 
in de Achterhoek tegen te gaan. 
In de regio kunnen ruim 30.000 
mensen onvoldoende lezen en 
schrijven. De verkiezing werd 
gehouden in het kader van de 
week van de alfabetisering.

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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Wist u dat de begraafplaats in 
Vorden in een prachtig bos ligt en 
de laatste rustplaats is van enkele 
bekende mensen? En dat het op 
de begraafplaats in Zelhem mo-
gelijk is om islamitisch begraven 
te worden? Onze gemeente heeft 
vijf begraafplaatsen, met alle-
maal hun eigen bijzonderheden.

In het kader van het 10-jarig be-
staan van onze gemeente zetten 
we in de maand september de 
poorten van onze begraafplaatsen 
open. De beheerder van de be-
graafplaatsen, Theo Janssen, 
bezorgt u op energieke wijze een 
bijzondere (nadere) kennismaking. 
Tijdens een rondleiding vertelt hij 
u over de historie van de begraaf-

plaats, de mogelijkheden als het 
gaat om begraven en asbestem-
mingen en het onderhoud van de 
begraafplaatsen. De rondleidingen 
zijn gratis. 

Ga mee! Data en tijden:
• Woensdag 22 september 19.00 

uur in Hengelo, Iekink 28-30 
• Donderdag 23 september 19.00 

uur in Wichmond, Baakseweg 5A 

Rondleidingen op de begraafplaatsen 
in Zelhem, Vorden en Steenderen 
zijn inmiddels geweest. 

U kunt zich opgeven door een mail 
te sturen naar info@bronckhorst.nl, 
o.v.v. uw naam en welke rondleiding 
u wilt bijwonen.

Meer weten over onze begraafplaatsen?
Geef u op voor speciale rondleiding met de beheerder

Vragen over duurzame 
energie? 
U kunt terecht bij het 
energieloket! 

Het verduurSaam energieloket is in maart 
2015 gestart door de Achterhoekse gemeen-
ten, Achterhoek Duurzaam Verbouwen en 
AGEM, de Achterhoekse Groene Energiemaat-
schappij. Wist u dat u bij dit energieloket 
terecht kunt met al uw vragen over energie-
besparing, duurzame energieopwekking en 
wooncomfort. Zij helpen u graag om uw huis 
energiezuinig en comfortabel te maken en 
om uw energiekosten te verlagen. Zij doen dit 
door voorlichting te geven, contacten te leggen 
tussen gemeenten, corporaties, ondernemers, 
particulieren en kennisinstellingen, zonder 
winstoogmerk.

Waarvoor kunt u bij het verduurSaam 
energieloket terecht?
Het verduurSaam energieloket is er voor:  
• Actuele informatie over energiebesparing 

en opwekking van duurzame energie
• Actuele informatie over woongemak, 
 comfort en levensloopbestendigheid
• Informatie over subsidies en leningen 
 (landelijk en in uw gemeente)
• Bijeenkomsten en activiteiten in de 
 regio om u te informeren

Meer info?
Meer informatie vindt u op 
www.verduur-saamener-
gieloket.nl of scan de QR-
code. Als u zich aanmeldt 
voor de digitale nieuws-
brief, dan ontvangt u om de 
1 à 2 maanden de belangrijkste wetenswaar-
digheden rondom energiebesparing en  
wooncomfort in uw mailbox. 
Het loket is ook telefonisch te bereiken, 
via tel. (0314) 82 03 60 of mail 
info@verduursaamenergieloket.nl.

Subsidie zonne-energie en 
duurzame warmte nog  
weer beschikbaar
Met de subsidieregeling zonne-energie en 
duurzame warmte biedt de gemeente huis- 

eigenaren de mogelijkheid om voor een derde 
van de kosten (met een max. van € 500,-) sub-
sidie te krijgen voor energiebesparende maat-
regelen aan de woning. De energie-
besparende maatregelen moeten zijn uitge-
voerd na 1 maart 2014. Het subsidieplafond 
van € 100.000,- was al enige tijd geleden 
bereikt, maar nu blijkt dat een aantal inwoners 
de aanvraag intrekt. Daarom stellen we de 
regeling tijdelijk weer open. Wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt, op = op. Aanvragen kan 
via www.bronckhorst.nl/energiesubsidie. 

Maatregelen die voor deze subsidie in 
aanmerking komen zijn:
• plaatsen van zonnecollectoren voor  

warm water
• plaatsen van zonnecellen
• plaatsen van een houtgestookte  

CV-instal-latie
• plaatsen van een warmtepomp voor 
 verwarmen van de woonruimte
• plaatsen van een HR-107 combi CV-ketel

Neemt u één van deze maatregelen voor uw 
huis? Doe uw voordeel en kijk op onze site. 

Subsidiepot regeling 
‘Achterhoek bespaart’ leeg.
Voor de regeling ‘Achterhoek bespaart’, 
waarmee u € 500,- subsidie kon krijgen 
voor het aanbrengen van energiebesparende 
isolatiemaatregelen aan uw woning ontvingen 
wij de afgelopen weken nog vele aanvragen. 
Dat leidde ertoe dat de subsidiepot nu leeg is 
en u hiervoor helaas dus geen aanvraag meer 
kunt indienen via www.verduursaamenergie-
loket.nl. U kunt nog wel contact met het loket 
opnemen of het mogelijk is om op de reserve-
lijst geplaatst te worden. 

Bronckhorst meest toegankelijke gemeente voor laaggeletterden in Achterhoek



Mensen die met elkaar een 
dorpswinkel, buurthuis, speel-
ruimte of andersoortige gemeen-
schappelijke voorziening behe-
ren, dáárover gaan de Appeltjes 
van Oranje 2016. Het thema luidt: 
Samen zelf doen! Heeft of kent 
u zo’n ontmoetingsruimte in 
beheer van inwoners? Meld het 
dan uiterlijk 25 september aan 
voor de selectie van de Appeltjes 
van Oranje 2016!

Samen zelf doen!
De handen uit de mouwen steken 
en meedoen, het is hard nodig. 
Door krimp op het platteland ver-
dwijnen voorzieningen en door 
bezuinigingen op het gebied van 
zorg en welzijn moeten mensen 
in toenemende mate zelf ont-
moetingsruimtes in stand hou-
den of informele (zorg)initiatie-
ven opzetten. Graag zet het 
Oranje Fonds deze initiatieven dit 

jaar extra in de schijnwerpers en 
bekroont zelfbeheer en inzet 
voor elkaar.

Het Fonds zoekt ontmoetings-
ruimtes:
• die eigendom zijn van een 

stichting of (coöperatieve) 
 vereniging
• die meer bieden dan alleen 
 onderdak aan het lokale ver-

enigingsleven of andere orga-
nisaties

• die een divers activiteiten-
 programma organiseren voor 

een grote groep mensen
• waarbij beheer, bestuur en 

programmering in handen zijn 
van de vrijwilligers

• die vernieuwend van opzet zijn 
door bijvoorbeeld de structuur, 
middelen of het behaalde 

 resultaat (bijvoorbeeld het be-
reiken van bijzondere groepen 
of het bieden van informele 
zorg aan kwetsbare mensen)

• die minimaal operationeel zijn 
vanaf december 2013

Publieksstemmen
Bij de zoektocht naar de Appel-
tjes van Oranje krijgt ook het 
Nederlandse publiek een stem. 
De Stemweek, eind november, 

biedt deelnemers de mogelijkheid 
om lokaal campagne te voeren 
en extra naamsbekendheid te 
genereren. Zo wordt samenge-
werkt aan de zichtbaarheid van 
en het draagvlak voor sociale ini-
tiatieven in ons land.

Heeft of kent u een bestaand 
initiatief? Wilt u kans maken op 
deze bijzondere prijs? Meld het 
aan voor 25 september via 
www.oranjefonds.nl.

Prestigieuze prijs
Het Appeltje van Oranje is de jaar-
lijkse prijs voor initiatieven die op 
succesvolle wijze verschillende 
groepen mensen verbinden of die 
ervoor zorgen dat mensen weer 
meedoen in de maatschappij. De 
prijs bestaat uit een bronzen 
beeldje, gemaakt door Prinses 
Beatrix en € 15.000,-. In mei 2016 
reikt Koningin Máxima, bescherm-
vrouwe van het Oranje Fonds, de 
Appeltjes van Oranje uit.

Geef uw buurthuis op voor Appeltjes van Oranje

Op 9 september was een commis-
sievergadering van de raad waar 
de raadsfracties werden bijgepraat 
over de stand van zaken rond een 
bedrijfsvestiging op de Polweg 6 in 
Wichmond. De bijeenkomst werd 
bezocht door onder meer tientallen 
omwonenden die onder andere via 
spandoeken hun ongerustheid lie-

ten blijken. De wethouder gaf aan 
dat de gemeente verwacht dat de 
initiatiefnemer in gesprek gaat met 
omwonenden over zijn daadwerke-
lijke plannen. Tot die tijd nemen  
b en w en de raad geen besluiten. 
Omwonenden hadden graag hun 
mening willen geven tijdens de ver-
gadering. Helaas was dit niet mo-
gelijk omdat er geen raadsvoorstel 
was (waarvan kennis van reacties 
van betrokkenen altijd onderdeel 
uitmaakt) om over te beslissen, 
maar de wethouder slechts infor-
meerde. Op www.bronckhorst.nl/
commissievergadering vindt u de 
stukken over dit agendapunt.

Raadscommissie geïnformeerd 
over stand van zaken plannen 
Polweg 6 Wichmond

U kunt een inwoner, bedrijf of 
vereniging nomineren voor de 
‘Achterhoek–Kan–Het–Prijs’. 
Deze prijs zet initiatieven die 
aansluiten bij ‘de eigen kracht’ 
van inwoners extra in het zonne-
tje. De Achterhoekse gemeenten 
stimuleren hiermee ‘denken in 
nieuwe oplossingen’ op het 
gebied van zorg en welzijn.

Drie prijzen
De Achterhoek-Kan-Het-Prijs wordt 
in drie categorieën uitgereikt:
1. Arbeid. Bijvoorbeeld een werk-

gever die er bewust voor kiest 
om mensen met een beperking 
in dienst te nemen

2. Maatschappij. Bijvoorbeeld een 
strijkservice waarbij mensen 
met een beperking strijkwerk 
doen voor ouderen

3. Jongeren. Bijvoorbeeld een ont-
moetingsavond voor jongeren 
met autisme georganiseerd 
door tieners zonder autisme

Kent u een dergelijk voorbeeld? 
Meld het aan!

Zo veel mogelijk zelf oplossingen 
vinden
In de Achterhoek dagen we onze 
inwoners uit om zelf oplossingen 
te vinden om dingen te kunnen 
doen die zij voorheen niet konden. 
Dat doen we door het delen, etale-
ren en belonen van lopende initia-
tieven die een positieve ‘boost’ 
geven aan nieuwe ideeën in de re-
gio. Door de Achterhoek-Kan-Het 
prijs worden deze initiatieven er-
kend en dienen ze als voorbeeld 

voor andere initiatieven. Ook wor-
den andere mensen gestimuleerd 
om mee doen aan de samenleving. 
Voor meer informatie zie 
www.Achterhoekkanhet.nl,
facebook: www.facebook.com/
achterhoekkanhet of twitter 
@8terhoekkanhet.

Beoordeling
Voorzitter van de jury is wethou-
der Kees Telder van Doetinchem. 
De jury beoordeelt de inzendingen 
op:
• het bevorderen van het zelf-
 oplossend vermogen van 

(kwetsbare) inwoners
• vernieuwend
• eenvoudig van opzet, met groot 

resultaat
Genomineerd worden is al een 
prijs op zich! De prijsuitreiking is 
op 27 november 2015 in het 
Amphiontheater in Doetinchem.

Wilt u uw naam aan de Achterhoek-
Kan-Het–Prijs verbinden?
Om de prijs en de uitreiking tot 
een nog groter succes te maken 
zijn we op zoek naar een beperkt 
aantal sponsoren. Het gaat dan 
om organisaties die graag hun 
naam aan de ‘Achterhoek-Kan-
Het-Prijs’ willen verbinden. 
Zo verleent Amphion haar mede-
werking en heeft onlinerij.nl de 
site beschikbaar gesteld. Voor 
meer informatie: Jan Weessies, 
tel. (06) 46 37 86 23, e-mail 
info@achterhoekkanhet.nl.

Achterhoek-Kan-Het-Prijs
Tot 25 oktober kunt u ‘eigen kracht’-
initiatieven nomineren

Burendag is een initiatief van 
Douwe Egberts en het Oranje 

Fonds om mensen dichter bij 
elkaar te brengen. 

Onder het motto ‘gezellig samen 
thee drinken’ organiseert Stich-
ting Welzijn Steenderen daarom 
in samenwerking met het sociale 
team West van de gemeente een 
‘high tea’ op het marktplein in 
Steenderen. Dit is op 25 septem-
ber a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. 
De markt wordt uitgebreid met 
diverse activiteiten en er zijn 

aanprijzingen van een echte 
marktkoopman. Doel is de sociale 
cohesie tussen jong en oud te 
bevorderen. Ook is er aandacht 
voor uw ‘buurt’: de lokale midden-
stand en sociale en culturele 
voorzieningen die er voor zorgen 
dat we in een prachtig dorp 
wonen en leven. Om dit in de 
toekomst zo te houden verdient 
dit ook uw aandacht! Kom ook 
op 25 september voor een kopje 
thee met een versnapering. 

Burendag in Steenderen op 25 september

Op 14 september startte aannemer 
Hoornsta Infrabouw met de werk-
zaamheden in het centrum van 
Hummelo, ook wel de huiskamer 
genoemd. Het totale werk is 
opgedeeld in dertien fases. 

Afsluiting
De eerste fase waar nu aan gewerkt 
wordt, is het deel Keppelseweg 
tussen nr 5 en de Dorpsstraat. Dit 
deel is geheel afgesloten voor het 
verkeer tot 12 oktober. We starten 
met het leggen van een nieuwe 
duiker. Deze komt vanaf de Wep-
pel en wordt verbonden met de 
sloot langs het Domineespaadje.

Informatie
De aannemer houdt de stand van 
zaken en bijzonderheden van het 

werk bij op een facebookpagina: 
www.facebook.com/huiskamer-
Hummelo. Hebt u vragen of opmer-
kingen? Dan kunt u deze natuurlijk 
stellen via deze facebookpagina, 
maar ook via e-mail: huiskamer@
hoornstra-infrabouw.nl. Bellen kan 
ook. Het telefoonnr. van de omge-

vingsmanager van het project, de 
heer Van Kruijsbergen, is  
(06) 10 94 25 05. Iedere woensdag 
van 16.00-17.00 uur is er de  
mogelijkheid om voor vragen langs 
te komen in de keet van Hoornstra  
Infrabouw in het weitje naast  
de Keppelseweg 6.

Start werkzaamheden ‘Huiskamer’ Hummelo

Langs de Brinkerhorst en een deel van de Prin-
senweg in Hoog-Keppel gaat de gemeente het 
groen omvormen naar gazon. Bij zware buien is 
er wateroverlast in deze buurt. Het verhelpen 
van deze wateroverlast combineren we met het 
omvormen van de groenstroken. In de groen-
stroken komen wadi’s en verlagingen in het 
gazon, die het regenwater opvangen. Op 27 mei 
2015 bespraken wij deze werkzaamheden met 
de aanwonenden tijdens een informatieavond. 
Op 21 september start de uitvoering hiervan. 

Omvormen groen en afkoppelen regenwater 
Brinkerhorst in Hoog-Keppel



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

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox 
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:
• Wichmondseweg 11C, kappen lindeboom, vergunning verleend

Bronckhorst:
• diverse wegen, organiseren loterij, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Bleekstraat 3, organiseren van trekking loterij, vergunning verleend
• Burg. Henk Aalderinkweg, openbare ruimte tussen rotondes Vordenseweg en 
 Kruisbergseweg, straatnaam toegekend
• Leliestraat en Rozenstraat, instellen parkeerverbod en stopverbod, ontwerpbesluit
• Margriethof 26, kappen eik, vergunning geweigerd
• Menkhorsterweg 4, kappen 2 lindebomen, vergunning verleend
• Sint Michielsstraat 6, afsluiten weg tijdens Streetwise, besluit genomen
• Veldermansweg nabij Hamove-terrein, organiseren Varsselsfeest, vergunning verleend
• Winkelskamp 5, organiseren Adventure Race Bronckhorst, vergunning verleend
• Zelhemseweg 15 (terrein De Hietmaat), organiseren menwedstrijden, vergunning verleend

Steenderen:
• Kastanjelaan, afsluiten tijdens buurtfeest, besluit genomen
• Prins Bernhardlaan 5B, brandveiliggebruik kinderdagverblijf, ontwerpbesluit

Toldijk:
• Beekstraat 1B, toestaan watersaneringsbedrijf, vergunning verleend

Vorden:
• Burgemeester Galleestraat 48, toewijzen gehandicaptenparkeerplaats, besluit toegekend
• De Stroet, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen
• Lindeseweg tussen huisnummer 16 en 18, ontheffing Drank- en Horecawet tijdens 

Volksfeest Linde, vergunning verleend

Wichmond:
• Lankhorsterstraat 25A, organiseren van Open Tuindagen, vergunning verleend

Zelhem:
• Keijenborgseweg 12, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, vergunning verleend

Mededelingen
Onderhoud N319 tussen Vorden en Ruurlo
De provincie start deze week met werkzaamheden aan het asfalt van de N319 tussen Vorden 
en Ruurlo. Om het werk veilig en met beperkte verkeershinder uit te voeren, gebeurt het 
werk in fasen. Naar verwachting is het werk 9 oktober klaar. De afsluitingen gelden niet 
voor bestemmingsverkeer. Alle omleidingen worden met borden aangegeven.

Fase 1 van 14 t/m 19 september
De N319 is vanaf de rotonde Dorpstraat tot de T-splitsing met de Netwerkweg afgesloten. 

Fase 2 van 21 t/m 26 september
De N319 is vanaf de T-splitsing met de Netwerkweg tot de T-splitsing Wildenborchseweg 
afgesloten. 

Fase 3 van 28 t/m 30 september
De N319 is vanaf de T-splitsing met de Wildenborchseweg 
tot de T-splitsing Kostedeweg 
afgesloten.

Fase 4 van 1 t/m 9 oktober
De N319 is vanaf de T-splitsing met de Kostedeweg t/m 
huisnummer 78 afgesloten.

Meer informatie over de werkzaamheden en omleidingen 
vindt u op www.bereikbaargelderland.nl.

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet woont op het adres waar hij inge-
schreven staat. Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen 
op zijn persoonslijst het gegeven op te nemen dat zijn adres onbekend is. Hierdoor zal hij 
opgenomen worden in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. 
Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals 
opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP)/RNI. Om te komen tot een zorgvuldige 
besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende 
twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige woonadres te verstrekken. 
Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie dan wordt de bijhouding 
van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon: 

Naam: Geboren op Voornemen uitschrijven naar:   
Marsman, Marnix Enno Willem 03-03-1982 Onbekend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Raadsvergadering 
24 september
Op 24 september 2015 vergadert 
de gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De open-
bare vergadering begint om 
20.00 uur. U bent van harte wel-
kom om deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Vorden; 

Rotonde Horsterkamp-
Ruurloseweg

 De rotonde Horsterkamp-Ruurlo-
seweg in Vorden wordt vergroot 
en verplaatst. B en w vragen 

 de raad het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen 

• Behandeling van klachten
 De gemeente heeft er sinds 

2015 verschillende nieuwe ta-

ken vanuit het rijk bij gekregen 
op het gebied van zorg en wel-
zijn. De raad wordt gevraagd in 
te stemmen met de nieuwe 
klachtenprocedure, die goed 
aansluit op de uitvoering van 
die taken

• Afsprakenkader detailhandel 
regio Achterhoek

 

Winkelcentra veranderen door 
demografische ontwikkelingen, 
maar ook andere winkelformu-
les, vergrijzing bij consument 
en winkeliers en internetver-
koop. Om vitale en aantrekke-
lijke kernen te behouden, zijn 
regionale afspraken over de 
detailhandel nodig. Hiermee 
kunnen gemeenten lokaal aan 
de slag om de kernen te ver-
sterken en leegstand te voor-
komen. B en w vragen de raad 
in te stemmen met het regionale 
afsprakenkader

• Samenwerking Belastingen/
WOZ

 De gemeente wil de uitvoeren-
de werkzaamheden (back offi-
ce) rondom het heffen en innen 
van de gemeentelijke belastin-
gen en de WOZ per januari 
2016 onderbrengen bij het Ge-
meentelijk Belastingkantoor 
Twente (GBT) in Hengelo (O). 
Met het samenvoegen van onze 
gemeentelijke belastingactivi-
teiten in deze organisatie be-
ogen we een verbetering van 
de dienstverlening en continuï-
teit. De gemeente blijft verant-
woordelijk voor de gemeente-

lijke belastingen (o.a. beleid en 
de gemeenteraad stelt jaarlijks 
de hoogte van de tarieven vast). 
De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met eenmalige over-
drachtskosten van 815.000 euro

• Wijzigingen 
Gemeenschappelijke 
Regeling Delta

 Delta voert voor ons de ver-
plichtingen uit die voortvloeien 
uit de Wsw (Wet sociale werk-
voorziening). Omdat Delta op-
houdt te bestaan, wil de ge-
meente voor 5 jaar aansluiten 
bij de nieuwe gemeenschappe-
lijk regeling Delta/Het Plein. 
Hiermee borgen we het werk-
geverschap voor de Wsw-ers. 
De raad wordt gevraagd hier-
mee in te stemmen 

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

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen 

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

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 
uur voor de vergadering aanmel-
den 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 verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl/
Gemeente-
raad of scan 
de QR code. 

Uit de raad

De gemeente besloot vorige week de erf-
pachtkosten aan Stichting Dorpshuis Kep-
pel in Hoog-Keppel te verlagen naar € 1,- 
plus eigenaarslasten van de ondergrond 
van ca. € 1.300,- voor dorpshuis de Bon-
gerd. De Stichting had het de afgelopen ja-

ren moeilijk om een dekkende exploitatie te 
draaien. Dit was onder andere het gevolg 
van de economische recessie. Hierdoor 
konden zij geen reserve voor onderhouds-
lasten opbouwen. Doordat de gemeente de 
jaarlijkse erfpachtvergoeding nu verlaagt 

van € 7.130,- naar € 1,- (plus eigenaarslas-
ten) krijgt de stichting meer financiële 
ruimte voor een duurzame exploitatie. 

Stichting Dorpshuis Keppel heeft met de in-
woners, verenigingen en DBO in Keppel de 

handen ineen geslagen om hun ontmoe-
tingsruimte te behouden. Het stichtingsbe-
stuur wil de komende  periode inzetten op 
zelfwerkzaamheid, extra huurinkomsten 
en tegelijkertijd laagdrempelig blijven voor 
inwoners en dorpshuisgebruikers. 

Verlaging erfpachtkosten Dorpshuis de Bongerd in Hoog-Keppel



Iedere inwoner in de Achterhoek moet per 2017 via het openbaar vervoer of een andere vorm van geregeld 
vervoer zelfstandig van A naar B kunnen reizen. En dat tegen een redelijk tarief.  
Dit streven naar ‘basismobiliteit’ is de komende jaren een belangrijke uitdaging in de Achterhoek.  
De zeven Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre,  
Oude IJsselstreek en Winterswijk zetten zich hier de komende jaren gezamenlijk voor in. Maar wat is 
basismobiliteit eigenlijk? En hoe zorgen de gemeenten ervoor dat u er straks gebruik van kunt maken? 
U leest het op deze pagina.

Openbaar vervoer in de Achterhoek in 2017

Wat is basismobiliteit?
Basismobiliteit staat voor al het doelgroepenvervoer dat door de overheid wordt 

geregeld of gesubsidieerd en voor kleinschalige vormen van openbaar vervoer. 

Voorbeelden zijn het Wmo-vervoer (voorheen AWBZ-vervoer), het leerlingenver-

voer en bijvoorbeeld het vervoer van mensen van en naar de sociale werkvoorzie-

ning. Ook de Regiotaxi of de buurtbus vallen onder basismobiliteit, evenals ver-

voersinitiatieven van zorgaanbieders. Of initiatieven uit de samenleving, zoals vrij-

willigers die zelf met een busje rijden om mensen naar bijvoorbeeld de markt of 

een verjaardag te brengen. In de Achterhoek is het streven om al deze verschillen-

de vormen van vervoer beter op elkaar te laten aansluiten. Uiteraard geldt: voor 

zover mogelijk. Maar het belangrijkste is dat de Achterhoek in de toekomst goed 

bereikbaar blijft via het (openbaar) vervoer. En dat dit vervoer ook betaalbaar blijft 

voor inwoners. 

Geen bezuiniging, 
wel vernieuwing
De belangrijkste aanleiding voor de Achterhoekse gemeenten om het stokje van basis-

mobiliteit op te pakken, is het besluit van de provincie Gelderland om per 1 januari 2017 

te stoppen met de Regiotaxi. Vanaf die datum zijn de Gelderse gemeenten verantwoor-

delijk voor het Regiotaxi-vervoer. Het goede nieuws: er hoeft niet te worden bezuinigd op 

dit Regiotaxi-vervoer. Besparing is voor de gemeenten in de Achterhoek dan ook zeker 

geen reden om met basismobiliteit aan de slag te gaan. Toch hopen de gemeenten wel te 

kunnen besparen. Want het geld dat daarmee ‘overblijft’, kan worden ingezet om de kos-

ten voor de reiziger laag te houden of om nieuwe initiatieven te financieren. En dan voor-

al initiatieven om de bereikbaarheid van de Achterhoek te vergroten. Het is bovendien 

goed om de leefbaarheid in kernen op peil te houden of te bevorderen. Uiteindelijk heeft 

elke Achterhoeker hier baat bij.

Een voorbeeld…
“Ik wil morgen naar de markt, hoe regel ik dit?” Vanaf 1 januari 2017 kan het maar zo zijn 

dat u dan de Vervoercentrale belt. Oftewel: een centraal punt, waar u uw vervoer kunt 

regelen. Mogelijk krijgt u dan het antwoord: “Mevrouw, u hebt morgen drie keuzes. U 

kunt een taxi bellen, dit is het nummer. U kunt met de Regiotaxi rijden. Of u kunt meerij-

den met iemand bij u in de buurt.” Met dit laatste wordt een (vrijwilligers)initiatief be-

doeld. 

U krijgt dan dus alle mogelijkheden voorgelegd om van A naar B te reizen via één cen-

traal meldpunt, met één telefoonnummer. Bij dit meldpunt zijn alle verschillende moge-

lijkheden bekend. U kunt bijvoorbeeld ook een rit boeken voor de Regiotaxi of een muta-

tie doorgeven bij het leerlingenvervoer. 

Uw ervaring telt mee!
Bij de realisatie van basismobiliteit in de Achterhoek willen de gemeenten samenwerken 
met de mensen, organisaties en instellingen die ermee te maken krijgen. Of die op dit mo-
ment ervaring hebben met de verschillende soorten vervoer. Zo willen de gemeenten in ge-
sprek gaan met reizigers. Wat zijn hun wensen als het om vervoer gaat? Ook de ervaringen 
van zorgaanbieders, vervoerders en onderwijsinstellingen met het zogenaamde ‘doelgroe-
penvervoer’ horen de gemeenten graag. En hebben zij misschien zelf initiatieven die breder 
ingezet kunnen worden? Of zijn er nieuwe vormen te bedenken? De gemeenten willen ook 
met vertegenwoordigingen uit de samenleving samenwerken, zoals de Participatieraad en 
dorpsbelangenverenigingen. Dit zal echter niet allemaal meteen gebeuren. In de afgelopen 
periode hebben de gemeenten gewerkt aan de kaders voor de plannen. Deze zijn vastgelegd 
in de zogenaamde Kadernota. De komende tijd worden deze kaders verder uitgewerkt. Vanaf 
dan organiseren de gemeenten ook gesprekken en bijvoorbeeld bijeenkomsten. Interesse 
om mee te denken? Houd de aankondigingen op de gemeentepagina’s in de gaten!

Proefprojecten ter voor- 
bereiding

Het doel van basismobiliteit is om vraag en aanbod van vervoer beter op elkaar af 

te stemmen, zodat er bijvoorbeeld geen lege bussen meer rijden. Als voorbereiding 

op de veranderingen worden enkele proeven gedaan in de Achterhoek. Zo gaat in 

onze gemeente de pilot Mobiel Gedeeld van start.

In de pilot Mobiel Gedeeld wordt geëxperimenteerd met deelauto’s. De bedoeling is 

dat op diverse plekken in Bronckhorst auto’s komen te staan, die inwoners kunnen 

gebruiken. Zij kunnen zich daarvoor straks aanmelden bij Mobiel Gedeeld. Ook wie 

geen rijbewijs heeft, kan meedoen. Mensen die zelf geen auto kunnen rijden, reser-

veren een auto inclusief chauffeur. De chauffeur is dan een vrijwilliger. Zodra de  

pilot start, vindt u hierover meer informatie op deze gemeentepagina’s.

Dorpsauto
Een ander proefproject voor een jaar is de ‘dorpsauto’ in de gemeente Oude IJssel-

streek. De dorpsauto is een soort buurtbus die in ieder geval ingezet wordt voor het 

leerlingenvervoer en Regiotaxi-vervoer. De gemeente zorgt voor de auto/bus. Een 

dorp zorgt met vrijwilligers ervoor dat deze auto/bus rijdt. De dorpsauto kan een 

aanvulling zijn op het vervoer in de toekomst. 

Andere pilots
Ook in andere gemeenten gaan komende tijd proefprojecten van start. Of zijn al  

gestart. Zo zijn er in Doetinchem sinds eind 2014 enkele Servicelijnen. Minibusjes 

rijden ieder uur langs veel bezochte locaties, zoals het ziekenhuis, zorgcentra  

of bijvoorbeeld het centrum. En in de gemeente Berkelland wordt gewerkt aan  

de Noaberbus.

Meer informatie
De nieuwe Achterhoekse basismobiliteit gaat in op 1 januari 2017. Zover is het 
nog (lang) niet. Toch bereiden de gemeenten zich nu al voor op de nieuwe plan-
nen. Via de website www.basismobiliteit-gld.nl/achterhoek blijft u op de hoog-
te. Op de site vindt u onder meer nieuwsbrieven, officiële stukken zoals de  
Kadernota en meest gestelde vragen. Hebt u een vraag waar u het antwoord niet 
op kunt vinden? Dan kunt u ook contact opnemen met de gemeente,  
via tel. (0575) 75 02 50.



vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

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

Elke dag zoeken duizenden vluchtelingen 
een veilig heenkomen in Europa. Nederland 
gaat een bijdrage leveren aan de opvang 
van deze ontheemden. Ook in Bronckhorst 
gaan we ons inzetten voor een humane sa-
menleving. Dit zal zorgvuldig moeten ge-
beuren.
We zien dagelijks de verschrikkelijke beel-
den van mensen die op drift zijn. Mensen 
die geen veiligheid meer voelen in hun ei-
gen land en in Europa om bescherming en 
toekomst komen vragen. De toestroom is 
op dit moment enorm.
Voor het CDA is het helder dat mensen in 
nood geholpen worden en dat onze sa-
menleving daar ruimte aan geeft. Ook in 
Bronckhorst. Zorgvuldigheid staat daarbij 
voorop. Enerzijds moeten we vaststellen 
dat mensen daadwerkelijk aanspraak kun-
nen maken op de vluchtelingenstatus en 
anderzijds moeten we de opvang van grote 
groepen vluchtelingen zodanig gaan inrich-
ten dat het inpasbaar is in de leefomgeving 
van mensen.

Het CDA is zich ervan 
bewust dat de komst 
van een opvang voor 
vluchtelingen onrust en zorg bij mensen op-
roept. Alles zal dan ook in het werk gesteld 
worden om deze onrust en zorg zo goed als 
mogelijk weg te nemen. Zo ook als het gaat 
om de komst van deze groep van mensen 
naar ‘het Kervel’.

Opvang van vluchtelingen is een taak van 
de samenleving. Om die taak op een goede 
manier uit te kunnen voeren zullen over-
heid en alle direct betrokkenen met elkaar 
in gesprek moeten komen en blijven. Sa-
men werken aan een humane samenleving 
waar we trots op kunnen zijn.
Het CDA streeft er naar een situatie te berei-
ken waarin de eerste opvang van vluchtelin-
gen plaats vindt in de regio van herkomst, 
in een zogenaamde ‘safe haven’.

Voor contact over dit onderwerp 
www.cdabronckhorst.nl

Opvang vluchtelingen: 
humaan en zorgvuldig

De wereld om ons heen staat niet stil, is 
voortdurend in ontwikkeling en dat brengt 
ook veranderingen met zich mee. Veran-
deringen roepen vaak ook weerstand op. 
Vanuit de vraag wat gaat er gebeuren, wat 
betekent dit voor mij en mijn directe om-
geving? Het betrekken van mensen bij ver-
anderingen door tijdig en open te commu-
niceren is essentieel voor het creëren van 
draagvlak om met veranderingen om te 
kunnen gaan. Dat geeft duidelijkheid ook 
al ben je het niet met elkaar eens. Niet aan 
het eind van een proces, maar vroegtijdig. 
Op deze manier kan een samenwerking 
ontstaan tussen partijen op basis van be-
trokkenheid, wederkerigheid en vertrou-
wen. Een samenwerking die gekenmerkt 
wordt door vroegtijdig draagvlak te creë-
ren in plaats van achteraf draagvlak te zoe-
ken. Met als resultaat een uitkomst waar 
alle partijen invloed op konden hebben, 
waardoor voor een ieder gedurende het 
hele proces duidelijk is wat er gaat gebeu-
ren en wat dit betekent. GBBronckhorst is 

van mening dat samenwerking zeker bij 
complexe vraagstukken een must is voor 
het creëren van draagvlak en vertrouwen. 
Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling 
van Dorado Beach, bouw van een vrieshuis 
in Steenderen, de opvang van asielzoekers 
in onze gemeente en de ontwikkeling van 
een megastal in Wichmond.

Draagvlak zoeken of 
draagvlak creëren?

Zaterdag 5 september werden de deuren 
van het gemeentehuis wijd opengezet voor 
haar inwoners, het werd een fantastische 
en druk bezochte 'Kom d’r in'-dag. Een en-
thousiaste werkgroep, waarin ook de VVD-
ers Marcel Leferink en Thea Lusink zitting 
hadden, wist een prachtig, veelzijdig en in-
formerend programma in elkaar te draaien. 
De gemeenteraad met haar fractie- en 
commissieleden heeft hieraan ook een be-
langrijke bijdrage geleverd. Allereerst was 
daar de kennismaking met onze nieuwe 
inwoners. Hierbij werden het college en 
de gemeenteraad voorgesteld, dit ging op 

een ongedwongen en in-
teractieve wijze. Ook werd door de fractie-/
commissieleden op een enthousiasmeren-
de wijze onze ‘raads’-stand bemand. Met 
het inmiddels bekende spel van VVD-er 
Ton van Linder kon gemakkelijk met de in-
woners een gesprek aangeknoopt worden 
over zaken, die de inwoners bezighouden.  
Terwijl wij zeer tevreden zijn over deze 
open dag, blijft toch het mooiste moment 
de onthulling van de burgemeester Henk 
Aalderinkweg in Hengelo Gld.

Bronckhorst viert haar 
10e verjaardag!

In Delden, naast onze landschappelijke en 
toeristische parel ‘t Hackfort, is grote on-
rust ontstaan, omdat internetondernemer 
en multimiljonair de heer Koolen hier een 
megamelkveehouderij met bijna 1500 die-
ren, wil vestigen. De provincie verleende op 
grond van de Natuurbeschermingswet ver-
gunning voor 975 melkkoeien en 480 stuks 
jongvee. In een brief aan de buren en in de 
pers zegt hij dat het bedrijf melk en koeie-
nembryo’s voor de export gaat produceren. 
Voor de realisatie zullen de grenzen worden 
gezocht van wat aanvaardbaar is. Voor wet-
houder Spekschoor is echter niet duidelijk 
wat de initiatiefnemer wil. Enigszins curi-
eus gezien het voorgaande. De heer Koolen 
wil niet een gezinsbedrijf stichten met bijna 
100 dieren. Hiervoor kreeg hij vorig jaar een 
vergunning, maar er is nog geen spade de 
grond in gegaan. Duidelijk is wel dat een be-
drijf met bijna 500 dieren waar nu vergun-
ning voor wordt gevraagd niet het bedrijf 
is waar de initiatiefnemer genoegen mee 
neemt. B&W zien zich duidelijk niet meer 
als rentmeester van dit prachtige gebied, 
aangemerkt als nationaal landschap en ex-

tensiveringsgebied. Ook niet als hoeder van 
de gezinsbedrijven waarop onze boeren 
ons voedsel produceren. Het college ziet 
zich zelf vooral als bewaker van de procedu-
res en als wegbereider voor het grote geld. 
Met welke oneerlijke concurrentie voor de 
bestaande gezinsbedrijven dit ook gepaard 
gaat. Dit megabedrijf op deze plek zal ten 
koste gaan van een stuk of 8 bestaande ge-
zinsbedrijven, een kaalslag veroorzaken in 
het eeuwenoude cultuurlandschap, wegen 
en de verkeersveiligheid ernstig aantasten 
en de gemeente op hoge kosten jagen. Zij 
zal geen bijdrage leveren aan de noodzake-
lijke verduurzaming van onze voedselpro-
ductie. Gelukkig  protesteren bewoners en 
boeren tegen de plannen. En LTO, Natuur-
monumenten en GNMF wijzen ze af. Groen-
Links zal in de raad een duidelijke en onom-
wonden tegenstem laten horen.

Namens GroenLinks Bronckhorst,
Theo Wentink

Wat wil het college?

De kranten staan er vol van: honderddui-
zenden vluchtelingen trekken naar Jorda-
nie, Turkije en Europa. Zij hebben huis en 
haard verlaten en reizen per trein of boot, 
of lopen dagen langs het spoor of de snel-
weg of stranden op de kusten van Europa. 

Ook Nederland draagt zijn steentje bij. Alle 
gemeentes in Nederland moeten meedoen. 
Bronckhorst levert momenteel de gevraag-
de tijdelijke plekken voor de opvang van 
deze mensen. Wij vinden die opvang van-
zelfsprekend.

Maar de aantallen zijn zeer groot. We moe-
ten meer doen. De AZC’s lopen vol en de 
doorstroom vanuit de AZC’s stagneert. 
Schrijnende situaties moeten we zoveel 
mogelijk voorkomen. 

Deze mensen moeten geholpen worden. 
Alle gemeentes zullen opdracht krijgen 
grotere aantallen vluchtelingen op te ne-
men. Wij vinden dat Bronckhorst hier roy-
aal op in moet gaan. 
Natuurlijk vindt er overleg plaats met de 
omwonenden en worden bouwregels ge-
respecteerd.  Maar we moeten met het mi-
nisterie overleggen welke ruimte wij nog 
kunnen vrijmaken.

Bronckhorst regelt dat goed; inwoners, 
gemeente en vrijwilligers zullen er voor 
zorgen dat deze mensen een humane plek 
krijgen en een veilige start kunnen maken 
in hun nieuwe situatie. Wat ons betreft zijn 
zij van harte welkom in Bronckhorst. 

PvdA-fractie Bronckhorst

Bronckhorst moet 
meer tijdelijke 
opvang van vluch-
telingen aanbieden

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

De IJssel is bepalend voor de karakteristiek 
aanblik van de westkant van Bronckhorst, 
met de rivier en de uiterwaarden. Het ziet 
er naar uit dat bomen en struiken moeten 
wijken om de rivier meer ruimte te geven. 
Een betere en snelle afvoer van het water 
uit de IJssel is noodzakelijk, maar dit be-
hoeft niet ten koste te gaan van alles. 

Rijkswaterstaat wil met het plan Stroom-
lijn een kaalslag toebrengen aan de huidige 
flora. Deze aanpassing gaat niet alleen ten 
koste van de flora, maar ook de fauna krijgt 
hierdoor grote problemen. Veel dieren en 
planten zullen het niet overleven. Na een 
inbreuk op de huidige flora en fauna duurt 
het jaren voordat deze hersteld is, als dat al 
mogelijk is. De vraag is: willen we dit?

Inwoners en toeristen kunnen nu nog vol-
op genieten van onze prachtige uiterwaar-
den. Het uitzicht is zowel op het water als 
vanaf de oever mooi en interessant. Het 
Plan Stroomlijn van Rijkswaterstaat is de 
doodsteek voor onze uiterwaarden: wat 

overblijft, is 
een kaal land-
schap met een 
snel stromende rivier. Het is ons inziens 
van groot natuurhistorisch belang de ui-
terwaarden zodanig te beheren dat mens, 
dier en plant naar hartenlust kunnen leven. 
Maar wel zodanig dat de rivier zo min mo-
gelijk last heeft van aanwezige bomen en 
struiken.

Helaas ontbreekt bij Rijkswaterstaat een 
landschapsplan of visie. Een weloverwo-
gen beslissing over het wel of niet laten 
staan van bepaalde bomen en struiken is 
hierdoor niet mogelijk. De mens grijpt in 
zonder zich af te vragen of kaalslag wel no-
dig is. Waarom geen andere wegen zoeken 
om de rivier voldoende ruimte te geven en 
het water snel af te voeren? Het is een uit-
daging voor onze gemeente hier stappen 
tegen te ondernemen.

Joke Knake
commissielid

Boom over bomen



Veldhoeks Volksfeest
Ingrediënten: 
toneelavond, 
optocht, volks- en 
kinderspelen en 
feestavond
VELDHOEK - De Ruurlose/Henge-
lose buurtschap Veldhoek viert 
vrijdag 25 en zaterdag 26 septem-
ber weer haar jaarlijks Volksfeest. 
Het feest wordt gekenmerkt door 
traditionele vaste hoogtepunten. 
De optocht, toneelavond en de 
feestavond probeert men elk jaar 
te overtreffen met nieuwe, soms 
krankzinnige ideeën. "Zonder jul-
lie feestgangers zou het feest niet 
zijn, zoals al het jaren is en hope-
lijk zal zijn", zo verklaart voorzit-
ter Lammert Korten van Stichting 
Volksfeest Veldhoek in een keurig 
verzorgd programmaboekje.

Het feestterrein van het Veldhoeks 
Feest is gelegen aan de Kapersweg, 
achter de voormalige basisschool 
en naast het Verenigingsgebouw 
in Veldhoek. Vrijdagavond 25 sep-
tember begint het programma om 
19.30 uur met de voorstelling van 
toneelgroep Veldhoek.

Onder bezielende leiding van re-
gisseuse Ingrid Zieverink speelt de 
groep 'Opa ziedspan'. Het 'open-
luchtspel' met een 'dakje' vertelt 
het verhaal van Opa Geert, vol-
gens de barzuinige Martha is haar 
schoonvader Geert Snieders 'n 
verkwistende en luie kerel omdat 
hij plezier heeft aan zijn mobiele 
telefoon, zijn laptop en zijn mo-
tor met zijspan. Hij wil niet meer 
meewerken op de boerderij. Maar 
de slimme opa heeft genoeg fan-
tastische ideeën en zo is er gereld 
'vuurwerk' op de boerderij van de 
familie.

Opa Geert heeft die spullen na-
tuurlijk niet voor niets gekocht. 
Met de laptop houdt hij contact 
met zijn kleindochter, die in Italië 

studeert. En met de motor wil hij 
samen met oma op vakantie. Maar 
dan gebeurt er iets wat de wereld 
op de boerderij helmaal op zijn 
kop zet. Zal opa dit wel overleven?

De spelersgroep bestaat uit Mark 
Schoppers, Ria Ankersmit, Wim 
Eggink, Mariel Bloemendal, Tama-
ra Meulenveld, Jori Groot Wassink, 
Tom Mengers, Arno Eelderink en 
Sandra te Veldhuis. Regieassisten-
te is Chantal Muller en Janet Klein 
Winkel verzorgt de grime. Aanslui-
tend aan het toneelspel speelt de 
band Duo Double Xl.

Verrassend
Zaterdag 26 september begint de 
dag alweer vroeg. Om 10.00 ver-
trekt de optocht vanaf sportcom-
plex De Veldhoek met medewer-
king van muziekkapel De Schad-
destekkers uit Ruurlo. 

Om 11.00 uur zal het eerste schot 
gelost worden bij het vogelschie-
ten. Wie schiet koning Dinant ten 
Arve van de troon? Ook kan ieder-

een zijn of haar talenten laten zien 
bij het vogelgooien, klepel- en 
schijf- en katapult schieten. Bo-
vendien zijn er voor de tieners drie 
schietspellen op touw gezet! Vanaf 
13.00 uur starten er diverse volks-
spelen en wordt door Stichting JA 
het 'kinderfeest' georganiseerd. 
Denk hierbij aan een springkus-
sen, een stormbaan, doeltrappen, 
schminken en een zweefmolen.

Bovendien kan er voor kinde-
ren in de basisschoolleeftijd een 
kaart gekocht worden om diverse 
spellen te doen. Het zal een zeer 
verassende middag worden. Het 
middagprogramma wordt om 
16.00 uur afgesloten met het tradi-
tionele eindspel. Elk jaar weer een 
spektakel. Zaterdagavond vanaf 
20.30 uur speelt de band Kaliber 
in feesttent.

Voor meer informatie en foto's, zie 
de website. 
   

 ■ www.veldhoeksfeest.nl

Jongdierenkeuring
VORDEN - Uitslagen jongdieren-
keuring PEKLO Lochem en P.K.V. 
Vorden.

Hoenders: Welsumer: J. Pardijs 
1xF, 1xZG, 1xG; Leghorn: S. Hai-
tink 8xZG, 7xG; Wyandotte: H. 
Berenpas 2xZG, 1xG. Dwerghoen-
ders: Hollands Hoenkriel: G.C. 
Karssenbarg 1xG; Friese kriel: G.C. 
Karssenberg 2xZG; Amrockkriel: 
J. Pardijs 1xZG, 1xG; Wyandotte 
kriel: H. Siemes 2xZG, 4xG, H. 
Berenpas 1xF, 2xZG, 1xG; Rhode 
Island kriel: D. Klein Bramel 2xG, 
1xG. Siervogels: Japanse kwartel: F. 
Bettink 1xF, 1xZG, 2xG. Konijnen: 
Vlaamse Reus: H. Hammink 3xF, 
1xZG, G. Reindsen 3xF, 7xZG, 1xG; 
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwien-
der 2xF, 4xZG; Witte van Hotot: J.G. 
Derksen 1xF, 1xZG; Rode Nieuw 

Zeelander: G. Lenselink 3xF, 1xZG, 
Linde Gevers 1xZG. Papillon: T.H. 
Janssen 2xZG; Thrianta: J.B. Rate-
rink 1xF, 4xZG, 1xG; Hollander: H. 
Looman 2xF, 3xZG, 1xG, T.H. Jan-
sen 1xF, 5xZG, J.G. Derksen 2xZG, 
1xG; Klein Zilver: Sven Janssen 
1xF, 3xZG, 1xG; Rus: T.H. Jans-
sen 2xF, 5xZG, J.G. Derksen 2xZG; 
Kleurdwerg: H. Hammink 2xZG.

Hoofdereprijzen
Mooiste Grote Hoen: J. Pardijs. 
Mooiste Dwerg Hoen: H. Beren-
pas. Mooiste konijn: H. Hammink. 
Mooiste konijn jeugdlid: Sven 
Janssen. Fokkersdag Konijnen Fa-
RoDe Tiel: Gele van Bourgondie: 
W. Boersma 1xF, 5xZG.Rode Nieuw 
Zeelander: G. Lenselink 2xF, 1xZG. 
Fokkersdag Witte Nieuw Zeelan-
der: H. Bolwiender 2xF, 4xZG.

   

Start kaartseizoen
VORDEN - Maandag 21 september 
start het kaartseizoen voor Kaart-
club Vorden. Iedere maandagmid-
dag om 14.00 uur wordt er gekaart 

bij Plaza in Vorden. Er wordt gejo-
kerd en (Amsterdams) geklaver-
jast. Kosten 2 euro. Meer informa-
tie: bel 0575-555668.

Vanwege het 
zeventigjarig 
jubileum werd 
het feest in ander 
jasje gestoken
HALLE - Tijdens het weekend van 
4, 5 en 6 september was het voor 
de zeventigste keer groot feest in 
de Nijman. vandaar dat het pro-
gramma dit jaar wat afweek van 
andere jaren.

Showavond
Op vrijdagavond liet de Nijman 
zien over vele talenten te beschik-
ken tijdens een fantastische show-
avond, aangevuld met een optre-
den van Henry Welling en Lizzy 
Ossevoort.
Op zaterdag waren er de volksspe-
len, maar dan wel in een nieuw 
jasje en het traditionele konings-
schieten.

Bij de jeugd wist Niek Menkhorst 
de romp naar beneden te halen. 
Bij de grote vogel slaagde Moni-
que Vels erin het winnende schot 
te lossen; wederom een koningin 
in de Nijman.
Die avond werd er goed feest ge-
vierd onder begeleiding van de 

band Underkoffer.

Aardappel-raad-spel
Ook op zondag was het feest. De 
behaalde prijzen werden uitge-
reikt of verloot (prijswinnaars zijn 
terug te vinden op de site) en ook 
werd de winnaar van het Aardap-
pel-raad-spel bekend gemaakt.

Rita Peppelman wist het aantal 
aardappelen bijna juist te raden 
en won daarmee de aardappelen 
en de ingelegde inzet.

Een prachtig bedrag, dus een ech-
te hoofdprijs.

De Sleppers
Onder muzikale begeleiding van 
carnavalsgroep De Sleppers gin-
gen wederom de voetjes van de 
vloer en werd het feest onder het 
genot van een drankje of een bar-
becue-hapje op zondag afgeslo-
ten. Een geslaagde jubileumeditie.
   

 ■ www.nijmansfeest.nl

70 jaar Nijmansfeest

Koningin Monique Vels met haar prins Martin Vels Jeugdkoning Niek Menkhorst met zijn 
adjudant Thomas Post

De toneelgroep Veldhoek speelt het 'openluchtspel 'Opa Ziedspan' met een 'dakje'. 

(Advertorial)

Unieke opleidingen nu in 
de Achterhoek
PRINCE2, LEAN EN ITIL
Drie opleidingen waarvoor je 
tot voor kort naar de Randstad 
moest om ze te kunnen verzor-
gen. Met ingang van dit nieuwe 
schooljaar hoeft dat niet meer.

DOC Opleiding & Training verzorgd 
deze nieuwe opleidingen in Doetin-
chem. Hiervoor werken we nauw 
samen met DICT Solutions waar-
door de kwaliteit zeker is en het 
geaccrediteerde opleidingen zijn 
met een gecertificeerd diploma.

Kwaliteit is de basis voor de con-
tinuïteit van je organisatie. Of 
je nu in de maakindustrie, de 
zorg of als overheid actief bent; 
je klanten rekenen je af op kwa-

liteit. De PRINCE2 opleidingen 
leggen een goede basis voor pro-
fessioneel projectmanagement. 
Lean Six Sigma neemt u vervol-
gens mee in de wereld van verbe-
termanagement. ITIL leert u hoe 
u servicemanagement opzet. 

Hiermee omvat u drie belangrijke 
aspecten van kwaliteitsmanage-
ment. Ervaren docenten zorgen 
voor een gedegen opleiding 
waarmee u in de praktijk direct 
aan de slag kunt.

De opleidingen worden verzorgd 
in het Opleidingsgebouw aan de 
Gildenstraat 27 in Doetinchem.  
Voor meer inf: www.doc.nl

Groei 
We groeien! De winkelruimte 
blijft hetzelfde, maar we groei-
en wél in assortiment. U vraagt 
ons steeds vaker om bijzondere 
kazen, zowel buitenlandse spe-
cialiteiten als Hollandse boeren-
kazen. En op uw vraagvinden 
we ook iedere keer weer een 
antwoord. Smaak verandert én 
wij veranderen mee! Het komt 
geregeld voor dat een kaas, die 
we op verzoek van een klant be-
stellen, ook een succes blijkt te 
zijn bij andere klanten. 

Om alles optimaal te presente-
ren, passen we onze winkel aan. 
Er komt een grotere koeling met 
meer ruimte om het hele assorti-
ment overzichtelijk te etaleren. Ze-
ker belangrijk is dat de vraag naar 
kleinschalige, authentieke boeren-
kaassteeds groter wordt, daarom 
ook de keuze van heerlijke, am-
bachtelijke boerenkazen.

Het toenemende toerisme draagt 

ook bij tot onze groei. Steeds meer 
Zutphenaren en bezoekers geven 
graag een mooi pakket van de 
Zuivelhoeve cadeau. Alleen met 
de kerstdagen? Nee. Want naast 
de vele kerstpakketten, verkopen 
we het hele jaar doorsteeds meer 
mandenvol lekkernijen. Daarom 
krijgen de cadeaupakketten meer 
ruimte en aandacht.

Wat onveranderd blijft is... onsen-
thousiasme om het u naar de zin 
te maken en u te voorzien van ver-
rukkelijke kazen en specialiteiten. 
Bij ons te proeven en thuis verder 
van te genieten!

Komend weekend een extra reden 
om de stad in te gaan. Op zondag 
vindt het beroemde ‘chocolade-
festival’ plaats! En laten we eerlijk 
zijn, na al die chocolade is een 
stukje uitzonderlijkekaas toch dé 
perfecte afsluiter…

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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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

Dit vieren
wij met jou!

  KOM TOT 7 OKTOBER GRATIS 
EN VRIJBLIJVEND SPORTEN

op jouw lidmaatschap

Start nu 
en ontvang tot wel

* Vraag naar de voorwaarden, 
    geldig tot 7 oktober.

€ 150 korting

Wil je daarna lid worden? Maak dan gebruik 
van deze geweldige jubileum aanbieding:

op jouw lidmaatschap

De kidslessen 
zijn weer begonnen,

profiteer ook van deze 
aanbieding!

Deze jubileum aanbieding is geldig in 
alle sportcentrum AeroFitt vestigingen.

BRONSBERGEN 27, 7207 AD, ZUTPHEN,T: 0575 82 02 22 ZUTPHEN@AEROFITT.NL
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

Hengelo Gld

Zutphen

Zelhem

cultuurfonds

V
OR

DE
N

Voor een inspirerend kunst- & cultuurklimaat.

Bedankje van het Cultuurfonds Vorden 
Beste sponsors van het Proms concert,

Wat hebben wij in Vorden een prachtig Proms concert gehad op 5 en 6 september 
jl. Er wordt vaak gereageerd met: dat zoiets groots in Vorden mogelijk is, gewel-
dig! Dat is alleen maar mogelijk door jullie medewerking en steun. Daarom alle 
sponsors, maar ook iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming en uitvoering van dit Proms concert, heel hartelijk dank namens 
het Cultuurfonds Vorden. En wilt u donateur worden, kijk even op onze website 
www.cultuurfondsvorden.nl

Onze speciale dank aan:  RABOBANK; VSB FONDS; PRINS BER-
NARD CULTUURFONDS, FONDS 1819; GEMEENTE BRONCKHORST; 
WELKOOP VORDEN; VISSER MODE; MARKTLINK FUSIES EN OVER-
NAMES; GRAND BISTRO DE RONTONDE; DA VINCI FOR HAIR; 
AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK; 4 AT HOME; DE VORDENSE TUIN; 
AANNEMERSBEDRIJF H.J. RUITERKAMP; VVV BRONCKHORST; 
WIJNHANDEL SMIT; ALFUN EVENTS&CATERING; BART BERENTSEN 
SERVICEBEDRIJF VORDEN; BLOEMBOERDERIJ GROOT-ROESSINK; 
HALFMAN BLOEMEN VORDEN; BRUNA VORDEN; KC BEHEER BV; 
SIEMERINK OPTICIEN/JUWELIER; GRAND CAFE HET MEESTERSHUIS; 
SUPERMARKT AH GROOTENHUYS; INSTALLATIETECHNIEK WILTINK 
BV; VAN ASSELT DE ECHTE BAKKER; HELMINK WONEN; GIESEN 
SCHOENMODE; SCHILDERSBEDRIJF BOERSTOEL; WEULEN KRANEN-
BARG TUIN EN ERF; KEURSLAGERIJ VLOGMAN; HEMA WARENHUIS 
VORDEN; SMEDERIJ OLDENHAVE; HET KLAVIER VORDEN; GALERIE 
DE BURGERIJ; SCHILDERSBEDRIJF PETERS; DUTCH PC VORDEN; 
HOVENIERSBEDRIJF ISIDORUSHOEVE; HOTEL-RESTAURANT GRA-
VIN VAN VORDEN; AUTO- RIJWIELBEDRIJF KLEIN BRINKE BV; HOTEL 
RESTAURANT BAKKER; CAFE RESTAURANT DE HERBERG; ACCOUN-
TANTSKANTOOR BLOEMENDAAL&WIEGERINCK; MARION POLMAN 
UITVAARTVERZORGING; IJS BUFFET KERKEPAD. 

Je blijft 
niet 
mailen

als je 
samen 
kunt 
spelen

Haal het kind naar buiten!

Als het buiten leuk is, blijf je niet binnen. Daarom helpt Jantje Beton 

kinderen om hun eigen buurt weer leuk te maken. Want buiten spelen is 

essentieel voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Help ook mee! 

Kijk op www.jantjebeton.nl.

JAN13012-02_adv_A4 staand.indd   2 18-03-14   07:55



Eerste MobiGardens in gebruik 
bij Visser Mode
VORDEN - Hendel erin steken, 
de bak omhoog krikken en de 
plantenbak kan eenvoudig wor-
den verreden. Henco en Tineke 
Elbrink zijn blij met de MobiGar-
dens bij de entree van hun zaak 
Visser Mode. Ver hoefden ze er 
niet voor te zoeken: de makke-
lijk verplaatsbare plantenbak-
ken zijn namelijk een echt Vor-
dens product, ontstaan uit een 
samenwerking tussen Kettelerij 
Bloembinderij en Wolbink IJzer-
sterk Maatwerk.

De eigenaar van Visser Mode was 
al een tijdje op zoek naar iets dat 
bij de deuren van zijn damesmo-
dezaak moest komen. Hij las over 
de MobiGarden in de krant en 
kwam niet veel later in gesprek 
met Kettelerij. Inmiddels staan de 
plantenbakken op zijn stoep. Hij 
en zijn vrouw zijn er ontzettend 
blij mee. "Ze zien er prachtig uit 

en ook nog eens makkelijk te ge-
bruiken."
De afgelopen maanden hebben 
Kettelerij en Wolbrink het pro-
duct verder ontwikkeld. Vooral 
het verensysteem is een flinke 
verbetering. "Hierdoor klapt de 
bak niet hard naar beneden en het 
vergemakkelijkt het transport van 
de bakken." Ook is de stang om 
de bakken te verplaatsen langer 
gemaakt zodat men minder hoeft 
te bukken als de MobiGarden ver-
plaatst moet worden.
De innovatieve plantenbak is ver-
vaardigd in RVS en cortenastaal. 
Laatstgenoemde is een metaalle-
gering met een bruine roestkleur. 
De Mobigarden is in meerdere 
kleuren te verkrijgen en de bakken 
zijn te combineren zijn met klei-
nere plantenbakken.
Voor informatie kunt u terecht bij 
Kettelerij Bloembinderij 2 in Vor-
den.

DOETINCHEM Vanaf 1 januari 
2017 moet het personenvervoer 
in 7 regiogemeenten vanuit een 
centraal punt geregeld gaan 
worden. De gemeenten Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doe-
tinchem, Oost Gelre, Oude IJs-
selstreek en Doetinchem slaan 
de handen ineen. Iedereen moet 
zich via openbaar of een andere 
vorm van vervoer zelfstandig 
van A naar B kunnen verplaat-
sen. De colleges van B&W zijn 
deze week akkoord gegaan met 
de kadernota 'Basismobiliteit 
in de regio Achterhoek'. Binnen 
enkele maanden beslissen de ge-
meenteraden over de plannen. 
Wethouder Peter Drenth: "Ik 
verwacht dat de gemeenteraden 
met de plannen zullen instem-
men."

Door Bert Vinkenborg

Het Bureau Moventum is door de 
7 deelnemende gemeenten inge-
huurd om hier een oplossing voor 
te vinden. Leider van het project 
Basismobiliteit is Ivo Visser. Hij 
legt uit waarop het project geba-
seerd is. Het gaat om drie peilers, 
Sturen op vraag, sturen op aanbod 

en de organisatie van het beheer.  
Er bestaan op dit moment diverse 
soorten openbaar vervoer en ver-
voer voor speciale doelgroepen. De 
provincie verzorgt nog het Regio-
taxivervoer. Het is de doelstelling 
alle soorten vervoer met uitzonde-
ring van de treinen onder 1 koepel 
samen te brengen en vanuit een 
Vervoerscentrale, soort 'verkeers-

toren', vraag en aanbod optimaal 
bij elkaar te brengen. Het resultaat 
zal moeten worden dat iedereen 
voor een redelijke prijs binnen 
een redelijke tijd voor hem of haar 
vervoer naar zijn bestemming kan 
krijgen. Door het teruglopen van 
de budgetten van het Rijk is het 
noodzakelijk meer opbrengsten en 
besparingen te realiseren.

Basismobiliteit Achterhoek stap
dichterbij

'Basismobiliteit Achterhoek' werd toegelicht door Ivo Visser en wethouder Peter Drenth. 
Foto: Bert Vinkenborg

Vlnr: Daniëlle Rouwen, Henco en Tineke Elbrink en Harrie Kettelerij.

(Advertorial)

Het eigen gezicht van Tuunte
De mensen van Tuunte, met 
veertig kledingwinkels in Oost- 
en MiddenNederland, doen de 
dingen graag een beetje an-
ders. Deze eigenzinnige Win-
terswijkse mentaliteit vertaalt 
zich in actuele, wereldse kle-
ding met Achterhoekse gast-
vrijheid en betrokkenheid. Als 
klap op vuurpijl is de tijd nu rijp 
voor een eigen kledingmerk: de 
Tuunte® collectie.

De Tuunte® collectie is veel meer 
dan een private label. In drie 
maanden tijd is in eigen huis met 
man en macht gewerkt aan een 
kledinglijn voor de moderne, we-
reldse vrouw. Het creatieve team 
heeft met veel inzet en aandacht 
aan een mooie collectie gebouwd. 
Creatief inkoper/Tuunte-ontwer-
per Mariska Sleyffers: “Het samen
doen is de enige manier om iets 
goed te doen. Het is fantastisch om 
met z’n allen te werken aan een 
collectie met ‘het Tuunte-gevoel’. 
Een collectie die is geïnspireerd 
op het internationale modebeeld, 
maar dan vertaald naar Tuunte: 
vrouwelijk, smaakvol, comforta-
bel, met een mooie mix van mate-
rialen. Het beste van twee werel-
den, zou je dus kunnen zeggen.”

Van hot naar her
“In deze kleding kun je naar je 
werk, maar ook met je vriendin-
nen op stap of thuis lekker op de 
bank hangen. Geknipt voor vrou-
wen met een druk leven, die van 
hot naar her vliegen. Dan wil je je 
lekker voelen in een set waarmee
je goed voor de dag kunt komen. 
Kleding van nu kan mooier, beter 
en leuker, dat is ons uitgangs-
punt. Zo’n nieuwe collectie sa-
menstellen is een fascinerende 
en leerzame puzzel: goochelen 
met materialen, pasvorm en pro-
ductiekosten. Daaraan dragen we 
allemaal ons steentje bij, door te 
doen waar we goed in zijn. Zo is
inkoopmanager Roland Lie-
verdink handig met cijfers en 
budgetten. Daarin vullen we el-
kaar echt aan. Ik ben meer de 
creatieve geest, hij de zakelijke. 
Overigens vinden wij verant-
woord ondernemen belangrijk. 
Dat geldt in het bijzonder voor 
fatsoenlijke arbeidsomstandig-

heden voor de werknemers die
onze collectie produceren.”

Eigen handschrift
Directeur Louis van Andel: “Wij 
proberen ons op een prettige 
manier te onderscheiden. Met 
oprechte aandacht, bereikbaar-
heid, laagdrempeligheid, een 
kopje koffie en goed advies. Ook 
droomden we van een label met 
een heel eigen Tuunte-hand-
schrift. Als winkel laat je het 
meeste van jezelf zien met een 
collectie waarop je volledig je ei-
gen stempel kunt drukken. Voor 
dit eigen merk hebben we onze 
afdeling inkoop uitgebreid met 
ervaren ontwerpers. Natuurlijk 
houden we continu vinger aan de 
pols met de winkelvloer. In een 
platte organisatie als de onze zijn 
de lijnen prettig kort en kun je 
snel schakelen. Daarom konden 
wij deze collectie in amper drie 
maanden tijd uitrollen. 
Met een eigen merk, met je eigen 
naam geef je een visitekaartje af 
en laat je dus het beste van jezelf 
zien. Dat strookt volledig met de 
identiteit van Tuunte: ‘Je ziet er 
goed uit. Wat de dag ook brengt’.

Het wordt nog wél een hele logis-
tieke uitdaging om alles op tijd in 
de winkels te krijgen; daar zullen 
we vast nog eens een steekje la-
ten vallen. Maar de essentie staat 
als een huis: deze splinternieuwe 
Tuunte-collectie met ons eigen 
handschrift. Daar zijn we met z’n 
allen best een beetje trots op.”
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Rara met 'Levend schilderij' 
grote winnaar
STEENDEREN - Hoogtepunt van de 
Steenderense kermis was de op-
tocht op zaterdagmiddag 12 sep-
tember 2015. Het hele dorp liep 
er voor uit. Ook kwamen mensen 
van heinde en verre om dit spek-
takelstuk te bekijken. De jeugd 
was aan het begin van de optocht 
te zien met versierde fietsen, 
skelters etc. Daarna volgden de 
grote wagens en/of loopgroe-
pen. De wagens waren van buur-
ten, vriendengroepen, scholen 
en sportverenigingen. De groep 
Rara won zowel de jury- als de 
publieksprijs.

Optocht grote wagens
1. Rara met "Levend schilderij"; 2. 
Landlustweg met "Griekenland"; 
3. Last Minute met "Uw onder-
werp"; 4. Kastanjelaan met "Ver-
schrikkelijke Ikke"; 5. Eureka met 
"Minions"; 6. Koningin Julianalaan 
met "Het vrieshuis"; 7. BFF met 
"Vakantie"; 8. De Pannevogel met 
"Kennismaking met…"; 9. Toos en 
kamelen met "Tour de Nozem"

Optocht loopgroepen
1. Stichting AJS met "Geloof in 
de jeugd"; 2. Powerpuff girls met 
"Girls frissen Steenderen op"; 3. 

Bassie en Adriaan "Bassie en Adri-
aan achtervolgd?"; 4. Hangjonge-
ren met "Cowgirls"; 5. En doorr… 
met "Drank en Drugo"

Optocht, publieksprijs
Rara met "Levend schilderij"

Kinderoptocht, kleine wagens
1. Lot, Julie, Noor, Lynn, Wieke, 
Floor, Mirthe en Lieke met Waar 

heen, waar voor; 2. Hein en Klaas 
met Vis kid; 3. Demi en Michel met 
Prinses en de draak

Kinderoptocht, loopgroepen
1. Xena, Noa, Merel, Tamara en 
Kelly met Minions; 2. Mirna, Ma-
her, Matti en Roos met Pannevo-
gel; 3. Indy met Mini mouse
Voor overige uitslagen: 
contact.nl/bronckhorstmidden

Oud huisarts Sterringa 
geeft lezing
VORDEN - In de 7e eeuw zochten 
nogal wat monniken in West-Ier-
land een kluizenaarsbestaan. Eén 
van hen was Brandaan. Gerben 
Sterringa, de in Vorden welbeken-
de oud-huisarts, heeft zich terdege 
in deze heilige en zijn geschrift 
verdiept en trakteert belangstel-
lenden op een avondvullend ver-
haal onder de titel: Zwerver voor 
God: St Brandaan op dinsdag 22 
september in de Voorde.

Brandaan zwierf 9 jaar over de 
wereldzeeën "in opdracht van de 

Heer". Een soort Odyssee. Hij be-
schreef zijn reis oorspronkelijk in 
het Latijn, maar het werk werd la-
ter vertaald. 
Hij komt onderweg veel Bijbelse 
figuren tegen, waaronder Judas. 
Ook bezoekt hij de zogenaamde 
'gelukzalige eilanden' en maakt 
nog veel meer mee.

De commissie Vorming en Toerus-
ting van de Protestantse gemeente 
van Vorden heet ieder van harte 
welkom in de Voorde, Kerkstraat 
15 in Vorden vanaf 20.00 uur.

   

Thema: 'Zorgen voor
kinderen met trauma'
Regio - Veel pleegkinderen heb-
ben geleefd onder traumatische 
omstandigheden voordat zij uit 
huis geplaatst werden, maar ook 
de uithuisplaatsing op zich kan 
als trauma ervaren worden, net als 
het verhuizen van pleeggezin naar 
pleeggezin. Wil je hier meer over 
weten? De thema-avond 'Zorgen 
voor getraumatiseerde kinderen' 
op 29 september in het gemeen-
tehuis van Bronckhorst is bedoeld 
om meer kennis en vaardigheden 
aan te bieden over de effecten van 
trauma's en hoe wij als pleegou-
ders gepast kunnen reageren op 
gedragsmatige en emotionele uit-
dagingen van getraumatiseerde 
kinderen en tieners.

Wilma Koopman zal de thema-
avond verzorgen. Zij heeft als 

pleeggezinbegeleidster een trai-
ning gevolgd bij Zonnehuizen 
Kind & Jeugd en Onderwijs, een 
landelijk werkende organisa-
tie waar kinderen met complex 
trauma en hun gezinnen worden 
behandeld. Zij wil ons graag op 
deze avond 'meenemen' in de ma-
terie zodat wij aan het eind van 
de avond als het ware door een 
'traumabril' naar gedrag van een 
(pleeg)kind kunt kijken.

Opgave
De thema-avond vindt plaats van 
19.30 tot 22.00 uur. Opgave graag 
voor 20 september via pleegge-
zinnenachterhoek@gmail.com of 
0543-475084 of 0545-261557. Voor 
een vrijwillige bijdrage, om de on-
kosten te dekken, is deze avond 
een pot aanwezig.

   

Relatiedag Toerisme en 
Recreatie Bronckhorst
ZELHEM - Op donderdag 8 oktober 
vindt bij Museum Smedekinck aan 
de Pluimersdijk 5 in Zelhem de 
jaarlijkse Relatiedag Toerisme en 
Recreatie Bronckhorst plaats. Alle 
toeristische en recreatieve onder-
nemers in de gemeente Bronck-
horst zijn hiervoor van harte uit-
genodigd.

Het programma duurt van 13.00 
tot 17.30 uur en bevat onder an-
dere een presentatie van de toe-
ristische activiteiten in 2015-2016 

en een verrassend programma 
samengesteld door het Toeristisch 
Platform Zelhem.

Er zijn geen kosten aan deze mid-
dag verbonden en aanmelden kan 
tot uiterlijk 21 september door 
een e-mail te sturen naar regio-
coördinator Heleen Faber onder 
vermelding van uw naam en be-
drijfsnaam.
   

 ■ h.faber@achterhoek.nl

   

15 jaar Pleinmarkt 
Vierakker
VIERAKKER - Deze jaarlijkse markt 
wordt gehouden op zondag 20 
september van 11.00 tot 15.00 
uur. De opbrengst komt helemaal 
terecht bij de Restauratiecom-
missie van de H. Willibrordkerk.

Er is weer van alles te koop, zoals 
boeken en platen, serviesgoed en 

aardewerk, glaswerk, puzzels en 
speelgoed, knuffels, schilderijen, 
schoolplaten, elektronica, snuiste-
rijen en kleinmeubelen. 
Natuurlijk is er koffie of thee met 
cake en genoeg lekkers. Voor de 
kinderen is er een springkussen, 
een sjoelbak en een rad van for-
tuin. 

   

Boh Foi Toch in Vorden
ZATERDAGAVOND 26 september 
komt de Achterhoekse groep 
Boh Foi Toch naar Vorden voor 
een spetterend optreden in "het 
Dorpscentrum". Een optreden van 
deze band staat garant voor een 
gezellig feestje. Kaarten zijn ver-

krijgbaar via: Kulturhus Vorden, 
Raadhuisstraat 6 (info@dorpscen-
trumvorden.nl of 0575-552722) 
of bij de Bruna aan de Raadhuis-
straat 22. Kaarten in voorverkoop 
10 euro, aan de zaal 15 euro.

VORDEN - Woensdag 9 september 
was er weer de Fashion Night bij 
Visser Mode. Het was een heel 
gezellige avond waarbij 8 man-
nequins in 2 shows de nieuwste 
mode voor dit najaar lieten zien.

Het nieuwe modeseizoen kenmerkt 
zich door warme tinten en heerlijk 
aaibare materialen. Heel mooi was 
de serie in lichtgrijs en ecru, lichte 
kleuren, in heerlijke comfortabele 
materialen. Opvallend dit seizoen 
is de "Pencil-skirt". 
De rok, recht en smal toelopend 
met een lengte over de knie. In de 
broeken is de Skinny nog steeds 
belangrijk, voorzichtig zien we de 
'Flair'pijp weer terug komen. Jas-
sen zijn comfortabel en vooral de 
mooie wollen blazer-jassen zijn 
belangrijk, naast heerlijk dons-
jacks in verschillende lengtes. In de 
blazer zien we "oversized" model-
len. Ook nieuw zijn de poncho's en 
omslagdoeken in veel variaties. Dit 
seizoen gaan we veel vesten dragen 

in vele lengtes, zelfs tot de enkel. 
Verder zien we de comeback van de 
witte overhemdblouse. Deze staat 
geweldig onder de oversized jasjes 
en vesten. Ze zijn er in verschillen-

de comfortabele materialen. Een 
show waarin veel nieuws getoond 
werd. Kom snel een keer kijken wat 
het nieuwe modeseizoen voor u in 
petto heeft.

(Advertorial)

Geweldige fashion night bij Visser Mode

De 8 mannequins lieten de nieuwste mode zien. 

Groep Rara won zowel jury-  alspublieksprijs. Foto: Achterhoekfoto.nl/Rob Karstens

Theatervoorstelling     
'Over de Kopzorg'
REGIO - Ter gelegenheid van We-
reld Alzheimer Dag 2015 en het 
10-jarig jubileum van de afde-
ling Zutphen, Lochem, Vorden 
e.o. nodigen we mensen met 
dementie, hun mantelzorgers / 
geliefden en geïnteresseerden 
uit op zondagmiddag 20 sep-
tember 2015 naar de toneel-
voorstelling "Over de Kopzorg" 
te komen.

Theatervoorstelling 'Over de 
Kopzorg' is een voorstelling over 
en voor mantelzorgers. Met deze 
voorstelling hopen we mantel-
zorgers een hart onder de riem 
te steken. Mantelzorgen is zwaar 
maar het heeft zo weinig zin om 
bij de pakken neer te gaan zitten. 
Deze voorstelling laat zien dat uit 
welk milieu je ook komt of welke 

nationaliteit je ook hebt, je leven 
bepaald kan worden door de zorg 
voor je medemens. Het verlenen 
van mantelzorg, bijvoorbeeld aan 
mensen met dementie, is zwaar. 
'Over de Kopzorg' geeft een kijkje 
in de keuken van de mantelzorg. 
Mantelzorgers zorgen vaak in de 
schaduw, maar laten we nou juist 
eens licht werpen op de man-
telzorgers. Dat gebeurt met een 
lach en een traan. De voorstelling 
wordt verzorgd door theaterbu-
reau Klinker. 

Om 13.30 uur ontvangen wij u 
graag met een kopje koffie en 
iets lekkers in 't Hart, Jolinkweg 
2 te Eefde. Om 14.00 uur zal de 
voorstelling beginnen en zal ca. 
50 minuten duren. Hierna bieden 
wij u een drankje aan om vervol-

gens te luisteren naar het gedicht 
dat de stadsdichter van Zutphen, 
Anna Wiersma, speciaal voor We-
reld Alzheimer Dag 2015 heeft ge-
schreven. Circa 15.20 uur wensen 
wij u wel thuis en dank voor uw 
aanwezigheid.

Aanmelden
Voor deze middag bij voorkeur 
graag aanmelden, maar is niet 
noodzakelijk. Tel. nr. 06 46540141 
of zutphen@alzheimer-neder-
land.nl. Er zijn ook geen kosten 
aan deze middag verbonden. Er 
is ruim voldoende parkeergele-
genheid bij de locatie.

De voorstelling "Over de kop-
zorg" is ook zeker geschikt voor 
hulpverleners, beleidsmedewer-
kers en vrijwilligers.
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Betoverend theaterseizoen
REGIO - Het theaterseizoen gaat 
weer van start; een betoverend 
nieuw theaterseizoen. De Oost 
Gelderse theaters staan weer ge-
reed om de zaaldeuren wijd open 
te zetten voor het publiek. Treed 
binnen in de feeërieke sfeer van 
de theaters en zak weg in het 
rode pluche van de theaterstoe-
len. Laat u betoveren door de 
prachtige voorstellingen die de 
Oost Gelderse theaters te bieden 
hebben en misschien volgt er wel 
magie…

Traditiegetrouw hebben de Oost 
Gelderse theaterdirecteuren een 
ludieke actie opgezet om geza-
menlijk op theatrale wijze het 
nieuwe theaterseizoen te openen. 
Dit jaar in samenwerking met de 
Nederlandse illusionist Christian 
Farla. Daarmee is een betoveren-
de, maar ook zeker een spectacu-
laire start van het nieuwe theater-
seizoen een feit.

Deze betoverende film is te zien 
op de websites van alle deelne-
mende theaters. Oost Gelderland 
kent flink wat podia. Van grote 
schouwburgen met meer dan 220 
landelijke en regionale voorstel-
lingen tot zeer kleinschalige en 

geheel door vrijwilligers gerunde 
podia met in het kleinste geval 4 
voorstellingen. Ze zijn allen ver-
enigd in het netwerk Theaters 
Oost Gelderland. Gezamenlijk 
stemmen zij programmering af en 
wisselen faciliteiten en personeel 
uit. Jaarlijks openen zij ook geza-
menlijk hun theaterseizoen. Dit 
jaar is het thema: Een betoverend 
nieuw theaterseizoen.

Deelnemende theaters zijn Am-
phion (Doetinchem), De Storm 
(Winterswijk), Hanzehof (Zut-
phen), Het Musiater (Zevenaar), 
Schouwburg Lochem, DRU Cul-
tuurfabriek (Ulft), 't Spieker (Ei-
bergen), De Pol (Aalten), 't Bar-
ghseHuus ('s-Heerenberg), Klein 
Theater Dinxperlo en de Gruit-
poort (Doetinchem).

   

Open dag Golfclub 't Zelle
HENGELO - Dit najaar stelt Golfclub 't Zelle voor de derde keer haar 
wedstrijdbaan en faciliteiten ter beschikking tijdens de open dag op 
zondag 20 september.

Belangstellenden van jong tot 
oud, kunnen tussen 12.00 en 17.00 
uur onder begeleiding van profes-
sionals, vrijblijvend kennismaken 
met de golfsport door het volgen 
van onder meer een gratis clinic. 
Jeugdspelers begeleiden tevens 
belangstellenden op de par 3 baan. 
Tijdens de open dag proberen le-
den en medewerkers van de club 

u natuurlijk te enthousiasmeren. 
Chippen, putten en swingen… U 
weet er straks alles van. Tijdens 
de open dag zijn er voor beginners 
speciale arrangementen. Zo komt 
golfen ineens dichtbij. 

In het bezit van een EGA-handicap 
maar nog geen kennis gemaakt 
met één van de mooiste en meest 

uitdagende wedstrijdbaan van de 
Achterhoek? Kom dan op de open 
dag 9 holes spelen tegen een ge-
reduceerd weekendtarief van 25 
euro. Aanmelden kan via info@
gczelle.nl. De eerste flight start om 
12.30 uur.

Enthousiast? Kom dan kennisma-
ken met de golfsport tijdens de 
open dag op 20 september.
   

 ■ www.gczelle.nl

Duivenberichten
12 september
BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de drie duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo. Zondag 12 september 
stond een natourvlucht vanuit 
Chimay en een jonge en oude dui-
venvlucht vanuit Troyes. De dui-
ven werden gelost om 09.30 uur.

PV De Koerier Zelhem
Zaterdag 12 september zijn door 
de leden van P.V. de Koerier door 
12 liefhebbers in totaal 199 duiven 
ingezet. De gemiddelde afstand 
van Chimay tot Zelhem zat rond 
de 258 km. De uitslag die hieron-
der vermeld wordt bestaat uit een 
totaaluitslag van jonge en oude 
duiven samen. De snelste duif is 
geklokt om 12.29.11. De uitslag 
van de top 10 ziet er als volgt uit: H. 
Wassink 1-2-4-5-6-7-8, H. Niesink 
3, S. Gemmink 9, M. Velthorst 10.

PV Vorden
De jonge duiven stonden in 
Troyes, 450 km. Uitslag: H.B.M. 
Hoksbergen 1-5-6, Marc Tiemes-

sen 2-3-4, Ashley Eykelkamp 7-8.
Natourvlucht vervlogen vanuit 
Chimay, 265 km, snelheid 87 km/
uur. Uitslag: H.J. Stokkink 1, Roy 
Schipper 2-5-10, Ashley Eykel-
kamp 3-4-6, P. Hendriks 7-8, D.J. 
Gotink 9.

PV Steeds Sneller Hengelo
Zaterdags vlogen 178 duiven van 
10 deelnemers vanaf Chimay. Er 
is een uitslag totaal en een uitslag 
van alleen oude duiven. Uitslag 
totaal: R. Koers (10/20) 1-2-4-5-8-
15-27-30-31-33, L. Te Stroet (6/20) 
3-6-13-14-22-45, G. Duitshof 
(12/26) 7-9-16-19-25-26-28-32-
39-40-41-44, G. Kempers (6/22) 
10-11-20-29-35-36, E. Koers (6/24) 
12-17-18-23-24-37, J. Teunissen 
(2/9) 21-42, S.E.J. Bergervoet (1/6) 
34, G. Haverkamp (2/14) 38-43.
Van 8 deelnemers vlogen 68 oude 
duiven Chimay. Uitslag alleen ou-
de duiven: R. Koers (3/3) 1-8-13, 
L Te Stroet (5/14) 2-4-7-15-16, G. 
Duitshof (4/12) 3-5-10-11, J. Teu-
nissen (3/9) 6-12-14, S.E.J. Berger-
voet (1/6) 9, W. Willemsen (1/4) 
17.

   

Achterhoekse avond

BRONCHKORST - In verband met 
de twinitigste harmonicadag in 
Vorden organiseren De Trekke-
buuls uit Hengelo in samenwer-
king met de Sleppers uit Ruurlo 
een Achterhoekse avond.

Om dit lustrum met alle liefheb-
bers van trekzakmuziek te vieren 
bent u van harte uitgenodigd op 
zaterdag 19 september bij de Her-
berg in Vorden. Deze avond duurt 
van 20.00 uur tot middernacht. 

Entree Achterhoekse avond 5 euro 
per persoon.

Aansluitend is op zondag 20 sep-
tember de twintigste harmonica-
dag in Vorden en wel van 13.00 
uur tot 17.00 uur met als locatie 
De Herberg, Dorpsstraat 10 in 
Vorden. Zie voor meer informatie 
de site.
   

 ■ www.detrekkebuuls.nl

   

Gemeente op pad
BRONCKHORST - De Achterhoekse 
gemeenten zijn samen een pro-
ject gestart waarbij ambtenaren 
'out of the box' gaan denken en 
werken. Dat willen zij gaan doen 
door buiten het gemeentehuis 
te gaan werken om zo spontane 
ontmoetingen met mensen uit 
de samenleving te creëren.

Het doel is om te horen wat de 
mensen in de gemeente Bronck-
horst bezighoudt, om verbindin-
gen te leggen en raakvlakken te 
zoeken met initiatieven en ideeën 
uit de samenleving. Wellicht ont-
staan er zo nieuwe inzichten en 
ideeën, of worden er interessante 
contacten gelegd. Voor de ge-
meente Bronckhorst gaat Marnix 
Schoppers de uitdaging aan. Hij 
is werkzaam bij het cluster Groen 

en Afval binnen den gemeente. 
Marnix heeft als plek buiten het 
gemeentehuis, de bibliotheek ge-
kozen. Volgens hem is dit een plek 
waar veel mensen komen en Wifi 
aanwezig is. De bibliotheken Vor-
den en Zelhem bieden hem graag 
deze mogelijkheid.

Op de volgende dagen is Marnix 
Schoppers aanwezig in de biblio-
theek:
woensdag 16 september in Vorden 
van 14.00-17.30 uur
dinsdag 22 september in Zelhem 
van 14.00-20.00 uur
woensdag 30 september in Vorden 
van 14.00-17.30 uur
woensdag 14 oktober in Zelhem 
van 14.00-17.30 uur.

U bent van harte welkom.

BRONCKHORST - Het bestuur van 
Vereniging Bomenbelang heeft 
twee nieuwe bestuursleden. Op 
de jaarlijkse ledenvergadering 
op 25 juni werd Joost Bakker al 
gekozen tot nieuw bestuurslid. 
Daarnaast is Kees Mortier bereid 
om toe te treden tot het bestuur. 
Zij vervangen Jan Lindhout en 
Hans Thijssen die actief lid blij-
ven.

Joost Bakker uit Vorden werkte 
zo'n dertig jaar bij Natuurmonu-
menten. Hij gaat zich bij Vereni-
ging Bomenbelang vooral bezig 
houden met de praktische con-
trole van kap aanvragen. 

Kees Mortier uit Zelhem werk-
te lange tijd als beheerder voor 
Staatsbosbeheer in natuurgebie-
den bij de monding van de IJssel 
en later als inkoper van bomen en 
struiken voor de Nederlandse staat.

Bomenbelang houdt zich met 
name bezig met de bescherming 
van waardevolle bomen in de ge-
meente Bronckhorst. Dat betekent 
onder andere een actieve controle 
van aanvragen van kapvergunnin-
gen en kapbesluiten van de ge-
meente. Met de gemeente worden 
sinds afgelopen zomer gezamen-
lijke bomenschouwen gehouden.
Momenteel is de vereniging druk 

bezig met het plan van Rijkswa-
terstaat om een groot deel van de 
bomen en struiken in de uiter-
waarden van de IJssel te verwijde-
ren. Volgens Bomenbelang is de 
basis van dit plan uiterst dubieus 
en gaat zonder snel ingrijpen veel 
waardevol groen langs de rivier 
verloren.

Dit najaar volgt nog overleg met de 
provincie over plannen om langs 
provinciale wegen tientallen tot 
honderden bomen te kappen van-
wege verbreding van het wegdek.

Bomenbelang zelf verzorgt bin-
nenkort nog een excursie. Ook be-
gint de vereniging een jaarlijks te-
rugkerende boomplantdag in no-
vember, waarbij op een openbare 
plek een bijzondere boom een 
fraaie plek moet krijgen. Wie actief 
steun wil geven aan het groen in 
Bronckhorst kan lid worden van 
Bomenbelang. Zie hiervoor de site 
of bel met onderstaand nummer.
   

 ■ www.bomenbelang.nl 
0575 - 470 530

Nieuw bestuur
Vereniging Bomenbelang

Het nieuwe bestuur van Vereniging Bomenbelang.

De opening van het theaterseizoen met illusionist Christian Farla.

De Trekkebuuls uit Hengelo is een van de deelnemende harmonicagroepen.
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WERKVOORBEREIDER/MRP PLANNER

De functie
Als werkvoorbereider/MRP planner zorg je voor een goede 
planning en uitbesteding van de productieorders voor de standaard 
producten (melkkoeltanks en kelderbiertanks). Je werkt daarbij 
nauw samen met Verkoop, Engineering, Inkoop en Productie. Je 
rapporteert aan de Manager Operations. Ook het opvoeren van 
stuklijststructuren in het ERP pakket behoort tot het takenpakket. 
Verder verwerk je mutaties, maak je nacalculaties en handel je de 
productieorder af in het ERP pakket.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste teamspeler met:
• een afgeronde technische of logistieke opleiding op MBO+ of 

HBO niveau;
• kennis van logistieke (productie-)processen (voorraadbeheer, 

MRP);
• ervaring met MS Office/ERP systeem (JD Edwards is een 

pré)
• ervaring met soortgelijk werk in een productiebedrijf, bij 

voorkeur in de metaalindustrie;
• kennis van tankbouw (is een pré);
• goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
• goede beheersing van Duits en Engels in woord en geschrift 

(is een pré); 
• ervaring met Lean-principes (is een pré);
• een proactieve werkhouding en probleemoplossend 

vermogen.

Geïnteresseerd?
Motivatiebrief en cv kun je per e-mail sturen naar Sonja Krosman 
(P&O Adviseur), skrosman@paulmueller.com. Graag reageren 
vóór 25 september 2015. 

Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact 
opnemen met Richard Lendering (Manager Operations): 
0544-356030 of 06-51201571.

nl.paulmueller.com

Bij Mueller Manufacturing in Lichtenvoorde zijn we op 
zoek naar een fulltime: 

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.

Bijbaan Productie m/v

Ben je student of scholier en op zoek naar een bijbaan in 
de productie?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers zijn wij op zoek naar productiemede-
werkers. De werkzaamheden zijn verschillend afhankelijk van het 
soort product dat geproduceerd wordt. Zo kun je bezig zijn met het 
afwerken van meubelen en het schuren hiervan, of je pakt materi-
alen in, of je assembleert kleine onderdelen. Het is belangrijk dat je 
netjes en correct werkt. Je bent een echte aanpakker en niet bang 
je om de handen uit de mouwen te steken.

Hulpmonteur Luchtkanalen m/v

Ben jij op zoek naar een fulltime baan en heb je affiniteit 
met techniek?

Functieomschrijving
In de functie van hulpmonteur ben je onder andere verantwoor-
delijk voor de montage van luchtkanalen. Het is belangrijk dat je 
over technisch inzicht beschikt en dat je affiniteit hebt met tech-
niek. De werkzaamheden kunnen bij klanten door heel Nederland 
zijn, dus het is belangrijk dat je flexibel bent met betrekking tot 
werktijden. Daarnaast ben je per direct beschikbaar en heb je 

geen hoogtevrees.  

Montagemedewerker m/v

Zoek jij werk voor langere tijd en heb je een technische 
achtergrond?

Functieomschrijving
In de functie van Montagemedewerker ben je verantwoordelijk 
voor het produceren en monteren van metaaltechnische produc-
ten. Het is belangrijk dat je goed met diverse gereedschappen en 
machines overweg kan en dat je tekening kan lezen. 
Het betreft een fulltime functie in dagdienst waar bij er, bij goed 

functioneren, mogelijkheden zijn voor de lange termijn.

TIG lasser m/v
Ben jij een ervaren TIG Lasser en per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Als TIG lasser houd je je bezig met het samenstellen en TIG 
lassen van RVS machineonderdelen, RVS-plaatwerk en/of RVS-
constructies aan de hand van tekeningen. Deze werkzaamheden 

worden uitgevoerd in kleine series.

CNC Kanter m/v 
Ben jij een ervaren CNC kanter en ben je bekend met Safan 
en Amada?

Functieomschrijving
In de functie van CNC kanter draag je zorg voor het zelfstandig 
programmeren, installeren en bedienen van een CNC gestuur-
de kantbank. Daarnaast bestaan de werkzaamheden van een 
CNC kanter uit het nauwkeurig lezen van werkopdrachten en de 
tekening, het controleren of benodigde materialen, tekeningen 
en documenten aanwezig zijn. Tevens behoren tussentijdse en 
eindcontroles van het product tot je takenpakket.

Oproepkracht m/v 

Ben jij op oproepbasis beschikbaar voor 
diverse soorten werk?

Functieomschrijving
Voor diverse opdrachtgevers in de regio 
Lochem/Zutphen zijn wij met regelmaat op 
zoek naar oproepkrachten. De werkzaamhe-
den kunnen heel divers van aard zijn. Zoals 
magazijnwerk, productiewerk, horecawerk-
zaamheden, schoonmaakwerk etc. De uren 
variëren van 8 uur per week tot 40 uren per 
week.

gezellig winkelen
in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Timmerfabriek Besseling is een ambachtelijke timmerfabriek ge-
legen te Vierakker. De werkvloer bestaat uit een machinaal gedeel-
te met actueel machinepark en een afdeling voor- en afmontage 
houten materialen. Daarnaast voeren wij timmerwerkzaamheden 
uit op locatie. Onze klantenkring bestaat uit kleine tot middelgro-
te aannemersbedrijven, klussenbedrijven en zzp’ers.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar:

Allround werkplaats timmerman
Je werkzaamheden bestaan uit:
•  Het vervaardigen van kozij-

nen, ramen, deuren en betim-
meringen in de timmerfabriek

•  Het plaatsen van kozijnen, 
trappen en veranda’s op de bouw

•     Aftimmerwerkzaamheden op 
de bouw

Functie eisen:
•  Minimaal 5 jaar recente werk-

ervaring
•  Afgeronde opleiding timmer-

man
• MBO denkniveau
• Zelfstandig en secuur werken
•  Ervaring met werken met ma-

chines in een timmerfabriek
•  Ervaring met timmerwerk-

zaamheden op de bouw
• Geen 7-5 mentaliteit
• Collegiaal 
• Oog voor detail

Wij bieden:
Als collega binnen ons bedrijf 
maak je deel uit van een vak-
kundig 10 koppig team met een 
nuchtere mentaliteit. Vakman-
schap, kwaliteit en flexibiliteit 
staan bij ons hoog in het vaandel. 

Wij bieden jou een afwisselen-
de baan voor 40 uur in de week. 
Een marktconform salaris volgens 
CAO voor de timmerindustrie.

Ben je gemotiveerd en serieus? 
Dan zien wij graag jouw solli-
citatiebrief met CV uiterlijk 25 
september tegemoet.

Timmerfabriek Besseling B.V.
T.a.v. Dhr. G. Besseling
Koekoekstraat 5, 7233 PB Vierakker
gaston@timmerfabriekbesseling.nl

IK WIL OERRR
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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 huisart-
senpost.

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:
19 - 20 september, P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
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 kantoortij-
den het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kan-
toortijden, als het niet kan wachten tot de eerst-volgende werkdag, ons 
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

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

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

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

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, verzorgingshuis-
zorg, 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 ope-
ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl
Voor vervoersvragen: ma. t/m do. van 09.00 – 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (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 (juli/augustus t/m 16.00 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, doorverwij-
zing 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 20 september, 10.00 uur.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 20 september, 10.00 tot 12.00 uur, Oecumenische viering 
in de Dorpskerk
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 20 september, 10.00 uur, Ds. Tim Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 september, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, 
vg. M. Peters, pastoraal werker.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 september, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, 
vg. werkgroep. 

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is 
men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 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.

Wespennesten en ongedier-
tebestrijding bel Don Veen-
huis 0610499025
   
OPEN WIJNBOUWDAG -19 
en 20 sept.- op de FIERE 
WIJNAKKER. Vierakkerse-
straatweg 8 in Zutphen tel: 
0575.559768. Vanaf 12.00 
uur rondleiding, proeverij en 
voor kinderen is er speelge-
legenheid o.a. op zondag per 
ezel de wijngaard te zien. 

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt
à contant. Tel. (0543) 45 13 
11.
   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 
08. Alleen op afspraak.
   
KIPPENMESTKORRELS, het 
beste voor uw GROENTE-
SIERTUIN en GAZON. 25 
Kg zak 7 euro, 4 zakken 25 
euro. Morsdijk 2, Ruurlo. 06-
12971503.
   
FRANSE TAAL voor vakantie, 
hobby of werk? Meer infor-
matii via email erietman@
lijbrandt.nl

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

16 t/m 22 september 
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 16 sept.Champignonsoep/ Duitse biefstuk met gebakken 
uien, frieten en rauwkostsalade 

Donderdag 17 sept. Wiener zwiebelrostbraten met gefrituurde uien,  
aardappelen en groente/Tiramisu met slagroom

Vrijdag 18 sept. Fritattensoep/Vislasagne met spinazie, parmezaanse-
kaas en rauwkostsalade

Zaterdag 19 sept. Italiaanse Cordonbleu, aardappelen en groente/IJs 
met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 21 sept. Gesloten
Dinsdag 22 sept. Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/

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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

DUIVEN
zondag 

20 september
10.00 - 17.00 uur
  HORSTENPARK

Horstenparklaan 4

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

Op 7 september ben ik 
verhuisd van het 
Stegestuk in Zelhem 
naar de Zonnekamp.

Mijn nieuwe adres:
Jo Tijken - de Greef
Holterhoek 10, 
kamer 120
7003 DS Doetinchem

Nieuw telefoonnr.:
0314 - 320 340

VLOOIENMARKT 
VORDEN

Zondag 11 oktober a.s.
10.00-17.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink
Het Jebbink 13

Inf. Kr.hr.
tel.: 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl

Wespennesten bestrijding 
06-54323046; Martin Spiege-
lenberg
   
Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.
   
Boedelverkoopdag: vr. 18 & 
zat. 19 sept. 10.00-16.00 uur. 
Div. inventarissen, gereed-
schap & Antiek. Petersdijk 
17, 7025 CT Halle.
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www.gebr-arends.nl
GRATIS PARKEREN

19/20
SEPTEMBER
GEOPEND VAN 10.00 TOT 17.00

Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl
I www.solar-sell.nl

SOLAR SELL IS PARTNER VAN SOLAR WORLD, SUNPOWER, SOLARWATT, SMA, SOLAREDGE, B&B POWER, NEDAP EN AGEM

Solar Sell ruimt haar voorraad op. Daarom kunt u profi teren 

van grote kortingen op onze zonnepanelen. Wij komen gratis bij 

u langs voor het beste advies. Wees er snel bij want op is op!

Grote kortingen 
 op onze zonnepanelen

    Type  Pakket Prijs / 
Paneel Herkomst  Vermogen paneel  Garantie prijs Watt
SOLARWATT Duitsland 2550 watt Poly 12 jaar € 2.450 € 0,96
SOLARWATT Duitsland  2550 watt Poly G/G 30 jaar € 2.900 € 1,14
DMEGC   2650 watt BLACK 10 jaar € 2.550 € 0,96
SOLARWORLD Duitsland  2500 watt BLACK 10 jaar € 2.575 € 1,03
SOLARWORLD Duitsland  2750 watt BLACK 10 jaar € 2.900 € 1,05
SOLARWORLD Duitsland  2800 watt BLACK 10 jaar € 3.150 € 1,13
SOLARWATT Duitsland  2800 watt BLACK G/G 30 jaar € 3.600 € 1,29

Het pakket bestaat uit tien zonnepanelen, een 
omvormer en montagemateriaal. Afwijkende 
installaties en grootte zijn mogelijk. Meerprijs 
voor een Duitse SMA SB 2,5 omvormer is € 250. 
Complete montage voor € 930 of gratis hulp bij 
zelf-plaatsing. De prijzen zijn exclusief BTW. 
De BTW kunt u nog steeds terugvragen. Meer 
informatie vindt u op www.solar-sell.nl


