
Op 21 oktober 2015 werd burgemeester 
Marianne Besselink officieel beëdigd als 
nieuwe burgemeester. B  7

Jan Willem Arendsen zette snelle tijden neer. Foto: Henk Teerink

Spanning om seconden bij 53ste ‘Oost-Gelderland Rit’
VORDEN - Zaterdag 23 oktober werd de derde Open Nederlands 
Kampioenschap (O.N.K.) enduro wedstrijd van dit seizoen verreden 
in het buitengebied van Vorden. Begin dit jaar was de eerste wedstrijd 
in Enter en twee weken geleden de tweede in Havelte. De V.A.M.C. 
De Graafschaprijders organiseerden de derde wedstrijd van dit 
seizoen. Het werd een succesvol evenement met grote deelname van 
rijders uit geheel Nederland. De organisatie had voorafgaand aan het 
evenement een prachtig parcours uitgezet ondanks de vele regen die 
naar beneden kwam tijdens het opbouwen van de route. Met dank 
aan de vele vrijwilligers.

De wedstrijddag begon om 8.30 
uur, de heren en dames moesten 
drie ronden afleggen van ongeveer 
zestig kilometer. In die zestig kilo-
meter waren twee tijdcontroles en 
drie proeven ingebouwd. De tij-
den die gezet moeten worden voor 
de winst kan men behalen in de 
proeven. Dat er ook grenzen lig-
gen aan het menselijk vermogen, 
daar kwam een lid van de V.A.M.C. 
achter nadat hij een boom raakte. 
Hij moest helaas de strijd opgeven 
omdat hij zijn motor kon afschrij-
ven. Gelukkig mankeerde de deel-
nemer zelf nagenoeg niets. Een 
andere rijder gaf na anderhalve 
ronde op nadat zijn ketting was 
gebroken. Deze kon met gemak 

gerepareerd worden, maar de cou-
reur in kwestie liet weten dat hij 
het welletjes vond en te moe was 
om verder te gaan.

Thiery Pittens won de E1 categorie 
voor Remco van Doornwaard en 
Rik van Vierhuizen. Hans Vogels 
was heer en meester in de E2 klas-
se. Wesley Pittens, de oudere broer 
van Thierry, werd tweede voor de 
WPM KTM Motors teamrijders: 
Daan Bruijsten, Robin Nijkamp en 
Ismo ten Velde die drie, vierde en 
vijfde werden. Nina Klink, de enige 
dame in het veld en ook uitkomend 
voor het WPM team werd keurig 
elfde. Vogels zette ook de snelste 
tijd van de dag op de klokken.

Winst was er voor clublid Mark 
Wassink in de E3 klasse. Lucas 
Dolfing werd tweede en de uit 
Vorden afkomstige Bas Klein 
Haneveld werd derde. Klein Ha-
neveld had het moeilijk en liet 
weten dat alleen de bosproef aan 
de Hamelandweg wel lekker ging. 
Hij kon het juiste ritme niet vin-
den bij de proeven in Linde en 
Delden. Bij de EV40 ging Peter 
Lenselink er met de winst van-
door. Henk Knuiman, oud Dakar 
rijder, pakte de tweede plaats 
voor Alex v.d. Broek. Jan Willem 

Arendsen uit Hengelo Gld. mocht 
de eerste prijs in ontvangst ne-
men in de categorie N1. Helaas 
viel Vordenaar Bram Bulten uit 
in zijn eerste ONK wedstrijd. Paul 
Oomen en Dominique Tijhuis 
Trutman wonnen in de N1 en N2 
klassen. Bart Oosting behaalde 
een mooie derde plaats in de ca-
tegorie N3 die werd gewonnen 
door Jonny Karst. Peet van Saase 
was de sterkste rijder in de NV50.
   

 ■ Lees verder op pagina 9

 

Mogelijk 
Broodfonds 
Vorden
VORDEN - Als het aan het Vordens 
Ondernemerscafé (VOC) ligt, is het 
broodfonds voor zelfstandige on-
dernemers in Vorden binnenkort 
een feit. Het verplichte aantal van 
minimaal 20 deelnemers behaald, 
waardoor de verdere procedure in 
gang gezet kan worden. “De kracht 
van het broodfonds is elkaar ken-
nen”, zo vertelt Marijn Bontje, zelf-
standig ondernemer en samen met 
Jan-Paul Buijk, voorzitter VOC, me-
de-initiatiefnemer van het nieuw 
op te richten broodfonds in Vorden. 
Het broodfonds is de nieuwe ar-
beidsongeschiktheidsvoorziening 
voor ondernemers, die werkt op 
basis van vertrouwen en onderlinge 
schenkingen. Ieder broodfonds is 
zelfstandig, draagt zelf een bestuur 
aan en maakt onderling eigen af-
spraken. Zelfstandige ondernemers 
die tegen de kosten van huidige ver-
zekeringen aanlopen en oprecht ge-
interesseerd zijn deel te nemen, zijn 
donderdag 3 november van 19.30 
tot 21.00 uur van harte welkom in 
het Meestershuis, Dorpsstraat 1 in 
Vorden voor een informatieavond. 
Aanmelden via het e-mailadres.
   

 ■ broodfonds@hetmeestershuis.nl ■ www.broodfonds.nl

Dirigent Berjan 
Morsink neemt 
afscheid 
Tijdens het Najaarsconcert op 
zaterdagavond 29 oktober in 
de Dorpskerk neemt Harmo-
nie Vorden afscheid van hun 
dirigent Berjan Morsink (33). 
Hij wil op zoek gaan naar een 
nieuwe uitdaging.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Giant Prime E+3 (dames/heren) Giant Ease E+1 Blue Edition (dames M) RIH Omega (dames/heren)

Van € 2399,-
nu voor € 1999,-

Van € 2499,-
nu voor € 1799,-

Winkelprijs 
€ 2699,-

- Elektrische fi ets 
- Krachtige Yamaha middenmotor
- Actieradius tot 90 km.
- Shimano Nexus 7 versnellingen

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor (2 accu’s)
- Actieradius tot 150 km. (800 Wh.)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie
* andere maten en kleuren ook verkrijgbaar vanaf € 2099,-

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor
- Actieradius tot 120 km. (432 Wh, 36V x 12Ah)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie

MOOIE VOORJAARS E-BIKE AANBIEDINGEN
bij Van Slingerland Tweewielers Keijenborg*

Gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van Elektrische Fietsen van Giant en RIH

* zolang de voorraad strekt, aanbieding geldig tot 21-05-2016

www.vanslingerlandtweewielers.nl

Van Slingerland Tweewielers www.vanslingerlandtweewielers.nl(0575) 46 34 417256 AC KeijenborgHengelosestraat 14

Giant Elegance E+ bij ons verkrijgbaar vanaf € 2499,-

Hengelosestraat 14  •  7256 AC Keijenborg
0575-463441  •  www.vanslingerlandtweewielers.nl

  

Op vrijdagavond 28 oktober om 20:00 uur zal het 
tweedekamerlid Henk van Gerven informatie geven 
over het Nationaal Zorgfonds. Deze avond wordt 
georganiseerd in het KULTURHUS in Vorden. Er is 
gelegenheid tot het stellen van vragen. De koffie 
staat klaar. 

0573 - 25 17 61 www.bouwkracht.nl

“Ik kan nog 
wel een collega 
gebruiken!”

Een bouwkracht

SPALSTRAAT 31 | 7255 AB | HENGELO GLD | INFO@BOUWKRACHT.NL

T. 0575 498520

®

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

De Waarden 170
7206 CM Zutphen
Tel. (0575) 55 29 28

‘Achter elke traan die blinkt, 
schuilt een glimlach van herinnering’

 Met verdriet in ons hart nemen wij afscheid van
 onze dierbare en zeer gewaardeerde collega

Mirjam Kapteijns
 

We wensen Peter, Milo, Jade en Senna en naaste 
familie veel sterkte toe. 

Mede namens de organisatie Dokter Bosman, 
Jouw collega’s van Dokter Bosman Ruurlo

Karien Stolk  Anke Berends
Bregje Sustronk  Nienke Mulder
Petra Hendriks  Aniek Pillen
Vanessa te Veldhuis Corine Froeling

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Wij repareren alle merken 
naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Openingstijden: 
Di t/m vr. 9.30-12.30 uur 13.30-17.30 uur
Vr. 9.30-12.30 uur                   13.30-18.00 uur
Za. 10.00 – 16.00 uur

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

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

Oktobermaand =
  Woonmaand 

25% KortingUIT ONZE HUISCOLLECTIE: 

• ROLGORDIJNEN
• VOUWGORDIJNEN
• MULTISHADE
• VERTICALE JALOEZIEËN

• HOUTEN JALOEZIEËN
• DUETTES EN PLISSÉS
• HORIZONTALE 
   JALOEZIEËN

Vraag naar de voorwaarden.
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Als een bloem zo is het leven
‘t begin is teer en klein.
De één bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort,
dat is ‘t geheim van ‘t leven.

Met droefheid hebben we het bericht ontvangen 
dat is overleden

Mirjam Angeline Kapteijns

Moeder van Milo, Jade en Senna
Vrouw van Peter van de Pol

Ons medeleven gaat uit naar haar gezin, ouders, 
familie en allen die haar dierbaar waren.  

Namens de leerlingen en hun ouders, 
het team en bestuur van CBS Het Hoge

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

om 18.00 UUR

EEN GEDENK-MOMENT
op de avond van Allerzielen.

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

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

Muziek  - Vocal Impuls
Spreekster - Gea Oosterveld

De toegang is gratis en een graflicht krijgt u aangeboden.

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

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

Dankbaar en superblij zijn wij 
met de geboorte van onze dochter

Norah

geboren op 12 oktober 2016
18:23 uur | 2920 gram | 49 cm

De trotse ouders
Gaston en Jacqueline 

Besseling - Weulen Kranenbarg

de Koppel 1
7251 VN Vorden Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie



Vordens Mannenkoor maakt 
met muziek emotie los

VORDEN - ‘Uitverkocht’ stond er op de deur van de Christus Koning-
kerk in Vorden waar zaterdagavond 22 oktober het Vordens Mannen-
koor zijn tachtigjarig jubileum vierde. Alle plaatsen waren bezet met 
enthousiast publiek dat genoot van een afwisselend avondvullend 
programma.

Door Liesbeth Spaansen

Onder applaus kwamen de hoofd-
rolspelers het podium opgelopen. 
Voorzitter Han Radstake heette 
iedereen van harte welkom, met 
name speciale gasten waaronder 
de voormalige dirigenten Nijhof 
en Knikkink. “Zij hebben er me-
de voor gezorgd dat het Vordens 
Mannenkoor gegroeid is naar dit 
niveau.” Hij blikte nog even terug 
naar de oorsprong van het koor, als 
gelegenheidskoor van de gesloten 
Empo Rijwielfabriek in Vorden. 
Het koor zelf bouwt nog steeds aan 
hun toekomst en nodigde voor dit 
feest Vordense talenten uit.

Het concert onder algehele muzi-
kale leiding van Christo Guenov, 
opende muzikaal met het koor, 
pianiste en organiste Lucian Ven-
derink en fluitiste Magdalena 
Kadziolka en zang van Miranda 
Berends, Monique Sleumer en 
Timmy van Lingen met ‘O what 
a beautiful morning’ uit de mu-
sical ‘Oklahoma’. Theo Frencken 
praatte het publiek bij over de 
gekozen nummers. Op zijn eigen 
enthousiaste manier maakte hij 
van de avond een eigen journaal-
uitzending. “Met verhalen van 
over de hele wereld, van vele jaren 

geleden en van nu. En hier, in dit 
journaal hebben ze allemaal een 
gemeenschappelijk thema, na-
melijk de liefde. In al zijn vormen, 
zoals de bewondering en verwon-
dering van alles om ons heen. We 
gaan vooral op zoek naar geluk-
kige, blije momenten die mensen 
met elkaar kunnen beleven en dat 
allemaal met zang en muziek.” Hij 
vertelde over de fraaie compositie 
van nummers uit tachtig jaar koor-
geschiedenis en moderne stukken 
uit opera en musical, waarbij de 
muzikale gasten met koor of solis-
tisch optraden.

Het Vordens Mannenkoor zong 
prachtige sfeerliederen zoals ‘Das 
Morgenrot’, ‘Mull of Kintyre’, ‘Sla-
venkoor’, ‘Jägerchor’ en ‘Still ruht 
der See’. Hun stemmen begeleid-
den solist Ludo Eijkelkamp bij het 
fraaie ‘He’s the Lilly of the valley’. 
Ludo bracht het publiek even-
eens in vervoering door zijn uit-
voering van ‘O Isis und Osiris’ uit 
‘Die Zauberflöte’ en ‘Wenn ich 
einmal der Herrgott wär’. Solist 
Timmy van Lingen zong ‘Telkens 
weer’ en ‘Laat me’, Monique Sleu-
mer bracht ‘Hij gelooft in mij’ en 
Miranda Berends vertolkte ‘Het is 
over’. Gedrieën verrasten zij het 
publiek met ‘Te ver gegaan’ uit ‘Ai-

da, de musical’. Het publiek genoot 
ook van de schitterende uitvoering 
van het muzikale intermezzo ‘Fan-
tasie Brillante’. Deze bewerking 
van thema’s uit de opera ‘Car-
men’ werd verzorgd door dirigent 
Christo Guenov op vleugel en zijn 
vrouw Magdalena Kadziolka op 
dwarsfluit. Het Vordens Mannen-
koor waagde zich eveneens aan 
moderne werken, zoals ‘The Roze’, 
‘De verdronken vlinder’, ‘I’ve got 
peace like a river’ en ‘The rhythm 
of life’. Met begeleiding van Lucian 
Venderink op orgel bracht het koor 
het symfonisch gedicht ‘Finlandia’. 
Met Timmy van Lingen en Miran-
da Berends werd het ‘Can you feel 
the love tonight’ gezongen.

Als afsluiting bracht het koor met 
‘Mnogaja Ijeta’ een gelukswens 
voor iedereen. Het koor kreeg een 
verdiend applaus van het publiek 
dat in zo grote getale van het con-
cert had genoten. Maar het pu-
bliek kreeg tijdens het concert al 
een applaus en een diepe buiging 
van de koorleden uit dankbaar-
heid voor al die jaren luisteren. De 
staande ovatie aan het eind van 
het concert was geheel terecht.

Met dankwoorden voor de vele 
vrijwilligers van het koor en de 
Christus Koningkerk en anderen 
die medewerking verleenden, 
voor deelnemers en publiek, sloot 
de voorzitter het jubileumconcert 
fleurig af met bloemen voor de so-
listen en de dirigent.

   

Schrijfster Martine Letterie schrijft levensgeschiedenissen

HENGELO - Oktober is de Maand van de Geschiedenis, hét grootste 
historische evenement van Nederland. In het kader hiervan is op 3 
november schrijfster Martine Letterie uitgenodigd in de bibliotheek 
in Hengelo, om te vertellen over haar schrijverschap en over haar 
boek: ‘De genen van mijn vader’.

Verborgen Verleden, DNA On-
bekend en Wie is mijn familie? 
zijn immens populaire televisie-
programma’s die allemaal ingaan 
op variaties van dezelfde vraag: 
‘Waar kom ik vandaan?’ Veel Ne-
derlanders zijn in de ban van hun 
afkomst en Martine Letterie is 
een van hen. Ze onderzocht haar 
familiegeschiedenis van 1600 tot 
nu en leerde haar voorouders 
kennen: in alle generaties steeds 
weer bijzondere gewone mensen 
aan de onderkant van de midden-
klasse. Sommigen boerden goed, 

maar anderen kwamen in verzet 
tegen hun lot als het tij keerde en 
probeerden met wisselend succes 
hun leven in eigen hand te ne-
men en er nog iets van te maken. 
Al deze mensen-zoals-wij roepen 
met hun petites histoires een tijd 
en sfeer op die, hoewel lang gele-
den, toch ook verrassend dichtbij 
komt en herkenbaar is. In ‘De ge-
nen van mijn vader’ beschrijft Let-
terie hun soms hartverscheurende 
levensgeschiedenissen, om te ein-
digen met haar eigen verhaal. Wat 
zeggen deze voorouders over haar, 

en in hoeverre hebben hun levens 
dat van haar beïnvloed? Martine 
Letterie (1958) schrijft al twintig 
jaar historische kinderboeken, die 
meestal gebaseerd zijn op waarge-
beurde verhalen. Zij woont in Vor-
den, waar ook twee fietsroutes zijn 
uitgezet, naar aanleiding van haar 
boeken over Berend van Hackfort. 
De avond is gratis voor Vrienden 
van de bibliotheek. Andere be-
langstellenden betalen vijf euro, 
inclusief koffie en thee. Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd om 
deze lezing bij te wonen op don-
derdag 3 november in bibliotheek 
Hengelo. Het adres is Sterreweg 
10. Kijk ook op de website.
   

 ■ vriendenbibliotheekhengelo.nl

De Veldzichttrekkers bij 
seniorensoos
VIERAKKER - De jaarlijkse gezel-
lige middag van seniorensoos 
Vierakker-Wichmond in okto-
ber is zaterdag 29 oktober 14.30 
uur en aansluitend om ongeveer 
17.00 uur is er een smakelijke 
koffietafel. Locatie: Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

´s Middag treden voor u op De 
Veldzichttrekkers, een groep mu-
zikanten die de trekzak, ook wel 
trekharmonica genoemd, kunnen 
bespelen. Een instrument dat u 
niet zo vaak kunt horen. Tevens 
maakt een drummer deel uit van 
de groep. Het repertoire is zeer 
divers van Oudhollandse liedjes 

tot walsen en polka´s. Voor de kof-
fietafel is het gewenst dat u zich 
opgeeft. Graag zo snel mogelijk. U 
kunt daarvoor contact opnemen 
met het bestuur. Mw.R. Tijssen 
(0575-441743), de heer H. Riet-
man (0575-441302) of mw. J. Me-
ijer (0575-547930).

Het is het mooist als u en naar De 
Veldzichtrekkers kunt luisteren en 
daarna lekker gaat eten. Alleen 
luisteren naar de muziek of alleen 
eten kan echter ook. Alle senio-
ren uit de omgeving, ook die niet 
regelmatig op de dinsdagmiddag 
komen, worden bij deze van harte 
uitgenodigd.

   

Nachtverhaal over een 
bosnimf
VORDEN - Dit jaar wordt de Nacht 
van de Nacht georganiseerd bij de 
Muziekkoepel aan de Emmalaan 
in Vorden. Van 19.00 - 21.30 uur 
wordt een leuk gevarieerd pro-
gramma aangeboden voor jong 
en oud. Er wordt een nachtver-
haal verteld door een ware bos-
nimf waarna een lampionnenop-
tocht door het bos volgt (lampi-
onnen zijn te koop bij de Bruna).

Willem Regtop van Natuurmonu-
menten vertelt over dieren in de 

duisternis waarvan voorbeelden 
te zien zijn. Er is de mogelijkheid 
om zelf broodjes te bakken onder 
begeleiding van zang en gitaar-
muziek. Sterrenwacht Phoenix uit 
Lochem vertelt over de sterrenhe-
mel. Gratis voor alle kinderen is er 
drinken en wat lekkers.

De Nacht van de Nacht wordt ge-
organiseerd door de Vordense On-
dernemers Vereniging, Gemeente 
Bronckhorst en Natuurmonumen-
ten. 

   

Herfsttaart voor de jarige 
Erik de Eekhoorn maken

VORDEN - Het was een van de op-
drachten, die de kinderen van 
groep 1 en 2 van de Vordense 
basisschool Het Hoge tijdens de 
buiten-natuurles op het land-
goed Hackfort in Vorden kregen. 

Gedurende het afgelopen seizoen 
hebben alle leerlingen van de Vor-

dense basisscholen de Dorpschool 
en het Hoge buiten-natuurlessen 
gehad op landgoed Hackfort in het 
kader van het project ‘Van Lucht-
kasteel tot Dassenburcht’. 

Een educatieproject van het IVN 
met basisscholen en landgoede-
ren in Nederland.

Het Vordens Mannenkoor geeft een toegift met Miranda Berends, Monique Sleumer en Timmy van Lingen. Foto: Liesbeth Spaansen

EHBO-cursus bij kinderen
Een zorg minder.

De kinderen van groep 1 en 2 buiten tijdens natuurles. Foto: PR
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Goulashpakket (500 gram 

vlees, groentepakket,kruiden)

samen

6

95

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

wijncervelaat

GRATIS 100 GRAM 

GRILLSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Katenhaasjes

7

45

3 stuks

SPECIAL

Toverbal

1

25

100 gram

MAALTIJD IDEE

Hachee

kant & klaar

2

98

300 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 24-10 t/m 29-10

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

VEEGSERVICE BEGEO
Wij vegen o.a. voor gemeenten,

bedrijfsterreinen, instellingen, evenementen enz. bedrijfsterreinen, instellingen, evenementen enz. 

Voorzien van derde borstel om tegen onkruid te borstelen 
wij voegen water toe tijdens het vegen tegen de stof

VEEGSERVICE BEGEO  www.begeo.nl        

Bel voor info
Bert Onstenk:

06 - 51 23 52 56 

In Bronckhorst
en omstreken

In Bronckhorst en omstreken

Een aandeel in elkaar

Deelname is kosteloos. Meer informatie op www.kennisvloer.nl

Lokale experts tonen u de laatste trends op het gebied van huiselijke
elektronica, duurzaam wonen en wonen in combinatie met zorg. Van
10.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom in het Kulturhus Vorden.

Woonmarkt 'Toekomstgericht wonen' op zaterdag 5 november

over prettig
wonen
in de toekomst.

Als u op dit
moment meer

wilt weten

5 november
Kulturhus
Vorden

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

WEEK 43 ZĲ N WĲ  GESLOTEN 
WEGENS VAKANTIE.

WEEK 44 OP MAANDAG 
31 OKTOBER OM HALF 2 STAAN 

WĲ  WEER VOOR UW KLAAR.

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

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

Vanaf 19 oktober serveren wij 
onze nieuwe menukaart met 
Achterhoeks Wild gerechten
Ook in onze nieuwe formule HEEL en DEEL

Ontvang een mode Cheque ( t.w.v. € 75.00 - € 225.00) van Visser Mode 
bij reservering van een eet-feestje op de 1e verdieping van onze bistro!      
Reservering Actie loopt van 1-10 tot 15-11-2016
(lopende periode eetfeestje: van oktober 2016 t/m 30 april 2017)

Komende zaterdag geeft Harmonie Vorden een prachtig najaarsconcert 
in de dorpskerk Vorden. Nog geen kaarten maar wel interesse? 
info@harmonievorden.nl. 
Zin in deze mooie muzikale avond én vooraf een goed diner scherp 
geprijsd? 29 oktober 2016 bieden wij u aan: 3 gangen HEEL/DEEL 
menu voor € 21.50 p.p.

Meld U nu aan voor onze nieuwsbrief via www.grandbistroderotonde.nl 
om op de hoogte te blijven van alle acties en nieuwtjes!!

BEL: 06-3097 4306 

Openingstijden
Ma. t/m vr. 8.00 tot 16.00 uur
Za. 8 tot 13.00 uur

BEL: 06-3097 4306 

Inkoop van o.a.: 
► IJzer ► Metaal

Tevens ook brengpunt van uw bedrijfsafval:
► Groenafval ► B-S afval 
► Houtafval  ► Puinafval
 ► Oud papier



PCOB fietst mee 
naar Santiago de 
Compostella
VORDEN - De PCOB afdeling Vor-
den en omstreken houdt op don-
derdagmiddag 27 oktober om 14.00 
uur in De SooS (Dorpscentrum) te 
Vorden de maandelijkse bijeen-
komst. Dan hoopt te spreken de 
heer Leo Mackaay uit Ruurlo over 
zijn fietstocht van huis naar de 
bedevaartplaats Santiago de Com-
postella (Noord-Spanje). Ook veel 
wandelaars wandelen als pelgrim 
er naar toe. 

   

Achterhoeks 
Planetarium
TOLDIJK - De vrijdagen 4 en 25 
november zijn van 20.00 tot circa 
21.30 uur publieksavonden bij het 
Achterhoeks Planetarium, aan de 
Hoogstraat 29 in Toldijk. Henk Olt-
hof bouwde op zeer ingenieuze 
wijze meerdere planetaria. Heel bij-
zonder is de ruimtereis die men kan 
maken in Ruimteschip Aarde. Een 
ingenieuze aardbol die draaiend 
de aarde en de sterrenhemel laat 
zien. Aanmelden via de website:         
www.achterhoeksplanetarium.nl. 

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

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

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

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

 

Contact
Bronckhorst Noord“We willen het huiskamergevoel terug in de kroeg”

VORDEN - Zo laten Gerrit Kaster-
mans en Herbert Rutgers weten, 
die per 1 januari 2017 het spreek-
woordelijke stokje overnemen 
van Frank en Lenie Krijgsman-
Speksnijder, de huidige uitbaters 
van Café Uenk. Oudejaarsnacht 
om 12 uur ‘s nachts zal de over-
name plaatsvinden en viert het 
nieuwe duo hun officiële ope-
ning. Iedereen is deze avond van-
af 23.00 uur van harte welkom.

Door Bernadet te Velthuis

Anderhalf jaar geleden besloten 
Frank en Lenie Krijgsman-Spek-
snijder het roer om te gooien en 
het café te gaan bestieren. De ac-
ceptatie was wisselend en zeer 
uiteenlopend, wat heeft bijgedra-
gen aan het besluit hun zakelijke 
activiteiten vroegtijdig te stoppen. 
Wel geven zij aan hier vrede mee 
te hebben. Wat hun plannen zijn 
voor de toekomst? “Dat houden 
we nog even voor ons, maar idee-
en hebben we genoeg”, zo vertelt 
Frank enthousiast.

Toen Herbert en Gerrit dit besluit 
ter ore kwam, werd er al eens 
voorzichtig geopperd de kroeg sa-
men te gaan runnen. “We wilden 

niet dat wat het nu is, verloren 
gaat. Het café is een soort huiska-
mer en dat moet het blijven. Van 
een goed gesprek tot flink ouwe-
hoeren en van sportwedstrijden 
kijken tot feestjes bouwen; het is 
hier allemaal mogelijk.”, zo vertelt 
Gerrit Kastermans. Uiteindelijk 
besloten ze de knoop door te hak-
ken en ervoor te gaan. Herbert 
Rutgers: “We hebben er heel veel 

zin in en ook het thuisfront is en-
thousiast”. Het café zal als vanouds 
weer 7 dagen in de week, 365 da-
gen per jaar open zijn. Verder zijn 
alle sportuitzendingen te volgen 
op groot scherm en/of de diverse 
televisieschermen. 
Uiteraard blijft het café ook het 
honk voor de diverse dart- en 
biljartclubs, waaronder KOT Vor-
den en Dart team Uenk, en op de 

maandagochtend is het café het 
domein van senioren biljartver-
eniging ‘Op Goed Geluk’. Verder 
blijven ook de vertrouwde kaart- 
en klaverjassen avonden bestaan, 
zal er regelmatig livemuziek te ho-
ren zijn en willen de heren aan de 
weg timmeren als het gaat om het 
houden van themafeesten en be-
sloten feesten.

Sportwedstrijden 
volgen op tv en 
groot scherm

Voor andere ideeën, kan men ge-
rust naar de mogelijkheden vra-
gen. Het huidige telefoonnummer, 
de e-mail en de Facebookpagina 
van Café Uenk zullen overgeno-
men worden en blijven zoals het is.

Nieuwjaarsreceptie
Na de officiële opening tijdens Ou-
dejaarsnacht, zal de volgende dag 
van 16.00 tot 20.00 uur een Nieuw-
jaarsreceptie plaatsvinden met 
livemuziek door Peter Arends. De 

NEEDE - Op je tachtigste verjaar-
dag nog achter het stuur van een 
vrachtwagen plaatsnemen om 
een stukje te gaan rijden, daar 
moet je toch wel lef voor heb-
ben. Maar Gerrie Niessink (80) 
draait haar hand er niet voor 
om. Zij werd dinsdagochtend 11 
oktober verrast met een ritje in 
de lesvrachtwagen van rijschool 
Jan ten Pas uit Eefde. “Eerst wil-
de ik niet, want ik was die dag 
een beetje slecht in orde. Maar 
uiteindelijk ben ik blij dat ik ge-
gaan ben, ik heb het fantastisch 
gehad,” aldus Gerrie Niessink.

Door Bernadet te Velthuis

Het idee kwam van haar zoon 
Martin Niessink uit Vorden. “Mijn 
moeder heeft op haar negentiende 
haar vrachtwagenrijbewijs gehaald 
en wilde deze een tijdje geleden 
verlengen. Maar hiervoor moest 
ze dan wel weer opnieuw gekeurd 
worden. Dat zag ze niet meer zit-
ten en met pijn in haar hart nam 
ze afscheid van haar vrachtwagen-
rijbewijs. Het leek mij daarom ge-

weldig als ze nog eenmaal achter 
het stuur zou plaatsnemen.” Jan 
ten Pas uit Eefde van de gelijkna-
mige rijschool, dezelfde rijschool 
(toen nog onder de naam Woes-
sink) waar Gerrie op negentienja-
rige leeftijd haar rijbewijs haalde, 
was voor deze verrassing van Mar-

tin wel te porren. Dinsdagochtend 
11 oktober stond de lesvrachtwa-
gen op de stoep bij haar woning 
aan de Bleekenweg in Neede. “Ik 
vind het wel erg leuk hoor”, rea-
geert Gerrie, toch wel een beetje 
overvallen door het bezoek en de 
verrassing van haar zoon, wanneer 

haar gevraagd wordt of ze het wel 
leuk vindt dat er een foto wordt ge-
nomen voor een stukje in de krant. 
“Laten we maar naar buiten gaan”. 
Eenmaal plaatsgenomen in de 
cabine geeft Jan ten Pas haar nog 
een paar instructies, Gerrie zwaait 
naar de familie die buiten toe staat 
te kijken en de vrachtwagen rijdt 
de straat uit. Bij terugkomst staat 
er een grote glimlach op haar ge-
zicht. “We hebben een behoorlijk 
eind gereden maar het is allemaal 
goed gegaan”.

Waar anno 2016 dames achter 
het stuur van de vrachtwagen 
nog steeds in de minderheid zijn, 
kwam dit in 1955 praktisch niet 
voor. “Ik werd vaak aangehou-
den, de politieagenten vonden het 
maar al te interessant”, lacht Nies-
sink. Toch is Gerrie nooit vracht-
wagenchauffeuse geweest van 
beroep. “Mijn ouders hadden een 
eigen eierenbedrijf maar enkel 
dochters. Toch hadden ze iemand 
nodig om op de vrachtwagen te 
kunnen rijden en mij leek het wel 
wat. Dus zo geschiedde”.

‘Politieagenten vonden het maar al te interessant’

Gerrie Niessink achter het stuur op haar tachtigste verjaardag. Foto: Bernadet te Velthuis

Gerrit Kastermans en Herbert Rutgers nemen vanaf 1 januari café Uenk over. 
Foto: Bernadet te Velthuis

Jong Gelre volop in voorbereiding op revue 
DNA Onbekend
VORDEN/WARNSVELD - Zaterdag 12 november is het zover. Dan gaat de 
revue van Jong Gelre Vorden Warnsveld in première. De revue staat 
al jarenlang garant voor een spetterende combinatie van zang, dans 
en toneel. Ongeveer zeventig leden van Jong Gelre in de leeftijd van 
zestien tot ongeveer dertig jaar geven samen uitvoering aan de revue. 
Naast de toneelspelers, zangers en dansers helpen ongeveer dertig 
jongeren achter de schermen mee om alles in goede banen te leiden.

De schrijverscommissie van Jong 
Gelre heeft dit jaar weer een 
spectaculair stuk geschreven, ge-
naamd DNA Onbekend. Bonnie 
bezit als vrijgezelle moeder samen 
met haar beste vriend Alberto een 
kapperszaak in Amsterdam. Bon-
nie’s dochter Tanja staat op het 
punt te gaan trouwen. Zij wil voor 
ze in het huwelijk treedt dolgraag 
weten wie nu eigenlijk haar vader 
is, waarover haar moeder nooit 
iets heeft losgelaten. Er zijn drie 

potentiële vaders. Tijdens de zoek-
tocht naar de vader van Tanja blik-
ken ze onder andere terug naar de 
jaren tachtig. De tijd waarin Bon-
nie de potentiële vaders leerde 
kennen.

Op zaterdag 12, vrijdag 18 en za-
terdag 19 november wordt de re-
vue opgevoerd in het Kulturhus te 
Vorden. Kaartjes zijn vanaf begin 
november verkrijgbaar via de Bru-
na en het Kulturhus in Vorden. Scene uit de revue van Jong Gelre 2015:  ‘La Moustache’.

Dinsdag 25 oktober 2016 5Contact Bronckhorst Noord



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

www.amphion.nl

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

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

Woezel en Pip (2+)

Momix

Maaike Ouboter

The Analogues

Bertolf

Hans Klok

Hart tegen Hart

Op zoek naar de sloddervos

Alchemia

En hoe het dan ook weer dag wordt

Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band

Bloedlijn

House of Horror

Met o.a. Rick Engelkes en Richard Kemper

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

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

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

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

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

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

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

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Show

20:00 uur - Toneel

6

8

10

11

11

17

zo.

di.

do.

vr.

vr.

do.

Voorpremière

tips!

STOMP
Alchemia

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

20:00 uur - Show

12 &13
za & zo.

15 &16
di & wo.

THEATERDINER
MOGELIJK OP 12 NOV.

THEATERBUFFET
MOGELIJK 

u i t g e l i c ht
Theateragenda

NOVEMBER 2016

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

20:00 uur - Dans

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

0.45
Actie!

1.39
Actie!

2.99
Actie!

0.89
Actie!

0.89
van 1.49

0.99
van 1.49

1.99
van 2.49

1.29
van 1.79

1.39
van 1.99

1.29
van 1.79

DIEPVRIES

KOELING
GIESER 
WILDEMAN 
STOOF-
PEREN

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

Maandag
24-10 t/m 

zondag 
30-10

Vrijdag
 28-10 t/m 

zondag 
30-10

Natuurlijk 

Aldi!

40 g4 x 2 stuks

1 kg

250 g

500 g

Per stuk1.5 kg

CONFE-
RENCE-
PEREN

HARICOTS 
VERTS

MANDA-
RIJNEN

VERSE 
WORST* 

HOKKAIDO 
POMPOEN

185 ml 8 x 0.33 l

1 kg

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

ECHTE AANDACHT

 Ik wil iets betekenen voor een ander

dus ik luister

sensoor.nl/vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger luister je naar 
mensen die behoefte hebben 
aan een vertrouwelijk gesprek. 
Aan echte aandacht. 
Dag en nacht, anoniem via 
chat, mail of telefoon.



Marianne Besselink,
één jaar burgemeester
HENGELO - In het gemeentehuis 
van Bronckhorst waar vorig jaar 
op 21 oktober veel gasten getuige 
waren van de beëdiging van Ma-
rianne Besselink als nieuwe bur-
gemeester, vertelt zij enthousiast 
over haar eerste jaar. Zij geniet 
van het moois dat de gemeente 
Bronckhorst biedt.

Door Liesbeth Spaansen

Vooral van de Bronckhorster in-
woners en hun enthousiasme en 
saamhorigheid. “Ik heb toen ge-
zegd: ‘Ik ga buurt maken’ en dacht 
dat ik vast een paar uitnodigingen 
zou krijgen om kennis te maken 
met Bronckhorst. Maar er zijn zo-
veel uitnodigingen dat ik er nog 
steeds een aantal op stapel heb 
staan! Dat kennismaken, zien en 
ervaren wat er allemaal gebeurt 
in Bronckhorst is geweldig. Ik ben 
iedere keer weer onder de indruk.”

Natuurlijk realiseerde burgemees-
ter Besselink zich dat zij iemand 
opvolgde waarvan Bronckhorst 
op een heftige manier afscheid 
had genomen. Henk Aalderink 
heeft met zijn enorme inzet, ook 
tijdens zijn ziekte, veel indruk 
gemaakt op inwoners. Hij heeft 
de vijf gemeenten samengesmol-
ten en Bronckhorst echt goed op 
de kaart gezet. Nu ben ik er en ik 
doe dat ook. Ben erg gedreven en 
toegankelijk en sta met mijn gezin 
midden in de samenleving. Maar 
ik ben jonger, een vrouw en zit in 
een andere levensfase”, lacht zij.

Burgemeester Besselink ging naar 
buurtverenigingen, buurtfeesten 
en kermissen. “Bijvoorbeeld in 
Linde naar de lichtroute, mijn eer-
ste file in Bronckhorst. In Vorden 
beleefde ik mijn eerste Konings-
dag en heb mijn eerste vogels ge-
schoten. In Bronkhorst schoot ik 
zelfs als eerste vrouw ooit. Wat ik 
ook leuk vond was de trekking van 
de Spartametrace in Wichmond. 
Ik heb paasvuren bekeken met de-
zelfde ingrediënten, feest en vuur, 
maar ieder zijn eigen karakter en 
sfeer.”

Ze heeft een hele lijst aan activi-
teiten waar zij afgelopen jaar is ge-
weest, zoals de slachtvisite in Tol-
dijk en daarna Sinterklaasintocht 
in Hengelo. De sterkste man en de 
doortocht van de Giro in Zelhem. 
Bijzonder was het boek over bur-
gemeester Rijpstra: ‘Burgemeester 
in Oorlogstijd’ en de knotelzen 
in de Meuhoek, het carbidschie-
ten in Hummelo “Tiptop geor-
ganiseerd.” Daarnaast was zij bij 
Zomer in Gelderland in Drempt. 
Naar bruidsparen gaat zij met veel 
plezier, ook als dat op zaterdag of 
zondag is. “Als het kan hoor, want 
soms kan het echt niet vanwege 
afspraken.” Het is teveel om op te 
noemen.

Marianne Besselink is opgegroeid 
op het platteland. “Daardoor her-
ken ik een heleboel dingen, hoe de 
samenleving is, hoe dat reageert. 
Ongeschreven dingen die je aan-
voelt. Ook wat dat betreft klopt 
Bronckhorst helemaal. Ik herken 
het plattelandsleven en de natuur 
vanuit mijn jeugd en inhoudelijke 
vraagstukken over leefbaarheid 
en krimp herken ik uit vorige ba-

nen. Ook hier moeten we zorgen 
dat het nu en in de toekomst goed 
wonen, werken en recreëren blijft. 
De komende tijd ga ik aan de slag 
om te kijken hoe we binnen de sa-
menwerking van de Achterhoek 
het krimpvraagstuk nog beter kun-
nen aanvliegen. Ik heb vanuit mijn 
periode als gedeputeerde van de 
provincie Groningen mooie voor-
beelden gezien van inwoners die 
samen zaken oppakken om de 
leefbaarheid in stand te houden 
of te verbeteren. Ook als er min-
der inwoners zijn of meer oude-
ren dan jongeren. Door plannen 
te maken voor huisvesting, sloop, 
onderwijs en ontmoeting. Dat 
doen en kunnen we hier ook!”

“Ik heb nu Bronckhorst in alle sei-
zoenen meegemaakt. Ik vind het 
hier gewoon echt heel erg mooi. 
Ook op dit moment met dat blad 
dat van de bomen komt, die kleu-
ren. Vooral als de laaghangende 
zon er doorheen komt. Prachtig. 
Dan vraag ik mij altijd af of ieder-
een die hier woont nog wel ziet 
hoe mooi het is.”

Ratti Dames weer ronde verder
KRANENBURG - Afgelopen zondag 
23 oktober stond de bekerwed-
strijd tegen Erix/KSV dames 2 
op het programma. Ratti speelde 
thuis en om 13.30 uur was de af-
trap. De tegenstander was niet 
geheel onbekend, de afgelopen 
seizoenen hebben de dames ge-
regeld tegenover elkaar gestaan 
op het veld. En zeker de laatste 
jaren was het een geduchte te-
genstander.

Ratti begon op hoog tempo de wed-
strijd, dit resulteerde ook al snel in 
een paar mooie aanvallen. Marieke 
Tuinman wist zich mooi vrij te lo-
pen en te scoren, alleen stond ze 
buitenspel. Dus werd het doelpunt 
terecht afgekeurd. Maar niet veel 
later kwam er een mooie steekbal 
van Ellen bij Marieke terecht en 
kon ze alsnog de 1-0 maken. Ge-
durende de eerste helft zakte Ratti 
iets terug, waardoor Erix ook een 
aantal kansen kreeg. Deze werden 
alleen niet omgezet in doelpunten. 
Ruststand 1-0. Na rust moest het 
tempo weer wat opgeschroefd wor-

den en was de opdracht opnieuw 
binnen tien minuten te scoren. Dat 
lukte nadat Anna de Jonge op doel 
schoot. Het schot werd nog gekeerd 
door de keepster, maar Kim Heuve-
link was attent en kon de bal bin-
nen koppen. Niet lang daarna was 
Anna weer de aangeefster d.m.v 
een voorzet die binnen werd ge-
schoten door Marieke, 3-0. Ratti 
domineerde de tweede helft en kon 
lekker vrij de wedstrijd uit voetbal-
len. Er werd goed gecombineerd, 
en Kim kon met een afstandsschot 
links onderin de hoek de 4-0 bin-
nenschieten. Tot slot werd het nog 
5-0 toen Kim een steekpass op Be-
ate gaf, Beate schoot maar de bal 
werd tegengehouden door de te-
genstandster. Gelukkig kwam hij 
via haar voor de voeten van Marie-
ke, die hem binnen kon schieten.

Al met al een verdiende zege voor 
de dames van Ratti, en dus weer 
een ronde verder in de bekercom-
petitie! Op 11 december staat de 
volgende tegenstander te wachten, 
wie dat wordt is nog niet bekend.

   

Uitslagen Bridgeclub Vorden
VORDEN - Uitslag 2e periode van 
de maandagavond en 1e periode 
woensdagmiddag.

Lijn A:1. Adri Terlouw en Ria van 
Bosheide: 58,81%. 2. Jos en Hen-
riette Meijers: 54,15% en 3. Joop en 
Tony van Straaten: 53,35%. Lijn B: 
1. Renate Lübke en Gerrie de Goe-
ijen: 59,34%, 2. Rie de Bruin en Ger-
rit van de Werf: 56,91%. 3. Herma 
Jacobs en Els van der Jagt: 53,69%. 
Lijn C: 1. Truus Toolkamp en Gea 
Vaneker: 53,52%. 2. Wim Klein Kra-

nenbarg en Ellen Stoops 52,37%. 3. 
Jasper de Ronde en Annie Reind-
sen: 51,48%. 

Uitslag 1e periode
Lijn A: 1. Gerda Nulden en Ton 
Simonis: 58,96%, 2. Riki webbink 
en Gerti Hissink: 55,65% en 3. Jan 
Holtslag en Henk Wagenvoorde: 
54,38%. Lijn B: 1. Corinne v.d.Kroon 
en Gerda Tankink 60,63%; 2. Ellen 
Stoops en Wim Klein Kranenbarg 
52,38% en 3. Paulien Gasseling en 
Nanny Langeler 51,68%.

Burgemeester Marianne Besselink blijft enthousiast over de mooie gemeente Bronckhorst. 
Foto: Liesbeth Spaansen

verhuisservice
Een zorg minder.
Meer informatie bel 0314 357 430

JAARTRAINING LEVEN IN JE LIJF 
START WEER IN 2017:
Lichaamsgericht en mindful: 
uit je hoofd, in je HART!
OPEN LES: 19 november

Herken je dit?
• Zit je veel in je hoofd? Wil je meer contact met je lichaam, je gevoel?
• Voel je je geleefd? En is het nu tijd voor jou? 
• Hou je je staande? Verlang je naar rust? 
• Zeg je Ja terwijl je Nee bedoelt? Wil je je grenzen duidelijker aangeven?
 
Dan is deze Jaartraining iets voor jou! Je landt meer in je lichaam, 
je hart en jouw kracht. Je wordt je bewust van belemmerende over-
tuigingen en laat oude patronen los. Je ervaart meer vertrouwen en 
rust, en een dieper contact met jezelf en anderen.
  
Ervaar het zelf!
• OPEN LES: zaterdagochtend 19/11 
• Start Jaartraining: 4/2  (VROEGBOEKKORTING TOT 1/12)!

Aanmelden en ervaringen van deelnemers: 
www.innerpulse.nl/jaartraining

Welkom! Ans Hoogland

Sinds 2004 inspireer en begeleid ik mensen om ontspannen te leven, 
met vertrouwen, energie en plezier.

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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* Geldig t/m 30 november 2016, 
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WIN HET AANKOOPBEDRAG 

VAN UW KEUKEN TERUG!*

(Infotorial)

Nekklachten; wat doe je eraan?
Nekklachten komen vrij veel voor: 1 op de 5 mensen krijgt er 
jaarlijks mee te maken. Veel belangrijker is dat de helft van deze 
mensen na een jaar nog steeds last heeft. Nekklachten kunnen dus 
letterlijk heel hardnekkig zijn. De chiropractoren van Chiropractie 
Zutphen zijn gespecialiseerd in de behandeling van nekklachten. 
Bovendien kijken ze samen met u hoe u het risico op het terugkeren 
van klachten kunt verminderen.

Risicofactoren
Uit onderzoeken blijkt dat vooral 
mensen tussen de 35 en 40 nek-
klachten hebben, vrouwen iets 
vaker dan mannen. Hier kun je 
als patiënt natuurlijk niet veel 
aan doen, maar er zijn tevens ook 
factoren waar we wel degelijk in-
vloed op hebben. Zo zijn langdurig 
zitten, maar ook langdurig met de 
nek gebogen zitten aangetoonde 
risico’s.  Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het gebruik van een tablet of 
mobiele telefoon. Daarnaast ma-
ken (mee-)roken en stress ons ook 
kwetsbaarder voor nekklachten. 

Preventie
Het is duidelijk dat er bij de be-
handeling van nekklachten niet 
alleen naar de nek moet worden 
gekeken. De chiropractoren van 
Chiropractie Zutphen brengen sa-
men met u de factoren in beeld die 
aangepast kunnen worden zodat 
er een betere basis is voor herstel. 
Uw algemeen welzijn kan worden 
verbeterd door regelmatiger te 
bewegen of ontspanningsoefenin-
gen te doen. Ergonomische aan-
passingen thuis en op de werkplek 
kunnen de belasting op uw nek 
verminderen. Denk bijvoorbeeld 
aan de correcte hoogte van uw 
monitor, een sta-bureau of een 
hoofdsetje als u veel telefoneert. 

En slaapt u op de buik? Dan wordt 
het tijd om uzelf aan te leren op de 
zij of rug te slapen; dit is een stuk 
prettiger voor uw nek. 

Behandeling 
Natuurlijk moet er ook naar de 
nek worden gekeken. Bewegings-
blokkades en zwakke spieren kun-
nen een voedingsbodem zijn voor 
nekklachten, die niet alleen met 
houdingoefeningen of wat advie-
zen kunnen worden opgelost. Met 
specifieke behandeltechnieken 
kunnen deze belemmeringen in 
de nek worden aangepakt. Doel-
gerichte oefeningen zijn nodig om 
soepele, pijnloze bewegingen te 
herstellen en te behouden. Wij bie-
den een complete en persoonlijke 
aanpak, waarbij alle factoren die 
een rol spelen in het ontstaan van 
nekklachten worden aangepakt. 
Hierdoor heeft u de grootste kans 
op een duurzaam herstel van uw 
klachten.

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl
U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken.
Chiropractie wordt vaak 
(groten-)deels vergoed vanuit het 
aanvullend pakket. 



‘Na tien jaar toe aan een nieuwe 
muzikale uitdaging’
VORDEN - Hij wil op zoek gaan 
naar een nieuwe uitdaging om 
een volgende stap te kunnen zet-
ten in zijn muzikale loopbaan. 
“Het is een groot voorrecht ge-
weest om tien jaar geleden hier 
in Vorden als een relatief nog 
jong onervaren dirigent mijn 
muzikale loopbaan als dirigent 
te mogen beginnen. Het was best 
een grote stap, zowel voor mij als 
voor destijds Concordia. Dat ze 
mij die kans hebben gegeven ben 
ik de mensen hier eeuwig dank-
baar voor. Maar ik ben na tien 
jaar toe aan een nieuwe muzikale 
uitdaging. En dat respecteren de 
muzikanten hoe jammer ze het 
ook vinden dat ik afscheid neem.”

Door Jan Hendriksen

Tijdens het Najaarsconcert op 
zaterdagavond 29 oktober in de 
Dorpskerk neemt Harmonie Vor-
den afscheid van hun dirigent 
Berjan Morsink (33). Afgelopen 
voorjaar gaf de in Markelo wo-
nende geboren Diepenheimer 
Berjan Morsink na zes jaar Con-
cordia en vier jaar Harmonie Vor-
den aan om een punt te willen 
zetten achter zijn muzikale leiding 
in Vorden. De eerste muzikanten 
van Harmonie Vorden druppelen 
op deze donderdagavond de grote 
zaal van ‘t Kulturhus binnen voor 
de wekelijkse repetitie. Achter in 
de gezellige foyer blikt Morsink 
terug op tien jaar muzikale leiding 
in Vorden.

“Ik laat na de samensmelting tus-
sen Concordia en Sursum Corda 
in 2012 een fijne gezellige en mu-
zikaal gezien prima sterk bezette 
verbonden groep achter. En daar 
ben ik best wel trots op. De fusie-
periode was ingrijpend en inten-
sief. De bezetting verdubbelde 
bijna. Maar muzikaal was het een 
goede keus om beide verenigingen 
samen te laten smelten. We kun-
nen wederzijds nog prima met el-
kaar overweg, maar ikzelf ben toe 
aan een nieuwe muzikale uitda-
ging. Ook is het nu voor het orkest 
goed dat er een nieuwe leiding, 
iemand met een frisse kijk op de 
zaak, voor de groep komt te staan, 
daar ben ik van overtuigd.”

Duizendpoot
Berjan Morsink begon zijn mu-
zikale carrière op negenjarige 
leeftijd bij muziekvereniging De 
Harmonie in Diepenheim. Daar 
leerde hij via de muziekschool 
in Goor trombone spelen. Na de 
middelbare school ging hij naar 
het Conservatorium in Enschede 
om trombone te studeren. Mor-
sink studeerde in 2006 af voor klas-
siek bastrombone. Na het afstude-
ren op trombone is hij harmonie/
fanfare en brassband directie gaan 
studeren aan het Prins Claus Con-

servatorium in Groningen, waar 
hij les heeft gehad van de bekende 
docenten Tijmen Botma en Klaas 
van der Woude. Daar studeerde 
hij in 2010 af voor zijn Bachelor 
diploma. Na vijf jaar is Berjan nu 
weer op school te vinden en wel in 
Zwolle op het ArtEZ Conservatori-
um bij Fried Dobbelstein om daar 
komende zomer af te studeren 
voor zijn Master directie diploma.

Momenteel is Berjan werkzaam 
als dirigent bij Muziekvereniging 
Orpheus uit Bathmen en bij mu-
ziekvereniging Excelsior uit Gelse-
laar. Als bastrombonist is hij mid-
dels een deeltijd baan verbonden 
aan het Trompetterkorps der Ko-
ninklijke Marechaussee. Kortom 
een muzikale duizendpoot die na 
tien jaar, hoe jammer men het ook 
vindt bij Harmonie Vorden, zater-
dagavond afscheid neemt als diri-
gent.

Grote waardering
Harmonie Vorden heeft grote 
waardering voor hetgeen Berjan 

voor de harmonie heeft betekent. 
Voorzitter Wout Dekkers: “Als mu-
zikaal leider heeft hij mede in het 
kader van het fusieproces er voor 
gezorgd dat er een eenheid ont-
stond in de nieuwe vereniging. 
Het is dankzij de inbreng van Ber-
jan dat twee muzikale culturen 
en het muzikale niveau daarvan 
in een relatief korte tijd bij elkaar 
zijn gebracht. Er is een door de 
fusie een vereniging ontstaan die 
in staat is om met elkaar muziek 
te maken van het niveau van de 
vierde divisie. 

Berjan maakt ook een eigen mu-
zikale ontwikkeling door en daar 
passen ook nieuwe uitdagingen en 
ambities bij. Het kwam voor het be-
stuur en leden niet als een volledi-
ge verrassing dat hij voor de zomer 
aangaf nieuwe uitdagingen aan 
te willen gaan en het in muzikaal 
opzicht een stapje hoger te willen 
zoeken. We nemen afscheid van 
een dirigent waarvoor we waarde-
ring hebben voor hetgeen hij voor 
de vereniging(en) heeft betekent.”

   

Groot aantal deelnemers uit Bronckhorst
Vervolg van voorpagina

VORDEN/KRANENBURG - Bij de dag-
licenties deden een groot aantal 
rijders uit de regio mee. Wesley 
Ankersmid pakte een tweede 
plaats en Vordenaar Youri Pardijs 
werd uitstekend vierde in zijn 
thuiswedstrijd.

Na afloop van de O.N.K. reden nog 
verschillende mannen een ronde 
Off Road over het uitgezette par-
cours. In al deze klassen kwamen 
nog een groot aantal deelnemers 
uit de gemeente Bronckhorst aan 

de start. Daaronder werd fel ge-
streden wie de beste rijder zou 
worden uit de regio. Na afloop 
werd de prijsuitreiking gedaan in 
het clubhuis aan de Eikenlaan in 
de Kranenburg. Het bleef er lang 
gezellig en de vele mooie en ster-
ke verhalen passeerden de revue. 
Aan het eind roemde voorzitter Jo-
hannes van Kempen de flexibiliteit 
van de ruim honderd vrijwilligers 
en de grondeigenaren die dit eve-
nement iedere keer weer mogelijk 
maken. Aankomend weekend is 
er een gecombineerd Europees 
en Nederlands kampioenschap 

in Harfsen. Alle rijders die in Vor-
den meededen, zullen daar ook 
aan de start staan, aangevuld met 
veel buitenlandse deelnemers. 
Het E.K. zal vrijdag en zaterdag 
gereden worden en men start om 
8.30 uur. De deelnemers moeten 
twee ronden van ongeveer 90 ki-
lometer rijden met daarin vier 
proeven. Daarbij is ook een proef 
uitgezet op het crosscircuit van de 
Harfsense motorclub H.A.M.A.C.
   

 ■ Voor meer foto’s,   
zie achterhoekfoto.nl

Dirigent Berjan Morsink neemt afscheid van Harmonie Vorden. Foto: PR. 

Krab
Vanochtend moest ik krabben, 
ik was er niet op voorbereid. Bij 
gebrek aan materieel vond ik het 
pasje van de slijterij aan de bin-
nenzijde van de autodeur. Drank 
ontdooit wel meer, dacht ik opti-
mistisch. Het was vroeg, te vroeg. 
Na het inschenken van de thee 
had ik het al kunnen weten. Zo 
ongeveer op het moment dat ik de 
waterkoker al geeuwend in de kast 
naast de hagelslag zette.

Mijn haar wilde niet omlaag en mijn 
voeten bleven kil. Mijn vingers gin-
gen na een enkele krab-beweging 
in staking en het wolkje van mijn 
adem schreef demonstratief ‘nee’ 
in de ochtendmist. Het is oneerlijk, 
fluisterde ik tegen de witte ramen. 
Jullie hadden best nog even door-
zichtig kunnen blijven.

Slechts van de week nog dansten 
mijn dochters onder de stralen 
van een fontein. Ook toen was het 
geen zomer meer, maar het water 
was meer vloeibaar dan vast. Ik zie 
kale takken verschijnen en de wind 
snijdt zich dwars door nieuwe 
openingen heen. Nog even, denk 
ik, en dan zal ik elke morgen moe-
ten krabben. Tenzij ik de motivatie 
vind om iedere avond zo’n zilveren 
ding over de auto heen te leggen 
omdat ik nog steeds slechts een 
pasje van de slijterij bezit.

Mijn koude voeten zal ik troos-
tend in onooglijk winterschoeisel 
hullen en mijn nek in mijn kraag 
duwen. Mijzelf verstoppen onder 
dons en dubbele lagen. In wanten 
en sjaals. In (thee)kannen en krui-
ken. Op de uitkijk zal ik liggen en 
op de loer, het gras nauwlettend in 
de gaten houden. Wachten op een 
teken van leven en wensen om het 

zoemen van insecten die ik een 
seizoen daarna alweer irritant zal 
vinden.

Zo zal het altijd gaan, tot ik weer 
elke morgen oogverblindend ge-
wekt word door een hoopvol, 
straaltje zon. Een streepje licht dat 
zich onder mijn rolgordijn door-
wringt en dwingend laat weten 
dat het tijd is. Dat ik het stof van 
mijn korte mouwtjes af kan slaan 
en de jurkjes tevoorschijn mag 
wapperen. Wat is het nog ver weg, 
of pas geleden. Het is maar hoe je 
het bekijkt. Maar het komt goed, 
mettertijd.

Niets is zo geruststellend als de 
seizoenen. Als weten wat er komt 
en je er alsnog door laten verwon-
deren. Als een liefde waar je nooit 
aan wennen wilt, omdat je hem 
niet voor lief nemen zal. Als een 
stortbui die je deuren openzwaait 
en roept “Schat, ik ben er alweer!” 
Waarna je even schrikt van zoveel 
natuurgeweld, maar daarna dan-
send in zijn plassen stampen wilt.

Ik geef de thermostaat nog maar 
eens een slinger, ze heeft zich lang 
genoeg gedeisd gehouden. Onder 
het zachte dekentje op de bank 
nestel ik me in een nieuw seizoen. 
Thee warmt mijn handen op en 
ik krul de deken behendig onder 
mijn voeten. Oh, wat hoop ik dat ik 
morgen niet hoef te krabben. Want 
ik heb totaal geen zin om dat zil-
veren ding te zoeken in de kelder-
kast. Tussen het strandspeelgoed, 
de zonnehoedjes, regenlaarzen en 
de sneeuwschep in.

Niets is zo geruststellend als de 
seizoenen, ze komen altijd bij je 
terug.

EvaSchuurman
Column

Uw vacature bij 180.000 
huishoudens op de mat?
Vacaturekrant 2016 (verschijning week 44)

Vacaturebank Achterhoek en Achterhoek Nieuws maken hier 
werk van! In samenwerking met de Vacaturebank Achterhoek 
brengen we een vacaturekrant uit, die de hele Achterhoek bereikt. 

Hierop volgend staat er vrijdag 18 november 2016 een grensoverschrijden-
de banen- & loopbaanbeurs gepland, waar ook u zich kunt presenteren. We 
kunnen ons goed voorstellen dat u als bedrijf of instelling niet op de Banen- & 
Loopbaanbeurs wil ontbreken. U staat immers oog in oog met uw doelgroep. 
Een weloverwogen presentatie van uw bedrijf biedt u de kans contacten te 
leggen met goede arbeidskrachten. 

 
Meer informatie: (0544) 80 10 20
 verkoop@achterhoeknieuws.nl

pedicure aan huis 
Een zorg minder.
Meer informatie bel 0314 357 430
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Deze week maken wij extra veel:

APPELFLEUREN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

voor 5.95van7.35

Heerlijk boterdeeg
 met appeltjes, abrikoosjes en 

bitterkoekjes spijs.

Actie geldig van woensdag 26 oktober t/m dinsdag 1 november

Ontdek meer op herwers.hyundai.nl 

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

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 (l/100 km) / 23,3 (km/l); CO2 - emissie: 98 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens europese verordening 715/2007/EEG. 
Actie geldig van 1-10-2016 tot en met 31-12-2016 met uiterste kenteken registratiedatum van 31-3-2017. Weergegeven actie betreft de Hyundai i10 Go!. Genoemde prijs van het model is incl. BTW&BPM en excl. kosten rijklaar maken, metallic lak, leges en 
recyclingbijdrage. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden www.hyundai.nl of vraag er naar in de showroom. * Financial lease wordt u aangeboden via 
Hyundai Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V.  ** Pioneer navigatiesysteem is achteraf ingebouwd. Gratis navigatiekaart-updates zijn niet van toepassing.

De Hyundai i10 Go! met € 2.195 aan voordeel. Met o.a. Pioneer Navigatie** • Volautomatische airconditioning 
• Privacy glas • Connectivity Pack (Bluetooth, stuurwielbediening, speaker achter) • LED dagrijverlichting 

De ruimte om te genieten.
De Hyundai i10 Go!

De Hyundai i10 vanaf:

€ 89*

o.b.v. Financial Lease

P.M.

De ruimte om te genieten.

www.gotinkinstallatie.nl

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

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

AANGESLOTEN BIJ

koop je bij Gotink Totaalinstallateur!
Een nieuwe badkamer

✔  Alles onder één dak!

✔  Totaalpakket

✔  Eén aanspreekpunt

✔  Ontzorgen

✔  Groot assortiment

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

✔  Complete installatie en tegelwerken

✔  Badkamers compleet al vanaf €  7.295,-



Zelf energiecoach worden? Kom het team versterken!
De inzet van de coaches is een initiatief van de Achterhoekse woon-
corporaties en het verduurSaam energieloket. Zij zijn nog op zoek 
naar meer mensen die energiecoach willen worden. Lijkt het u leuk 
om deze cursus te volgen en buurtbewoners te helpen met energie 
besparen? Meld u dan aan via het verduurSaam energieloket en volg 
de leuke cursus tot energiecoach! Mooi vrijwilligerswerk om te doen, 
maar ook nog eens goed voor het milieu! 
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weten hoe u energie kunt besparen in huis?
Energiecoaches komen komen gratis langs met tips
Bij energiebesparing in huis 
denken veel mensen aan het 
aanschaffen van zonnepanelen of 
het aanbrengen van isolatie. Dat 
zijn zeker goede mogelijkheden. 
Daarvoor is echter best een inves-
tering nodig. En mensen met een 
huurwoning zijn hiervoor aange-
wezen op hun verhuurder. Er zijn 
ook veel gemakkelijkere 
manieren om energie te besparen 
in huis. In de Achterhoek zijn 
speciaal opgeleide energiecoa-
ches die u hiermee op weg 
kunnen helpen. De energiecoa-
ches zijn vrijwilligers. Zij helpen u 
kosteloos en vrijblijvend om 
inzicht te krijgen in uw energie-
verbruik en uw energierekening. 
Of u nu in een huurhuis woont of 
een koophuis hebt. Ze komen bij u 
langs en geven u concrete tips 
hoe u energie kunt besparen. 
Daarbij gaat het niet om grote 
investeringen of dure verbou-

wingen, maar om hele simpele 
aanpassingen in uw dagelijkse 
woon- en leefgedrag, zoals het 
type verlichting en verwarming in 
uw huis, de hoeveelheid water die 
u verbruikt, de apparatuur die u 
gebruikt en de hoogte van uw 
energierekening. Daarmee kunt u 
snel en eenvoudig energie 
besparen en dus geld. Met hele 
simpele maatregelen zijn al snel 
honderden euro’s per jaar te 
besparen! 

Een bezoek aanvragen?
Meer informatie over de Achter-
hoekse energiecoaches of een 
bezoek van een energiecoach 
aanvragen? Ga dan naar www.
verduursaamenergieloket.nl/
energiecoach, bel het loket via tel. 
(0314) 82 03 60 of mail: info@
verduursaamenergieloket.nl. Het 
bezoek en advies van de coach is 
gratis. Doen! 

Onderhoud begroeiing in uiterwaarden langs IJssel
Programma Stroomlijn vermindert kans op overstromingen

Start werkzaamheden Baakse Beek Vorden
Half oktober zijn de eerste werk-
zaamheden gestart voor de 
herinrichting van de oevers van 
de Baakse Beek in Vorden. Er is 
een begin gemaakt met de voor-
bereidingen voor het aanleggen 
van de verbinding vanuit de wijk 
Vorden zuid naar het centrum 
toe. Komende weken komt een 
brug over de beek en worden 
fiets/voetpaden aangelegd. Ook 
wordt de ‘Rode Loper’ naar het 
centrum toe groener aangekleed 

door het aanbrengen van beplan-
ting langs de winkelpanden. Eind 
november zijn deze werkzaam-
heden afgerond. Het overige 
werk staat gepland voor het 
voorjaar van 2017. De beek meer 
zichtbaar en beleefbaar maken 
voor inwoners en toeristen is het 
belangrijkste doel van de herin-
richting. Er komt onder meer een 
wandelroute van ‘kasteel naar 
kasteel’ en de beek krijgt een 
doorwaadbare plaats. Verder 

neemt de gemeente de aanleg 
van de infiltratievoorziening 
langs de beek voor haar reke-
ning. 
 
Het plan voor de herinrichting 
van de oevers van de Baakse 
Beek is een samenwerking 
tussen Waterschap Rijn en IJssel, 
Natuurmonumenten, Geldersch 
Landschap, provincie, inwoners 
en gemeente.

Wie er wel eens langs komt, is het 
waarschijnlijk opgevallen. Rijks-
waterstaat is bezig met het onder-
houd van de begroeiing in de uiter-
waarden langs het stroomgebied 
van de IJssel. Ook in Bronckhorst 
wordt gewerkt. De IJssel vormt de 
westgrens van onze gemeente. 
Door bomen en struiken te verwij-
deren op plaatsen waar de rivier 
bij hoogwater het snelst stroomt, 
zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat 
rivieren in Nederland ook bij hoog-
water goed blijven doorstromen. 
Dit vermindert de kans op over-
stromingen. 

Het onderhoud bestaat uit het 
verwijderen en afvoeren van 
begroeiing, takhout versnipperen 
en stobben frezen. De uitvoering 
van het werk gebeurt zorgvuldig: 
vlak voor de start van het werk 
bekijken de ecoloog van de 
aannemer en een onafhankelijk 
gespecialiseerd ecologisch bureau 
de situatie ter plekke. Treffen zij 
beschermde soorten aan, dan 

wordt het werk stil gelegd, of blijft 
er begroeiing staan. Werklocaties 
en rijroutes worden tijdig en goed 
aangegeven. Eigenaren en/of 
beheerders van gronden worden 
persoonlijk geïnformeerd over 
werkzaamheden op hun terrein. Het 
verwijderen, en eventueel versnip-
peren en afvoeren van de begroeiing 
voeren zij zo uit dat de overlast tot 
een minimum beperkt blijft. 

Herpantplicht opgelegd
Verder heeft onze gemeente, als 
één van de weinige gemeenten 
langs de IJssel, met Rijkswater-

staat een afspraak vastgelegd 
over herplant van bomen. Voor 
een groot aantal bomen die zij 
kappen in Bronckhorst, gaat Rijks-
waterstaat elders in onze 
gemeente nieuwe bomen planten. 
Waar passende landschapspro-
jecten zijn, zal gekeken worden of 
daar nieuwe bomen van dezelfde 
landschappelijke waarde als de 
gekapte bomen kunnen worden 
geplant. De waarde van de bomen 
die Rijkswaterstaat langs de IJssel 
kapt, worden hiervoor door een 
onafhankelijk bureau in kaart 
gebracht. 

Altijd op de hoogte
Wilt u meer weten over het 
Stroomlijn programma? Kijk dan 
op www.stroomlijnijssel.nl en 
www.rijkswaterstaat.nl/stroom-
lijn. Hier vindt u informatie over de 
werkzaamheden, vergunningaan-
vragen en de planningen. Voor uw 
specifieke vragen of opmerkingen 
over de geplande werkzaamheden 
en andere zaken kunt u per email 
contact opnemen met 
info@courantijssel.nl.

Samenwerken aan 
hoogwaterveiligheid
Programma Stroomlijn levert 
samen met andere programma’s 
van Rijkswaterstaat, zoals Ruimte 
voor de Rivier, een belangrijke 
bijdrage aan het beschermen van 
Nederland tegen overstromingen. 
Want het klimaat blijft onvoorspel-
baar veranderen en ons land is 
kwetsbaar voor overstromingen. 
Dit betekent dat we blijvend 
moeten werken aan bescherming 
tegen hoogwater.



Voor het Cruyff Court Hummelo 
zijn de openingstijden aange-
past. In de winter is het vroeger 
donker en daarom wordt de 
poort eerder gesloten. Vanaf 31 

oktober 2016 t/m 26 februari 
2017 wordt het speelterrein 
dagelijks gesloten van 19.00 uur 
tot 09.00 uur de volgende 
ochtend. Rond oud en nieuw is 
het Cruyff Court helemaal 
gesloten van 29 december 19.00 
uur tot 2 januari 09.00 uur. Door 
de inzet van vrijwilligers kan de 
jeugd blijven voetballen op het 
veld en zonder overlast voor 
aanwonenden. Heel belangrijk 
werk! Wij bedanken deze groep 
vrijwilligers voor hun trouwe 
inzet!

Openingstijden Cruyff Court 
Hummelo aangepast

Villa Nuova Vorden op dit moment niet in beeld voor 
huisvesting statushouders 

Voormalig woon/zorgcentrum 
Villa Nuova in Vorden is één van 
de locaties die de gemeente 
verkende voor het huisvesten 
van statushouders. Na verschil-
lende overleggen met de eige-
naar van Villa Nuova blijkt dat op 
korte termijn geen zicht is op een 
concreet plan om er statushou-
ders te huisvesten. De noodzaak 
voor het huisvesten van vluchte-
lingen met een verblijfsvergun-

ning blijft voor ons wel een uitda-
ging. Wij sluiten dan ook niet 
helemaal uit dat Villa Nuova op 
een later moment nogmaals in 
beeld komt als mogelijke locatie. 
Mocht de huidige of een even-
tuele nieuwe eigenaar alsnog 
met een plan komen, dan 
bekijken we dat serieus. Omwo-
nenden zijn geïnformeerd over 
de stand van zaken. 

Inloopdagen voor ontwerpbestemmingsplan
Landelijk Gebied 
Kom ook een kijkje nemen

Bronckhorst gaat over naar één 
nieuw bestemmingsplan voor het 
landelijke gebied. De drie 
bestaande hoofdplannen voor het 
landelijk gebied, inclusief alle wijzi-
gingen die op die plannen in de loop 
van de tijd hebben plaatsgevonden, 

worden samengevoegd tot één 
bestemmingsplan Landelijk Gebied 
Bronckhorst. Dit bestemmingsplan 
voor het buitengebied is tot stand 
gekomen samen met inwoners, 
belangenorganisaties en bedrijven. 

Inloopdagen
U bent van harte welkom om het 
ontwerpbestemmingsplan in te 
zien en uw vragen te stellen tijdens 
één van de inloopdagen. U kunt 
tussen 16.00 en 20.00 uur langs-
komen op:
•  26 oktober in Het Anker (Grote 

zaal), J.F. Oltmansstraat 7 in 
Steenderen

•  27 oktober in De Korenaar (Kerk-
zaal), Dorpsstraat 85 in Halle

•  1 november in Dorpscentrum 
(zaal rechts bij ingang), Raad-
huisstraat 6 in Vorden

•  2 november in Gemeentehuis 
(zaal Steen/Toren), Elderinkweg 
2, Hengelo

•  3 november in Dorpshuis De 
Ruimte, Dorpsstraat 22 in 
Hummelo

U kunt het plan ook digitaal of op 
papier bekijken t/m 5 december. 
Zie voor meer informatie de rubriek 
Bekendmakingen en mededelingen 
elders op deze gemeentepagina’s.

Solarpark De Kwekerij Hengelo op 5 november dagje open voor publiek 
Op 5 november zet solarpark De 
Kwekerij in Hengelo, waarvan de 
aanleg op dit moment in volle 
gang is, haar poort open. Die dag 
kunt u een eerste kijkje nemen in 
dit park dat in het voorjaar van 
2017 gereed moet zijn. De open-
stelling is onderdeel van de 
Achterhoekse Duurzame Huizen-
route, waarbij huiseigenaren hun 
energiezuinige woningen open-
stellen om andere mensen die 
maatregelen willen nemen om 
hun huis duurzamer te maken te 

inspireren en tips te geven. In het 
solarpark aan de Stekweg in 
Hengelo zijn die dag tussen 11.30 
en 16.00 uur diverse rondlei-
dingen door de initiatiefnemers, 
met verschillende thema’s, en 
lezingen door Lodewijk Hoekstra 
(voormalig RTL 4 tuinman en één 
van de initiatiefnemers). In de 
ochtend krijgen de direct omwo-
nenden als eerste een speciale 
rondleiding. Ook wordt op 5 
november in het park nog een 
duurzaam speelobject onthuld. 

Kom langs! Het exacte programma 
vindt u op: www.nlsolarparkde-
kwekerij.nl. 

Hand in hand
Het solarpark aan de rand van 
Hengelo wordt een bijzonder park 
omdat natuur en duurzaamheid er 
hand in hand gaan. Het hoofddoel 
van het zonnepark is met ca. 
7.000 zonnepanelen duurzame 
energie op te wekken voor ruim 
vijfhonderd huishoudens. Wat het 
park uniek in Nederland maakt, is 

dat er daarnaast volop gelegen-
heid is om te recreëren in de 
natuur en al wandelend er door-
heen innovatieve toepassingen 
van zonne-energie te ontdekken. 
Vijvers met drijvende zonnepa-
nelen, mogelijkheden voor het 
benutten van opgewekte zonne-
energie voor uw elektrische auto, 
natuurlijke speelplekken tussen 
vele zonnepanelen en ook een 
kleine schaapskudde gaan hun 
plek in het park vinden. 

Hoe blijft u op de hoogte van 
wijzigingen in een bestem-
mingsplan?
Als u vraagt om een bestemmings-
planwijziging op uw eigen perceel 
houden we u natuurlijk persoonlijk 
op de hoogte van de vorderingen. 
Maar hoe blijft u op de hoogte van 
wijzigingen in het bestemmings-
plan Landelijk Gebied of het 
bestemmingsplan Stedelijk 
Gebied? Dit kan namelijk ook van 
invloed zijn op uw eigen perceel! 
Hieronder leest u hoe dat gaat.

Het is voor ons helaas niet 
mogelijk om alle inwoners 
persoonlijk te informeren over 

wijzigingen in onze bestem-
mingsplannen omdat vooraf niet 
altijd in te schatten is wie belang-
hebbende is bij een wijziging. 

Hoe informeren wij u wel?
Wij informeren u via onze 
gemeentepagina’s en onze 
website. Zo berichten wij u hier 
regelmatig over belangrijke 
wijzigingen en bijvoorbeeld 
inloopavonden. Op http://
overuwbuurt.overheid.nl vindt 
u onze officiële publicaties. 
Daar staan ook de mogelijk-
heden om bezwaar te maken 
tegen een besluit. Heeft u thuis 
geen computer, dan kunt u 

tijdens onze openingstijden in 
het gemeentehuis terecht om 
stukken digitaal in te zien. 

Wat doet u zelf?
U bent er zelf verantwoordelijk 
voor op de hoogte te blijven van 
wijzigingen die er voor ú toe 
doen. Een handige manier om 
dat te doen is door u te abon-
neren via http://overuwbuurt.
overheid.nl op de e-mailservice 
voor bekendmakingen. U kunt 
daarbij aangeven van welke 
bekendmakingen u een atten-
dering wilt ontvangen. U kunt 
hiervoor via deze site ook een 
gratis app downloaden.

Loop ‘ns binnen bij onze 
gebiedsambtenaren
Spreekuren in Hummelo, Hengelo, 
Zelhem en Halle 

• ...hebt u ideeën voor uw woon-
omgeving, maar weet u niet bij 
wie u terecht kunt voor hulp om 
uw idee verder uit te werken?

• ...hebt u iemand nodig om mee 
te denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

• ...wilt u weten wat er in omlig-
gende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatieven 
en hoe u daarvan kunt leren of er 
wellicht bij aan kunt haken?

Onze gebiedsambtenaren zijn u
graag van dienst. Een aantal van
hen houdt hiervoor onder andere
maandelijks een spreekuur.   

Hummelo 
Op 27 oktober van 09.30-11.30 uur 
houden onze gebiedsambtenaren 
voor Hummelo e.o., Jan Ditzel en/of 
Arie Vries, spreekuur voor bewoners 
van het gebied in dorpshuis De 
Ruimte, Dorpsstraat 22 in Hummelo. 

Halle
De gebiedsambtenaren van 
Zelhem e.o., Arie Vries en/of 
Jeanne Wissink, houden op 
4 november in Halle in dorpshuis 
De Korenaar van 10.00-11.30 uur 
spreekuur. 

Zelhem 
Voor inwoners van Zelhem zijn 
Arie Vries en/of Jeanne Wissink op 
3 november in de bibliotheek 
(ruimte van het sociaal team) in 
Zelhem van 10.00-12.00 uur. 

Hengelo
Tot slot is gebiedsambtenaar 
Jeanne Wissink van Hengelo e.o. 
op 3 november bij Ons Huis in 
Hengelo van 14.00-16.00 uur. 

Ze zien u graag op h�  spreekuur! 

Aarzel ni� , loop bij ze binnen, 

de k�   e staat klaar! 

Voor meer info over onze gebieds-
ambtenaren (ook die van de 
andere delen van Bronckhorst) en 
wat zij voor u kunnen 
betekenen, zie 
bronckhorst.nl/
gebiedsambtenaren 
of scan de QR-code.

Villa Nuova in Vorden was voor-
heen een woon/zorgcentrum 

Bent u mantelzorger? Kom naar verwendag op 10 november
Mantelzorgers zijn mensen die, 
onbetaald, voor een naaste 
zorgen. De gemeente waardeert 
de inzet van mantelzorgers 
enorm en realiseert zich dat zij 
onmisbaar zijn voor veel inwoners. 
Daarom organiseren we een 
speciale verwendag voor mantel-
zorgers. Deze dag vindt plaats op 
10 november 2016 van 9.30 tot 
16.00 uur bij de Gouden Karper in 
Hummelo, op de Dag van de 

Mantelzorg. Wat kunt u 
verwachten? In elk geval een 
bijzondere theatervoorstelling en 
ruime keuze uit allerlei creatieve 
en ontspannende workshops. Het 
belooft een heerlijk uitje te worden! 

Aanmelden
Bent u mantelzorger? Dan kunt u 
zich voor deze bijeenkomst 
aanmelden via www.bronckhorst.
nl/mantelzorg. Aanmelden kan 

nog tot 1 november 2016. Er zijn 
geen voorwaarden verbonden aan 
het aantal uren dat u zorg verleent 
en de bijeenkomst kost u niets. Na 
aanmelding ontvangt u meer infor-
matie over het programma, vervoer 
en eventuele vervangende zorg. 

Als u nog vragen heeft, kunt u ons 
altijd bellen via tel. (0575) 
75 02 50 of bij een sociaal team in 
uw buurt langsgaan.



Is uw schoorsteen veilig? 

In de regio Noord- en Oost-
Gelderland is schoorsteenbrand 
de nummer 1 oorzaak van een 
woningbrand. Daarom adviseert 
de brandweer te zorgen voor 
een schoon schoorsteenkanaal, 
zodat er veilig gestookt kan 
worden. Een vervuild of verstopt 
kanaal kan een schoorsteen-
brand of koolmonoxidevergifti-
ging veroorzaken. Het wordt 
weer kouder dus we gebruiken 
de haard weer meer. Laat een 
schoorsteenveger uw schoor-
steen minimaal één keer per 
jaar vegen. Bij constant gebruik 
is het aan te raden om de 
schoorsteen vaker te laten 
vegen. De schoorsteenveger 
verwijdert het vuil in de schoor-
steen, maar controleer de 
schoorsteen ook op loszittende 
delen en scheuren. Schakel een 
bedrijf in dat aangesloten is bij 
de Algemene Schoorsteenve-

gers Patroons Bond (ASPB). Dan 
weet u zeker dat u een gediplo-
meerde schoorsteenveger heeft 
met een aansprakelijkheidsver-
zekering.

Veilig stoken
Een veilige manier van stoken is 
de zogenaamde ‘Zwitserse 
methode’. Op www.brandweer.
nl kunt u een filmpje bekijken 
waarin deze manier van stoken 
wordt uitgelegd. 

Toch een schoorsteenbrand?
U herkent een schoorsteenbrand 
aan een loeiend geluid in het 
rookkanaal. Kom direct in actie:
•  Doof snel het vuur in de haard 

met zand, om rook in uw huis 
te voorkomen 

•  Sluit direct hierna de schoor-
steenklep 

•  Sluit de luchttoevoer van de 
kachel, of bij een open haard 
de deurtjes 

• Bel 1-1-2 
•  Ventileer direct na het doven 

van het vuur de ruimte (i.v.m. 
koolmonoxidevorming) 

•  Blus nooit met water! Er 
ontstaat dan namelijk enorme 
stoomvorming. En doordat dit 
zo snel gebeurt, kan het rook-
kanaal door de druk scheuren. 
Soms ontstaat zelfs een 
explosie

Standhouders gezocht voor Lekker Bezig! festival in Zelhem op 26 november
Doe mee en laat zien hoe u zich inzet voor een gezonde leefstijl!

Op 26 november 2016 van 10.00-
15.00 uur staat het centrum van 
Zelhem in het teken van gezond 
leven. De gemeente neemt hiervoor, 
in samenwerking met de Hoge-
school van Arnhem en Nijmegen, de 
Wageningen Universiteit en de GGD, 
het initiatief en nodigt geïnteres-
seerde ondernemers, verenigingen 
en professionals in Zelhem uit om 
inwoners te inspireren met hun 
ideeën, activiteiten of producten. 

Gezond zijn en blijven: dat is wat 
iedereen graag wil. Het evene-

ment is bedoeld om een gezonde 
leefstijl onder de aandacht te 
brengen en om mensen hiervoor 
enthousiast te maken. 

Diverse thema’s en activiteiten
Het wordt een markt waar bezoe-
kers kunnen meedoen aan diverse 
activiteiten: o.a. gezondheidschecks 
(inclusief professioneel advies), 
proeverijen en sport en spel. 
Daarnaast kunnen ze zich laten 
inspireren en adviseren door 
ondernemers/verenigingen/orga-
nisaties in omgeving Zelhem die 

zich inzetten voor een gezonde 
leefstijl. We delen de markt op in 
thema’s: eten/drinken, gezond-
heid en bewegen. Voor alle 
thema’s zoeken we enthousiaste 
standhouders die een bijdrage 
willen leveren aan het Lekker 
Bezig! festival. 

Aanmelden
Sluit uw aanbod aan bij het thema 
van het festival? Dan bent u de 
standhouder die we zoeken! Deel-
name is gratis. Er is per thema 
beperkt plaats. We sturen op een 

gevarieerd 
aanbod en het 
is belangrijk 
dat uw bedrijf/vereniging in Zelhem 
of omgeving gevestigd is. Als u 
geïnteresseerd bent, meld u dan 
vóór 24 oktober aan via www.
bronckhorst.nl/standhouders of 
scan de QR-code. Wij nemen daarna 
zo snel mogelijk contact met u op. 

Heeft u vragen?
Neem dan contact met 
ons op via tel. (0575) 75 02 50 of 
mail naar info@bronckhorst.nl.

Dr. A. Ariensstraat Steenderen 5 en 6 november afgesloten
Er wordt hard gewerkt aan de 
aanleg van de nieuwe weg en 
rotonde ter hoogte van Aviko in 
Steenderen. Het grondwerk is klaar 
en het asfalt grotendeels aange-
bracht. De komende weken 
brengen we het straatwerk aan en 
vindt de afwerking plaats. Om de 
nieuwe weg aan te sluiten op de 
huidige weg moeten we de Dr. A. 
Ariensstraat ter hoogte van het 
hoofdkantoor van de Aviko tijdelijk 
afsluiten. Deze afsluiting gebeurt in 
het weekend van 5 en 6 november.

Omleiding
De Dr. A. Ariensstraat is dan tussen 
de Prins Bernhardlaan/Koningin 

Julianalaan en de Nijverheidsweg 
afgesloten voor verkeer. Het 
verkeer wordt omgeleid via Toldijk.
Fietsers tussen Baak en Steen-
deren kunnen dan al gebruik 
maken van het fietspad langs de 
nieuwe weg.

Ingebruikname nieuwe weg en 
rotonde
Na deze werkzaamheden (op 5 en 6 
november) nemen we de weg en de 
rotonde in gebruik. Wel voeren we 
dan nog afrondende werkzaam-
heden uit, zoals het opruimen van 
de tijdelijke omleiding. Maar u kunt 
de weg dan wel gebruiken!

Vragen?
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Richard Stortelder 
(06 - 53 15 14 10) of Mathijs Huis-
kamp (06 – 53 75 94 55) van 
uitvoerder Dusseldorp. 

Laat u inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame 
Huizenroute op 5 november
Op 5 november vindt voor de 
vierde keer de Achterhoekse 
Duurzame Huizenroute plaats. In 
de hele Achterhoek stellen woning-
eigenaren hun energiezuinige en 
duurzame huis open. 

Vraag het aan mensen met 
ervaring
U hoort van de eigenaren zelf alles 
over hun ervaringen en zij geven u 
graag veel praktische tips over de 
mogelijkheden van energiebespa-
ring en comfortabel  wonen. Zij 

kunnen u vertellen dat het duur-
zaam verbeteren van een woning 
snel en makkelijk kan gaan. Een 
mooie manier om energiebespa-
rende maatregelen in de praktijk te 
zien.

Woningen in Bronckhorst 
bekijken
Welke huizen en bedrijven kunt u 
bekijken? Er staan al veel deelne-
mers op de site www.verduursaam-
energieloket.nl/huizenroute en er 
komen er nog steeds bij. Houd ook 

de facebookpagina 
over deze unieke dag 
in de gaten, want 
worden de deelne-
mers voorgesteld. 

Waar en wanneer
Op 5 november zetten de deelne-
mende huizen en bedrijven hun 
deuren tussen 11.00 uur en 15.00 
uur voor u open. Plannen om uw 
huis energiezuiniger te maken en 
te gaan besparen op uw energie-
rekening, mis deze dag dan niet! 

Raad vergadert op 3 november over begroting 2017 
U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen!

Op 11 en 18 oktober jl. hebt u op 
deze gemeentepagina’s kunnen 
lezen over de gemeentebegroting 
2017. Als eerste lichtten b en w 
hun plannen voor de komende tijd 

toe en een week later 
gaven de in de 
gemeenteraad verte-
genwoordigde poli-
tieke partijen in een 
notendop hun mening 

over de begrotingsvoorstellen van 
b en w. Tijdens de raadsvergade-
ring op 3 november a.s. wordt de 
begroting behandeld. De vergade-
ring is om 17.00 uur (afwijkende 

tijd) in de raadzaal in het gemeen-
tehuis. U bent van harte welkom 
om deze bijeenkomst bij te 
wonen! 

Met de publicaties gaven wij u een 
beknopt inzicht in de begroting 
van uw gemeente. De begroting 
2017 is tijdens onze openings-
tijden in z’n geheel in te zien bij de 
publieksbalie in het gemeente-

huis. Ook kunt u deze raadplegen 
op www.bronckhorst.nl/finan-
cieel, of scan de QR-code. Verder 
wordt in de vergadering 
gesproken over de Tweede 
Tussenrapportage 2016.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens deze raadsvergadering 
kan niet worden ingesproken. 

Over de begro-
ting kon u 
inspreken tijdens de commissie-
vergadering van 20 oktober jl.

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

Raad vergadert op 3 november over begroting 2017 
U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen!

Op 11 en 18 oktober jl. hebt u op 

toe en een week later 
gaven de in de 
gemeenteraad verte-
genwoordigde poli-
tieke partijen in een 
notendop hun mening 

over de begrotingsvoorstellen van 

CycloMedia maakt foto’s in onze gemeente

Op dit moment maakt het bedrijf 
CycloMedia 360° panoramafoto’s 
van de omgeving in onze 
gemeente. Het bedrijf maakt deze 
foto’s vanaf de openbare weg met 
speciaal daartoe uitgeruste voer-
tuigen. De foto’s gebruiken wij 
voor bijvoorbeeld inspectie en 
beheer van de openbare ruimte of 
bij ontwikkeling van ruimtelijke 

plannen. Maar ook bij handhaving 
van de openbare orde en veilig-
heid of als visuele ondersteuning 
bij invoering van wetgeving. Het 
maken van de foto’s neemt tot 
eind december in beslag. Op de 
foto’s is de wet- en regelgeving 
van bescherming van persoons-
gegevens van toepassing.

Voor vragen of het aantekenen 
van bezwaar kunt u contact 
opnemen met CycloMedia Tech-
nology BV, Postbus 2201, 5300 CE 
Zaltbommel of via info@cyclo-
media.com. 

Meer informatie: 
www.cyclomedia.com 



Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Baak:
• Toverstraat 8, tijdelijk plaatsen woonunit, vergunning verleend

Drempt:
• H. Remmelinkweg 1, kappen 2 populieren, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg nabij nr. 9, tijdelijk plaatsen woonunits, vergunning verleend
• Handwijzersdijk 4 (Camping Kom Es An), uitbreiding campingterrein/centrumvoorzienin-

gen en verplaatsen bedrijfswoning, gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
• Koningsweg 4A, ontheffing motorvoertuigen inrijden Wichmondseweg/parallelweg, ont-

heffing verleend

Toldijk:
• Beekstraat 1, starten inrichting, melding beoordeeld

Vorden:
• De Bleek 4, aanleggen brug, aanvraag ontvangen
• De Horsterkamp 8, organiseren 14e kasteelcross, vergunning verleend
• Holskampweg 2, kappen eik, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Centrum, organiseren intocht Sinterklaas, vergunning verleend
• Vrogteweg 7, wijzigen inrichting, melding beoordeeld

Mededelingen
Samenwerkingsovereenkomst zorglocatie Zonnekamp Zelhem
B en w sloten op 18 oktober 2016 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting 
Markenheem uit Doetinchem en ProWonen uit Borculo over de herontwikkeling van 
woonzorgcentrum De Zonnekamp aan de Magnoliaweg in Zelhem. De bebouwing op het 
terrein van het woonzorgcentrum sluit niet meer aan bij de hedendaagse wijze van 
zorgverlening en financiering. Daarom wordt de locatie herontwikkeld met nieuwe 
zorgwoningen en appartementen.

Ter inzage
De overeenkomst ligt van 26 oktober  t/m 7 december 2016, tijdens de openingstijden, ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen de 
samenwerkingsovereenkomst kunt u geen zienswijze of bezwaar indienen.

Voornemen tot opnemen vertrek naar buitenland
Na onderzoek bleek dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij 
ingeschreven staat. Omdat hij zelf geen aangifte van adreswijziging heeft gedaan, hebben 
wij betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om op de persoonslijst 
het gegeven op te nemen dat hij vertrokken is naar het buitenland. Hierdoor wordt hij 
opgenomen in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle 
instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals 
opgenomen in de BRP/RNI.

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze 
in de gelegenheid om, binnen twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige 
woonadres te geven. 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 uitschrijving naar:
R.D. Vesey                   23-07-1934                          Groot-Brittannië 

Blijf op de hoogte!

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

Gezocht: Bronckhorster kampioenen 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente op 5 januari 
2017 in het gemeentehuis huldigen 
we de kampioenen van 2016. Kent 
u een persoon of club die het afge-
lopen jaar kampioen geworden is 
op sportief of cultureel gebied? 
Geef dit dan vóór 1 december a.s. 
door aan de gemeente.

De huldiging van de kampioenen 
is een blijk van waardering van 
de gemeente aan haar inwoners 
voor hun bijzondere prestatie. 
Om geen kampioenen over te 
slaan, vragen wij uw medewer-
king. U kunt personen of clubs 
aanmelden als zij voldoen aan de 
volgende voorwaarden:
•  de persoon of club is afkom-

stig uit Bronckhorst
•  de persoon of club heeft een 

eerste, tweede of derde prijs 
behaald tijdens een nationaal 
kampioenschap of een Euro-
pees- of wereldkampioenschap

•  het kampioenschap moet 
erkend zijn door een (lande-
lijke) bond

•  de prestatie moet door de 
persoon of club zelf verricht 
zijn, de eigenaar van bijv. een 
rashond of bijzondere vogel 
komt niet in aanmerking

Bij de aanmelding graag film-
beelden of (digitale) foto’s 
voegen van de persoon of club 
tijdens beoefening van de sport 
of discipline. Dit beeldmateriaal 
gebruiken we bij de huldiging op 
de nieuwjaarsreceptie. Voor 
vragen hierover kunt u contact 
opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50.

Een kampioenenaanmeldings-
formulier kunt u online invullen 
en opsturen via www.bronck-
horst.nl/kampioen. Het formu-
lier is ook verkrijgbaar bij de 
publieksbalie in het gemeente-
huis. Dit ingevulde formulier met 
bijlagen kunt u opsturen naar de 
gemeente (geen postzegel nodig) 
of persoonlijk afgeven bij de 
publieksbalie. Doet u dit vóór  
1 december!

De kampioenen van 2015

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’   
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel! 
De gemeente zet vrijwilligers die 
zich onderscheiden door hun activi-
teiten in Bronckhorst in het 
zonnetje met de verkiezing van 
‘Vrijwilliger van het jaar’. Kent u een 
persoon of een groep waarvan u 
vindt dat zij de titel ‘Vrijwilliger van 
het jaar’ verdienen? Meld deze vrij-
williger dan digitaal aan via www.
bronckhorst.nl/vrijwilligervanhet-
jaar! Dit kan tot 15 november a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrijwil-
liger van het jaar gebeurt tijdens 
de nieuwjaarsreceptie op 5 
januari 2017 in het gemeente-
huis. Een commissie beoordeelt 
de aanmeldingen en selecteert 
drie genomineerden. De 
commissie let daarbij op onder 
meer de specifieke werkzaam-
heden die zijn verricht, het 
belang van de activiteiten en het 
aantal keren dat iemand is 
aangemeld. 

Prijs van € 250,-
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’ 
ontvangt natuurlijk de eretitel, 
maar daarnaast ook een geldbe-

drag van € 250,-. Als de eretitel 
naar een vrijwilligersgroep gaat 
dan ontvangt deze een geldbedrag 
van € 500,-. De andere twee geno-
mineerden krijgen een oorkonde en 
€ 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing ‘Vrijwilliger van 
het jaar’ laten b en w hun grote 
waardering blijken voor het vrijwil-
ligerswerk. Het vrijwilligerswerk is 
namelijk van groot belang voor 
grote groepen in onze gemeente of 
voor de hele gemeenschap. De 
benoeming is een symbolische prijs 
en de verkozen vrijwilliger repre-
senteert alle vrijwilligers. 

Voorwaarden voor nominatie
Is er al eens een vrijwilliger van uw 
vereniging of groep aangemeld of 
genomineerd? Dan is het geen 
probleem om nogmaals een vrijwil-
liger aan te melden. Immers ook bij 
uw vereniging zijn er vast meer 
mensen waarvan u vindt dat zij de 
titel verdienen! Er zijn wel enkele 
voorwaarden verbonden aan de 
nominatie van vrijwilligers voor de 
titel:

•  vrijwilligers moeten actief zijn in 
georganiseerd verband, bijvoor-
beeld bij stichtingen of vereni-
gingen of bij professionele orga-
nisaties of religieuze organisaties 
die zich inzetten voor maatschap-
pelijke ondersteuning. 

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

•  individueel vrijwilligerswerk 
(zoals mantelzorg) komt niet in 
aanmerking, maar de overkoepe-
lende organisaties (die zich 
bijvoorbeeld inzetten voor 
mantelzorgers) wel 

•  vrijwilligerswerk op het gebied 
van politiek komt niet in aanmer-
king 

•  personen die in het verleden een 
Koninklijke onderscheiding of het 
ereburgerschap hebben ont-
vangen, kunnen niet meedingen 
naar de titel

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

De liefde en het plezier dat een huisdier je kan geven is fantastisch. Logisch dat je dan 
het beste wilt voor je dier. Maar hoe kom je er nu achter of een dierspecialist daadwer-
kelijk kennis van zaken (dieren) heeft? Nou, dat is simpel. 
Dat zie je aan het Dierbaar-keurmerk. Bij bedrijven met 
het Dierbaar-keurmerk weet je zeker dat je huisdier in 
goede handen is. Meer weten? Kijk dan op dierbaar.nl

Extra zekerheid 
voor jou 
en je huisdier! dierbaar

het keurmerk voor de huisdierenbranche



Lions bronckhorst overhandigt cheque 
aan Petje Af
BRONCKHORST/BAAK - Tijdens de 
Lionsbijeenkomst van 12 okto-
ber overhandigde Karin van He-
ijst, voorzitter van de Lionsclub 
in Bronckhorst, een cheque van 
€1.000 aan Laura van Leur van 
Petje Af. Petje Af is een landelijke 
organisatie, die weekendscholen 
opzet voor nieuwsgierige kinderen 
in de leeftijd van tien tot en met 
veertien jaar. De Petje Af-methode 
stimuleert de talentontwikkeling 
van kinderen, die daarmee met 
nieuwe ervaringen en verfrissende 
ideeën in aanraking komen. Daar-
naast zijn er activiteiten die aan 
kunst, cultuur en gezond gedrag 
gerelateerd zijn. Een Petje Af-jaar 
is opgebouwd uit 28 zondagen per 
jaar. “Petje Af voorkomt schooluit-
val, creëert nieuwe ontmoetingen 
en inspireert jonge mensen, het 
opent deuren die voor veel kinde-
ren anders gesloten blijven”, aldus 
Laura van Leur tijdens haar pre-
sentatie aan de Lionsclub. Belang-
stellenden kunnen meer informa-
tie vinden op de site.
   

 ■ www.petjeaf.nl

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag donderdag 20 oktober, derde avond van de tweede 
ronde competitie 2016/2017, Bridgeclub Bronkhorst. In de A-lijn tien 
paren, in de B-lijn en C-lijn twaalf paren. De hoogste score in lijn B, 
maar ook in lijn C een mooie hoge score, op beide eerste plaatsen.

Uitslag: Lijn A: 1. An Wortel & Paul 
Niks 58,59%, 2. Will Snelder & Bert 
Botschuyver 55,99%, 3. Riet Bot-
schuyver & Bert Deunk 54,95%. 
Lijn B: 1.Fien & Henk Biezeman 
67,50%, 2. Theo Damen & Theo 
Schut 57,08%, 3. Henk Boers & 

Herman Stapelbroek 55,00%. Lijn 
C: 1. Diny Volkers & Dick Kwakkel 
63,33%, 2. Hermien Veenhuis & Els 
Westerhof 57,08%, 3. Ans Knaake 
& Leida Pennekamp 52,08%. Op 
donderdag 27 oktober de eerste 
avond van de Topintegraal. Een 

speciale competitie, die vijf avon-
den omvat en waar in alle lijnen 
met dezelfde, voorgestoken spel-
len, gespeeld worden. 

Deze Topintegraal competitie 
wordt niet achter elkaar gespeeld, 
maar gespreid over het seizoen 
2016/2017. Afmelden minstens 
vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via het mobiele nummer van de 
club: 06-25198329.

Vorden 1 uitgeschakeld voor de beker
VORDEN - Vorden 1 heeft afge-
lopen zondagmiddag in de 1e 
ronde van de knock-out fase van 
de beker een nederlaag geleden 
tegen derdeklasser De Tuban-
ters 1896 uit Enschede. Nadat het 
eerste elftal zich voor het eerst in 
zes seizoenen weer eens wist te 
plaatsen voor de knock-out fase 
van het bekertournooi, nadat in 
de poule o.a. was gewonnen van 
FC Zutphen en Helios, werd er 
nu met 2-1 verloren waardoor de 
ploeg van trainer Michel Feuk-
kink voor dit seizoen is uitge-
schakeld voor de beker.

In de eerste helft was het veldspel 
aardig verzorgd en kon je aan het 
gemak waarop men elkaar vond wel 
merken dat er verschil zat tussen de 
ploeg uit Enschede, die met 1 punt 
onderaan staat in de 3e klasse A en 
v.v. Vorden dat op een keurige ge-
deelde 5e plaats bivakkeert in de 
2e klasse. Toch leverde het al met 
al geen kansen op en kwamen de 
geel-zwarten in het eerste half uur 
geen enkele keer gevaarlijk voor 
het doel. De Tubanters waren met 
de spaarzame uitvallen veel drei-
gender en in de 22e minuut was het 
dan ook direct raak na de eerste se-
rieuze kans van de thuisclub.

In de 30e minuut was het al bijna 
2-0 toen Sam Abbink ternauwer-
nood een keihard schot op de 
doellijn tegen de onderkant van de 
lat kon koppen en zodoende een 
prachtige treffer wist te voorko-
men. In het laatste kwartier van de 
eerste helft kwam Vorden wat na-
drukkelijker naar voren te voetbal-
len en vielen er ook daadwerkelijke 
doelkansen te noteren. Frank Hid-
dink wist zelfs het net te vinden in 
de 35e minuut maar zijn inzet werd 
toch afgekeurd omdat hij al voor-
dat de rebound werd geschoten 
buitenspel stond tijdens het schot 
van Ate Barendsen.

In de allerlaatste minuut voor rust 
was gelegenheidsspits Jeff Böhmer 
dicht bij zijn treffer, nadat hij iets 
eerder in de wedstrijd de keeper 
al op de proef had gesteld met een 
fraaie kopbal. Jeff kreeg de bal in 
de 45e minuut op zeven meter van 
het doel aangespeeld en moest 
vliegensvlug beslissen en zijn lage 
schuiver werd daarop prima gepakt 
door de Enschedese keeper.

In de tweede helft, waarbij Mike 
van Lingen voor Jeff Böhmer in 
het veld kwam nadat in de eerste 
helft Stijn Wentink al was ingeval-
len voor Bas Kortstee, werd het al 
met al erg matig vanuit Vorden zij-
de gezien. Het eerste elftal bewees 
zichzelf een slechte dienst want 
door niet in de organisatie te spe-
len, steeds een stap te laat te zijn, 
geen goede veldbezetting te heb-
ben en niet als geheel te fungeren 
bij het naar voren druk zetten van 
de tegenstander, kostte deze wed-
strijd enorm veel energie en kracht 
en leverde het uiteindelijk niets op. 
In de 55e minuut werd het 2-0 door 
een terechte penalty en vanaf dat 
moment werden de geel-zwarten 
een kwartier lang volledig overlo-
pen. In deze fase, waarin er nauwe-
lijks sprake was van een midden-
veld, kwamen de Tubanters zeker 
drie keer alleen voor de keeper, 
maar gelukkig voor Vorden keerde 
in alle drie gevallen de doelman 
Robin Verstege de inzetten van de 
voorwaartsen van de Tubanters.

Zodoende mocht Vorden toch nog 
blijven hopen en toen in de 87e 
minuut Bas Abbink nog de 2-1 wist 
te scoren, leek het nog even span-
nend te worden. Het tegendeel 
was echter waar, want in de laatste 
5 minuten was er geen enkele ge-
vaarlijke situatie te bewonderen en 
kon de Tubanters zeker twee keer 
de boel definitief in het slot gooien. 
Het bleef uiteindelijk 2-1 en daar-
mee plaatste de blauw-zwarten 
zich voor de 2e knock-out ronde 
en is Vorden uitgeschakeld voor de 
beker.

Vorden jeugd - de Graafschap
Woensdagavond 26 oktober om 
18.00 uur spelen drie teams van de 
jeugd van v.v. Vorden oefenwed-
strijdjes tegen de Graafschap in 
het kader van ‘Twin Games’. Met 
een spelvorm waarin er ‘6 tegen 
6’ wordt gespeeld met kleinere 
doelen en kleinere veldafmetin-
gen, zal de jeugd van v.v. Vorden 
kennis maken met de overgang 
naar de nieuwe voetbalvorm die 
de KNVB het komende seizoen 
in petto heeft. Vorden JO9-1 (F1) 
speelt woensdagavond tegen De 
Graafschap JO9-1 en de JO11-1 en 
een combinatieteam van Vorden 
JO11-2 en JO11-3 spelen tegen de 
Graafschap JO10.

collectieve zorgverzekering 
Een zorg minder.
Ga naar www.kruiswerk.nl/zorgcollectief

(Advertorial)

Autobedrijf Berendsen te Zelhem 
opent nieuw bedrijfspand

Begin jaren 60 is Bernard Berendsen op ‘de deel’ begonnen met ver-
koop en reparatie van auto’s. Bennie Berendsen heeft het bedrijf 
voorgezet en ondertussen het stokje doorgegeven aan zijn zoon, 
Jurgen Berendsen. 

De klantenkring is de afgelopen ja-
ren uitgebreid, waardoor Jurgen, 
samen met zijn vrouw Diewke, 
hebben besloten om achter ‘de 
deel’ een nieuw pand te bouwen. 
In het nieuwe pand komen, naast 
de drie huidige bruggen, nog twee 
grotere bruggen, waarop bijvoor-
beeld ook campers en bussen tot 
3500 kg. gekeurd kunnen worden. 

Autobedrijf Berendsen werkt aan 
elk merk en type auto en u kunt 
er terecht voor in- en verkoop, on-
derhoud, reparatie, APK, schade-
herstel, zomer- en winterbanden, 
airco-onderhoud en -reparatie. 

Service en klantgerichtheid staan 
voorop en dat zal u ook blijven er-
varen in het nieuwe bedrijfspand. 

In de kantine is het mogelijk om 
onder het genot van een kopje 
koffie rustig te wachten op de re-
paratie.

Als u een kijkje wilt nemen in het 
nieuwe pand, bent u van harte wel-
kom op de open dagen. Deze zijn 
op vrijdag 4 november van 16.00 tot 
20.00 uur en zaterdag 5 november 
van 11.00 tot 15.00 uur aan de Nij-
mansedijk 12, 7021 JB te Zelhem. 

Voor meer informatie kijk op: 
www.autobedrijfberendsen.nl 

(Advertorial)

Geniet meer van uw Smartphone
Heeft u een Smartphone en kent 
u alle mogelijkheden? Zo niet, 
dan biedt bibliotheek Henge-
lo (gld) in samenwerking met 
iPad4senior een oplossing. In 4 
dagdelen leert u uw Smartpho-
ne nog beter te gebruiken en er 
meer plezier aan te beleven.

In groepen van maximaal acht 
deelnemers, worden de volgen-
de onderwerpen behandeld: 
Wi-Fi en Bluetooth, hoe richt je het 
scherm in met apps en down-
load je die, email, internetten, 
Whatsapp en Videobellen. Als er 
voldoende tijd is, wordt ook nog 
gekeken hoe de instellingen in 
het buitenland moeten worden 

gebruikt, om te voorkomen dat 
de telefoonrekening te hoog op-
loopt. De cursus wordt gegeven 
op donderdagochtend 10 en 17 
november en op 1 en 8 decem-
ber in bibliotheek Hengelo (Gld). 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur. Adres: 
Sterreweg 10, 7255 BJ

Kosten zijn € 55,- voor niet leden 
en € 45,- voor leden van Kruiswerk 
of bibliotheek West-Achterhoek.

Aanmelden kan via: 
www.kruiswerk.nl of bellen met 
de Klantenservice van bibliotheek 
West-Achterhoek 0314-333445.

U bent van harte welkom.

Karin van Heijst (l.) van Lionsclub Bronckhorst overhandigt de cheque aan Laura van Leur 
van Petje Af. Foto: PR
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Keiaosers veldtoertocht 
tweedaagse
VELDHOEK - De Keiaosers veld-
toertocht, beter bekend als de 
Rondum de Mölle, wordt voor 
het derde jaar op rij zowel op de 
zaterdag als op de zondag ge-
houden, namelijk op: 29 én 30 
oktober 2016.

Toerclub Keiaosers organiseert 
deze veldtoertocht tweedaagse net 
als voorgaande jaren vanuit Eet-
café De Veldhoek in de Veldhoek 
bij Hengelo Gld. De deelnemers 
kunnen weer kiezen uit een route 
van 30, 45 of 55 kilometer. Door de 
route-verkortingen en de route-
uitbreidingen van de basisroute 
van 45 km zijn allerlei variaties in 
afstanden tussen 30 en 55 km te 
bedenken. De organisatie heeft de 
routes onder handen genomen, 
zodat deze weer anders zijn dan 
vorig jaar. De routes zijn op beide 
dagen hetzelfde en voor diegenen 
die de drukte van de zondag willen 
ontlopen is de zaterdag een goed 
alternatief. Zeker voor ouders met 
kinderen wordt de zaterdag aan-
geraden.

Door de toestemming van de di-
verse landeigenaren is het weer 
mogelijk geworden mooie, afwis-
selende routes uit te zetten door 
bossen en landerijen in het gebied 
tussen Hengelo, Ruurlo en Zel-
hem. De routes zijn geheel uit-
gepijld en leiden de deelnemers 
langs heidevelden, door mooie 
dennenbossen, over singletracks 
en zandwegen. Het Hengelose 

Zand wordt maximaal benut om 
de conditie van de deelnemers 
op de korte, venijnige klimmetjes 
serieus op de proef te stellen. Na-
tuurlijk wordt er tijdens de pauze 
ook aan de inwendige mens ge-
dacht. Na afloop is er de mogelijk-
heid om de fiets af te spuiten en te 
douchen.

De deelnemers kunnen zaterdag 
en zondag starten van 9.00 tot 
10.30 uur vanaf Eetcafé De Veld-
hoek in de Veldhoek. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar 
de website en Facebook.
   

 ■ www.keiaosers.nl

Structurele Achterhoekse 
poporganisatie is de ambitie
ACHTERHOEK - Het Achterhoekse 
online popmagazine Behind the 
Corner haalde in negentig dagen 
bijna €26.000 op bij 160 dona-
teurs via een crowdfundactie bij 
Voordekunst. De wens van initi-
atiefnemer Meindert Bussink om 
een breed draagvlak te creëren 
met bijdragen van vrienden, fa-
milie, muzikanten, bedrijven en 
overheden ging na twee verscho-
ven deadlines uiteindelijk toch 
in vervulling.

Meindert Bussink: “Dit is een 
waanzinnige erkenning van onze 
werkzaamheden om de Achter-
hoekse popcultuur op een jour-
nalistieke en moderne manier in 
kaart te brengen, te promoten en 
te archiveren voor de toekomst”, 
aldus Bussink die in 2012 met Be-
hind the Corner begon als maan-
delijkse muziekavonden in De 
Radstake. De ambitie van Bussink 
en zijn onlangs uitgebreide team 
van vrijwilligers en ambassadeurs, 
is een organisatie die zich struc-
tureel inzet voor de Achterhoekse 
popcultuur: “We zijn vorig jaar be-

gonnen met een online popmaga-
zine om Achterhoekse popverha-
len op een grafisch aantrekkelijk 
manier te vertellen en te voorzien 
van een waardevolle en persoon-
lijke context. Hierbij maken we 
gebruik van de mogelijkheden van 
digitale media zoals het toevoegen 
van audio, video, reacties en han-
dige tags bij de artikelen.”

Ook wordt het volgens de bevlo-
gen popevangelist hoog tijd voor: 
“Het verbinden van muzikanten 
en organisaties, het stimuleren 
en begeleiden van jong talent, het 
verankeren van popcultuur in lo-
kaal en provinciaal beleid en na-
tuurlijk het promoten van de Ach-
terhoekse popcultuur bij lande-
lijke initiatieven zoals Eurosonic 
Noorderslag.” Met het geld kan de 
Behind the Corner-redactie de ko-
mende twee jaar zo’n 100 artikelen 
per jaar blijven publiceren. Ook 
zal de opbrengst gebruikt worden 
om energie te blijven steken in 
evenementen voor Achterhoekse 
muzikanten en de Achterhoekse 
popsector.

Toerclub Keiaosers bereid veldtoertocht tweedaagse voor. Foto: PR

Nu de laatste maanden 

Ga naar www.kruiswerk.nl/aanmelden

van 2016 gratis lid

(Advertorial)

Van jeugdtrainer tot pabo-student
Ik ben Sjoerd Voerman, eerstejaarsstudent bij Iselinge Hogeschool. 
Waarom ik voor de pabo heb gekozen is doordat ik dit jaar voor het 
4e jaar jeugdtrainer ben bij VV Vorden. Ik ben erachter gekomen dat 
ik graag met kinderen werk en hun ontwikkeling, zowel qua persoon 
als qua kennis wil begeleiden. Dit jaar ben ik trainer/coach van VV 
Vorden JO9-1 (voormalig F1). Het geeft mij enorm veel energie dat 
ik zie dat de jongens erg veel plezier hebben en zich ontwikkelen als 
spelertje. Ik denk dat ik door deze ervaring al redelijk weet hoe ik 
kinderen kan bereiken en wat daarvoor nodig is. Dit helpt mij zeker 
bij mijn stage maar ook zeker binnen mijn opleiding omdat ik veel 
dingen herken die ik zelf al heb meegemaakt. 

De eerste periode van dit school-
jaar loop ik stage op daltonba-
sisschool de Leer in groep 4. Mijn 
eerste stagedag was in één woord 
super. Je merkt gelijk dat je veel 
leerlingen en voornamelijk jongens 
aanspreekt. Het is toch na jaren dat 
je een vrouwelijke leerkracht hebt 
gehad super bijzonder dat er dan 
ineens een meester voor de groep 
staat. Deze zijn een uitzondering 
en zullen vaak ook op een andere 
manier omgaan met een groep dan 
dat een vrouwelijke leerkracht dit 
zou doen. 

Tijdens mijn eerste stagedag was 
het vooral veel helpen van leerlin-
gen en opletten hoe mijn mentor op 
de basisschool de lessen aanpakte 
en welke werkvormen zij gebruikte. 
Het is de bedoeling om binnen en-
kele weken 2 lessen per dag te ge-
ven. ‘Mijn’ groep 4 vond ik gelijk een 
leuke groep met veel verschillende 
soorten kinderen. Het ene kind pro-
beerde je vanaf moment één al uit. 

Het andere kind probeerde lang-
zaam een beetje contact met je te 
zoeken. Het werken met zoveel ver-
schillende persoonlijkheden is juist 
ook een van de redenen waarom ik 
heb gekozen voor de pabo!

Introductie Iselinge Hogeschool
Ieder jaar gaan alle eerstejaars 
studenten van Iselinge Hogeschool 
een paar dagen op introductie er-
gens in Nederland. 

Voordat onze introductie begon 
wist geen enkele student waar we 
heen zouden gaan. Aangekomen 
op onze ‘geheime locatie’, wat la-
ter Stadskanaal bleek te zijn in-
stalleerden we ons eerst in onze 
bungalows waar we in groepen 
van 4 tot 8 studenten sliepen. Toen 
vertrokken we naar een soort sur-
vivalpark waar we verschillende 
activiteiten hebben gedaan zoals 
een survivalbaan lopen, bubbel-
voetballen en lasergamen. 

De dag werd afgesloten met een 
avondspel na het eten en een feest-
avond. Ieder jaar wordt een thema 
gekozen voor de introductieweek 
en dit jaar was het thema ‘Around 
the World’. Daarom hebben we ons 
verkleed voor de feestavond in kle-
ding uit een land of streek ergens 
in de wereld. 

Natuurlijk moet er ook een prijs 
uitgereikt worden. Dit keer ’s mor-
gens voor de brakste persoon van 
het kamp.

In de loop van de volgende och-
tend vertrokken we naar een meer-
tje in de buurt om verschillende 
strandspellen te spelen. Fantas-
tisch, je leert zo je klas kennen en 
je medestudenten. 

’s Avonds na het eten vertrokken 
we tegen 22.00 uur met 2 bussen 
richting Club Foxx om een avond 
te stappen. Na een korte nacht 
gingen we de volgende ochtend 
alweer terug richting Doetinchem. 
Daar ging donderdag de introduc-
tieweek verder met een staddag. 

We gingen met alle eerstejaarsstu-
denten Doetinchem in en voerden 
opdrachten uit. Je moest bijvoor-
beeld een klein product doorruilen 
voor telkens iets groters. 

Wij begonnen met een kinderboek 
en kwamen aan het eind van de 
middag terug met petten voor alle 
studenten, stoelen en cd’s.

De introductie bij Iselinge is een 
echte kennismaking die je niet 
moet missen voordat je komt stu-
deren.

Open dag: 

5 november 2016 / 

Kijkdag: 

23 november 2016

www.iselinge.nl
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Vr    uw
“ Wij kijken en luisteren met 
de ogen en oren van het hart ”

Vanaf het moment dat haar naam genoemd werd, kan Riekje Rijk zich 
niets meer herinneren van haar bijzondere ervaring in Lourdes. De 
jaarlijkse bedevaartreis, die door haar vanuit haar rol als geestelijk 
verzorger bij Sutfene geïnitieerd werd, was dit jaar sowieso al extra 
feestelijk omdat het de vijftiende maal was. Tijdens de laatste viering 
van deze week, kreeg pater Mark Kemseke, de coördinator van de 
Nederlandstalige bedevaarten in Lourdes, het woord. Riekje dacht 
dat een jonge priester uit Hengelo geëerd zou worden en terwijl ze 
luisterde naar de pater, keek ze naar hem. Tot ze opeens haar naam 
hoorde en verbouwereerd bleef zitten terwijl ze uitgenodigd werd om 
naar voren te komen.

Door Anouk Plantinga 

Riekje, volgens pater Kemseke 
‘klein van stuk, maar een reus van 
een mens’, kreeg een hoge kerke-
lijke onderscheiding uitgereikt, het 
ereteken van de Heiligdommen van 
Lourdes. Ze is de eerste Nederland-
se vrouw en, voor zover zij weet, 
überhaupt de eerste vrouw, aan 
wie deze onderscheiding uitgereikt 
is. Tot voor kort werd deze alleen 
uitgereikt aan priesters. Riekje: 
‘Het meisje Bernadette en Maria 
die in Lourdes aan haar verscheen, 
zijn voor mij voorbeelden. Als er 
een plek is waar vrouwen zouden 
moeten staan, is het daar waar het 
begon met deze twee vrouwen.’ De 
eremedaille wordt namens de bis-
schop van Lourdes, uitgereikt aan 
mensen die zich op een bijzonde-
re manier hebben ingezet voor de 
bedevaarten naar Lourdes. Regina 
van Veen, een collega bij Sutfene, 
was een van de mensen die Riekje 
voorgedragen hebben. Zij ging zelf 
al achtmaal als begeleider mee 
naar Lourdes. Tijdens zo’n reis rea-
liseerde ze zich dat ze in de zorg wil-
de werken en volgde hier een oplei-
ding voor. Riekje zegt tegen haar: ‘Ik 
heb jou rechtop zien komen. Dat is 
ook opstanding. Dat mensen weer 
mens worden, dat ze mogen bele-
ven dat ze waardevol en kostbaar 
zijn.’ Inmiddels is Regina eveneens 
werkzaam in de geestelijke zorg, als 
collega van Riekje. 

Er gebeuren vele bijzondere dingen 
tijdens de reizen, weten beiden te 
vertellen. Regina: ‘Er ontstaat iets 
wat voor het leven is, tussen cliën-
ten en de medewerkers. Cliënten 
hebben een gezicht gekregen. Ze 
zijn niet meer alleen die zieke of in-
valide, maar een persoon.’ Op hun 
netvlies verschijnen mensen die 
meereisden, mooie herinneringen 
die ze bij zich dragen. Zo was er de 
autistische meneer die altijd een 
beetje op zijn stoel heen en weer 
schuifelde als hij naar het toilet 
moest. In Lourdes tijdens een gezel-
lig moment met accordeonmuziek, 

begon hij weer te schuifelen en een 
medewerker vroeg hem of hij naast 
het toilet wilde. ‘Nee’, zei hij, ‘ik wil 
dansen!’ Een ander, een vrouw, was 
rechts verlamd door een hersen-
bloeding en begon tijdens een reis 
opeens op een mondharmonica te 
spelen, ze leefde helemaal op. Bij 
de allereerste reis was er een cli-
ent die helemaal niets zei en zich 
vaak vol smeerde met ontlasting, 
ook tijdens de heenreis. Maar van-
af het moment dat hij in het hotel 
was, begon hij te spreken en bleef 
de hele tijd schoon. Hij is groot fan 
geworden, blijkt uit zijn uitspraak: 
‘Nou moet ik weer een heel jaar 
wachten.’ Voorbeelden te over van 
mensen bij wie spontane blijdschap 
in de ogen verschijnt, die werkelij-
ke ontmoetingen hebben, opeens 
rechtop in hun rolstoel gaan zitten 
terwijl ze altijd voorovergebogen 
zaten of vrolijke liedjes beginnen 
te zingen. Kleine dingen, voor de 
meeste mensen zo gewoon, maar 
die voor hen een enorme betekenis 
hebben.

Vijftien jaar geleden preekte Riek-
je over haar zojuist gemaakte reis 
naar Lourdes. Na de dienst vroegen 
twee mensen aan haar of ze niet 
eens met haar mee konden reizen. 
Vanuit allerlei kanten kwamen er 
meerdere vragen en ze besloot hier 
werk van te maken. Samen met 
haar daadkrachtige Sutfene-colle-
ga Annie Reekers  maakte ze ook 
het management enthousiast. Me-
de door sponsoren werd deze reis 
mogelijk die inmiddels erg gewild 
is, ook bij de vrijwilligers en mede-
werkers van Sutfene. Er gaan zo’n 
35 tot 40 mensen mee, katholiek 
en niet-katholiek. Het waren er ooit 
wel 60, maar dat was te veel, vindt 
Riekje. ‘Dan gaat het persoonlijke 
verloren.’
Vanaf de allereerste reis verbleven 
de deelnemers in hotelkamers en 
niet in het acceuil, zoals gebruike-
lijk was. Riekje: ‘Bij ons is het glas 
halfvol, wij kijken wat wel kan. 

Vanuit het acceuil (ziekencentrum) 
worden geen leuke uitstapjes geor-
ganiseerd, maar dat doen wij wél. 
Wij gaan met elkaar naar de stam-
kroeg Jeanne d’Arc, maken wan-
delingen; berg op, berg af met rol-
stoelen en al. Bijna dagelijks gaan 
we naar de grot en wonen de vierin-
gen bij. Drinken met zijn allen iets 
lekkers in een berghut. We hebben 
veel lol. Ik ben altijd weer verbaasd 
over de veerkracht van de men-
sen, ze komen toch maar weer elke 
dag uit bed. De dienst waarin ik de 
onderscheiding ontving, begon al 
heel vroeg in de ochtend. Daarvoor 
moet je rond half zes al op en ieder-
een doet het.’

Het is een hele organisatie. Er moe-
ten koffers gesjouwd worden, men-
sen getild in het vliegtuig, rolstoe-
len voortgeduwd, medische hulp-
middelen geregeld. De eerste keer 
dat Riekje dat deed bij de plaatse-
lijke opslagruimte, was de beheer-
der absoluut niet gediend van de 
onorthodoxe organisatie, die hulp-
middelen bij hem bestelde om in 
hotels te gebruiken. Later kwamen 
ze hem eens tegen en toen vertelde 
hij dat hij tijdens hun verblijf had 

gezien wat er allemaal gebeurde in 
de groep en was als een blad aan 
de boom omgeslagen. Vanaf dat 
moment werd hij een grote vriend 
en hielp hij de organisatie bij alles. 
Sindsdien zijn er in Lourdes steed 
meer zorghotels ontstaan.

Riekje: ‘In Lourdes word je zomaar 
tot naaste gemaakt. Dat noem ik 
barmhartigheid. De eerste keer 
dat ik er was, werd ik aangespro-
ken door een joodse man die zijn 
mouw opstroopte om zijn con-
centratiekampnummer te laten 
zien en mij zijn verhaal vertelde. 
Ik zie mensen elkaar ontmoeten 
en omhelzen, respecteren. Je hebt 
maar weinig woorden nodig. Dit 
jaar was er extra beveiliging en 
zag ik een pelgrim een beeldje 
van Christoffel aan een beveiliger 
geven, bescherming voor onze be-
schermers. Dit noem ik de echte 
opstanding, de wonderen. Wij zijn 
maar een kleine schakel hierin. 
Voor mij is met deze onderschei-
ding iedereen onderscheiden; de 
cliënten, de vrijwilligers, Sutfene, 
de sponsoren. Het is bij de gratie 
van hen dat ik dit prachtige werk 
kan doen.’ 

Oom
Wij hebben een muurbord met ou-
de foto’s van ouders, grootouders 
en andere familieleden. Velen al-
lang verleden tijd, sommigen min-
der lang. Mijn mans’ voorouders in 
Zeeuwse klederdracht, mijn oma 
met de typisch Oost-Nederlandse 
knipmuts. En ook is er die mooie 
jongeman in een imponerend wit 
zeevaartuniform. Mijn oom, opge-
groeid in de Achterhoek, waar zoals 
bekend weinig water te bekennen 
is. En toch verleidde juist dat water 
hem en hij vertrok naar de Zeevaart-
school in Vlissingen. Kort voor of in 
de oorlogsjaren, dat is een beetje 
een witte vlek in de familiehistori-
sche feiten. Feit was wel dat hij er 
niks in zag om mijn opa op te volgen 
als dorpssmid, toch heel gebruikelijk 
in die jaren. Hij ging naar de MULO. 
“Hee kon good laern”, was de alge-
hele verklaring voor zijn grensover-
schrijdende actie binnen de familie. 
En dat was dat. Ik weet dat mijn opa 
en oma er nooit over klaagden dat 
ze hun enige zoon nauwelijks in hun 
leven hadden. Maar heb ik geen idee 
of ze het echt accepteerden, welke 
emoties het bij hen opriep, hoe 
zwaar het was. Mijn moeder bleef 
als enig kind over. Ook zij sprak er 
niet veel over, in elk geval niet met 
afgunst of boosheid. Toch is het op 
haar leven wel degelijk van invloed 
geweest. Ze mocht niet verder leren, 
niet het huis uit.
Oom was door de jaren heen vooral 
een onderwerp dat tot de verbeel-
ding sprak. Hij stuurde dan ook vele 
exotische foto’s. China, Indonesië, 
Brazilië. Het Christusbeeld van Rio 
zag ik al toen ik een jaar of tien was, 
op een kleine gekartelde zwart-wit 
foto. Later waren vele foto’s van zijn 
chique villa in Zuid-Afrika, waar hij 
carrière maakte. 
Af en toe kwam hij ‘thuis’. Toen ik 
drie was, toen ik een puber was, 
een jonge moeder. Vier of vijf keer 
in mijn hele leven. Dus om nou te 
zeggen dat ik hem kende. Nee… En 
hoe goed kenden mijn grootouders 
hun zoon? Hij was een vervolgver-
haal in het familieboek. Met foto’s 
en anekdotes, eerst tegen de ach-
tergrond van naoorlogs Nederland, 
later tegen de achtergrond van de 
Zuid-Afrikaanse Apartheidspolitiek. 
Dat leidde overigens nog tot hevige 
discussies en verschil van mening 
tussen Oom en de familie. Later 
werd het bijgelegd. Hij stierf jong 
en welgesteld, maar kinderloos en 
ver weg van ons. Hij heeft een vaste 
plek in de familiegalerij, maar Oom 
zal nooit meer zijn dan een verhaal. 

Column 
Dini Wildschut

Riekje Rijk met haar onderscheiding. Foto: Anouk Plantinga 
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Hobby- en creatiefbeurs in Ruurlo
RUURLO - De jaarlijkse hobby- en 
creatiefbeurs in café restaurant 
De Luifel aan de Dorpsstraat 11 
in Ruurlo is dit jaar op zondag 
30 oktober. De beurs begint om 
10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Verschillende creatievelingen 
demonstreren hun hobby’s. Zo 
is er te zien hoe men tassen, be-
kers en vazen kan bedrukken. 
Ook worden er bloemstukjes 
gemaakt, handdoeken gevou-
wen en is er houten speelgoed te 
bewonderen. Verder zijn er zelf-
gemaakte tassen en ook warm-
tezakken van Rita Roekevisch te 
vinden. Er zijn gepimpte flessen, 
vilt, betonnen broekjes en 3d 
kaarten te bewonderen. Ook is er 
iemand die zelf advocaat maakt. 
Er zijn materialen te vinden om 
kaarten te maken. Ook kunnen er 
workshops gevolgd worden van 
mozaïeken en zeepjes maken. 
De beurs is ook geschikt voor 
rolstoelgebruikers. De entree is 
2 euro. Kinderen mogen gratis 
naar binnen. Voor meer informa-
tie 0573-491261.

   

Kaartverkoop Volendams Operakoor en Mastreechter Staar
LICHTENVOORDE - In het kader 
van Kerst van Stal geven het Vo-
lendams Opera Koor op zaterdag 
10 december en de Mastreechter 
Staar op woensdag 14 december 
een kerstconcert in de Bonifati-
uskerk in Lichtenvoorde. 

Beide concerten beginnen om 
20.00 uur (kerk open om 19.00 
uur). De entree bedraagt voor 
zaterdag 10 december € 20,00 
per persoon en voor woensdag 
14 december € 25,00 per per-
soon. De kaarten zijn in de voor-

verkoop te koop bij de Pastorie 
van de Bonifatiuskerk, Rapen-
burgsestraat 21, Lichtenvoorde 
op werkdagen van 9-12.00 uur, 
bij Delicious Doppen, Markt 7, 
Lichtenvoorde en via de website 
www.kerstvanstal.nl.

Er is een workshop zeepjes maken te volgen. Foto: PR 

- Advertorial -

VBO Makelaar o.z. André  Lankveld van Vrijehuizenmarkt

Wij doen het anders; verrassend anders
“Omdat geen mens hetzelfde is en ieder huis een eigen karakter heeft, 
doen wij het anders. We weten wat er te koop is en zijn goed thuis in 
de diversiteit van de regionale markt. In combinatie met de wensen 
van onze klanten, maken we de juiste match. No nonsense, met oog 
voor detail. Met een luisterend oor voor uw wensen. Altijd verrassend 
anders”, aldus de heer A. Lankveld, VBO Makelaar o.z.

“De eerste indruk is bepalend voor 
de verkoop van uw huis. Vanaf het 
moment dat u interesse wilt wek-
ken van een potentiële koper, moet 
alles tot in de puntjes kloppen. Me-
de door de komst van de sociale 
media is de houdbaarheid van een 
woning aanzienlijk korter gewor-
den”, weet Lankveld uit ervaring.

Bekend in de regio
Vrijehuizenmarkt is een landelijke 
makelaarsketen, actief van Limburg 
tot Noord-Holland en Friesland. De 
makelaars begeleiden u vakkun-
dig, enthousiast en efficiënt bij de 
aan- of verkoop van uw woning. 
“Vanuit zelfstandig werkende kan-
toren blijven we steeds goed op de 
hoogte van het aanbod in uw regio, 
of het nu gaat om een eengezins-
woning, tussenwoning, twee-on-
der-een-kapwoning, vrijstaande 
woning, appartement, villa, heren-
huis, in een stad, dorp of op het 
platteland.” 

Omvangrijk netwerk
Maar de dienstverlening gaat verder. 
“Mede dankzij een omvangrijk net-
werk van onafhankelijke specialis-
ten zoals taxateurs, financieel advi-
seurs, bouwkundigen, interieursty-
listen, kunnen we op vrijwel elke 
vraag een passend antwoord geven.

Het spreekt voor zich dat we zo’n 
topservice alleen kunnen bieden als 
we ook buiten de reguliere kantoor-

uren actief zijn. Daarom zijn we ook 
’s avonds of op zaterdag bereikbaar 
en online op ieder moment dat het 
u schikt via www.vrijehuizenmarkt.
nl. Uiteraard is ons woningaanbod 
ook te vinden op de grote bekende 
sites zoals Funda, Jaap, Huislijn en 
Huizenzoeker”, aldus Petra Men-
tink, commercieel medewerkster.

Een huis wordt uw thuis
“De kunst is steeds weer om van 
een huis uw thuis te maken”, weet 
Lankveld uit ervaring. “Als full ser-
vice dienstverlener begeleiden we u 
graag bij de verkoop én bij de aan-
koop van uw woning. En, ook niet 
onbelangrijk, u betaalt voor deze 
superservice geen euro te veel. Laat 
u verrassen door onze werkwijze en 
dienstverlening. Wij doen het écht 
anders dan anderen. Ervaar zelf 
het verschil in werkwijze en maak 
kennis met ons breed pakket aan 
dienstverlening. Professioneel. Laat 
dat maar aan ons over. Wedden dat 
u niet teleurgesteld wordt?!”

De waarde van uw huis
Nog even dit; bent u benieuwd wat 
uw huis waard is en wat uw moge-
lijkheden zijn? Neem dan contact 
op met Vrijehuizenmarkt makelaars 
& adviseurs, Jura 4 in Doetinchem, 
via 0314 - 39 26 84 of via e-mail: 
graafschap-midden@vrijehuizen-
markt.nl Ook voor een bouwkundi-
ge keuring bent u bij de Vrijehuizen-
markt aan het juiste adres.

“We weten wat er te koop is en zijn goed thuis in de diversiteit van de regionale markt”, André en Petra Mentink 
van Vrijehuizenmarkt. Foto: Hajo Smit

(Advertorial)

Halloweenpompoen uithollen 
als sfeerlicht
Bij biozorgkwekerij Aaldering 
De Stek is het een feest met 
pompoenen. Veel keuze in al-
lerlei kleuren en maten. Ontzet-
tend veel mensen hebben al de 
mooiste werkstukken gemaakt. 

Workshops, voor alle leeftijden:
Halloween pompoen of uithollen 
als sfeerlicht in onze sfeervolle 
kas, elke dag van 10.00 tot 12.00 
en 13.30 tot 16.00 uur. Ook op 
zondag 30 oktober van 11.00 tot 
16.00 uur. Aanmelden voor deel-
name is gewenst. 0314-324356 bij 
Maria Aaldering.
maria.aaldering.de.stek@gmail.com

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

Ook verkoop van mooie bio pom-
poenen en kalebassen.

Open maandag t/m zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur.

Tip: Leuk voor kinderfeestjes.

Voor het inzenden van uw nieuws, verslagen, tips en aankondigingen.

Mail of bel de redactie!
redactie@contact.nl • (0544) 80 10 20
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Van een ‘blue mood’ tot ‘inspired’ 
bij Live@Ideaal
ZELHEM - Woensdagavond 26 oktober staat de band ‘Blue2Red’ 
centraal in het programma live@ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording Studio in Zelhem wordt uitgezonden. 
De band speelt live en de bandleden worden geïnterviewd door de 
presentatoren van het programma.

Blue2Red ontstond tien jaar gele-
den toen Hester en Henk elkaar te-
genkwamen op een vriendenfeest. 
Gitaar erbij en er ontstond spon-
taan een muzikale klik. Als duo 
werden ze kort daarna gevraagd 
voor een bijzonder optreden.

Er werd snel een gelegenheids-
formatie met een setlist in elkaar 
gezet en het optreden werd een 
succes, waarna ze besloten om het 
wat serieuzer en definitiever aan 
te pakken. Blue2Red ontstond als 
vaste formatie, compleet met set-
list, apparatuur en oefenruimte in 
Zwolle. Na een aantal wisselingen 
in de bezetting bestaat Blue2Red 
nu uit Hester Wilms, zang, John 

Koopman, drums en percussie, 
Jack Kroes, bas en Henk van der 
Kolk-gitaar. Thomas Manetti ver-
zorgt op saxofoon regelmatig gast-
optredens.

Blue2Red betekent letterlijk: van 
blauw naar rood. Overdrachte-
lijk betekent het dat het soms een 
kunst is om van een ‘blue mood’ 
te komen tot ‘inspired’. De muziek 
van Blue2Red moet je in die be-
weging brengen. Daarvoor put de 
band uit het brede scala van blues, 
soul en jazzmuziek en altijd num-
mers die de gezamenlijke band 
aanspreken. De band speelt puur 
voor ontspanning. Dat geldt ook 
voor optredens.

Het late nachtwerk met veel ge-
sleep van spullen wordt zoveel 
mogelijk vermeden en van op-
tredens op leuke locaties krijgen 
ze een kick. Zo organiseerden 
ze in 2013 een aantal optredens 
in Toscane in ruil voor gratis ac-
commodatie. Overdag vakantie, ‘s 
avonds muziek met lekker eten. 
Een optreden kan, afhankelijk van 
de vraag, groot of klein, versterkt of 
akoestisch, als duo, trio of met de 
gehele band met of zonder Tho-
mas op saxofoon er bij.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio Ide-
aal. Live meekijken kan op woens-
dagavond vanaf 19.30 uur via de 
website.
   

 ■ www.ideaal.org

Achterhoek klaar voor 
Regiotaxi-vervoer
WINTERSWIJK - Vanaf 1 januari 
neemt de Achterhoek het Regio-
taxi-vervoer over van de provin-
cie Gelderland. De Achterhoekse 
gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, Oost 
Gelre, Oude IJsselstreek en Win-
terswijk zijn bijna klaar met de 
voorbereidingen. Reizigers ont-
vangen medio november alle in-
formatie persoonlijk in de brie-
venbus. Vanaf 1 december kun-
nen er ritten voor 2017 worden 
geboekt.

Inwoners die gebruik maken van 
het Regiotaxi-vervoer bellen vanaf 
komend jaar met een ander tele-
foonnummer of boeken hun rit 
via een andere website dan zij nu 
gewend zijn. “Maar het vervoer 
zelf verandert niet”, benadruk-
ken de gemeenten die vanaf 2017 
verantwoordelijk zijn voor het Re-
giotaxi-vervoer in de Achterhoek. 
“Inwoners die zijn aangewezen op 
geregeld vervoer, kunnen ook in 
2017 gewoon naar hun plaats van 
bestemming reizen.”

Betalen per gereisde kilometer
Toch zal in 2017 niet alles ‘als van-
ouds’ zijn. Zo worden vanaf 2017 
de pasjes afgeschaft. Reizigers 
hoeven vanaf komend dus jaar 
geen pasje meer te tonen aan de 
chauffeur. Daarnaast wordt vanaf 
2017 het betalen per kilometer in-
gevoerd. Reizigers betalen vanaf 
dan alleen nog voor de kilometers 
die zij daadwerkelijk reizen. Op 
dit moment rekenen zij hun ritten 
nog in zones af. Met deze keuze 
sluit de Achterhoek aan op de be-
taalwijze in het gewone openbaar 
vervoer.

Nieuwe reismogelijkheden
Daarnaast komen er in 2017 nieu-
we reismogelijkheden bij. Naast 

de huidige bestemmingen binnen 
en zelfs buiten de Achterhoek, 
wordt het vanaf komend jaar ook 
mogelijk om naar Duitsland te rei-
zen. Voor het vervoer hebben de 
gemeenten contracten gesloten 
met de taxibedrijven Willemsen 
de Koning, Correct Monnereau, 
Buiting en Mekers. Zij nemen per 
1 januari 2017 het Regiotaxi-ver-
voer over van de huidige vervoer-
ders, van wie de contracten eind 
dit jaar aflopen.

Vervoercentrale start 1 december
“Onze ambitie is de Achterhoek 
bereikbaar te maken voor iedere 
reiziger”, laten de verantwoordelijk 
wethouders weten. De gemeenten 
doen er alles aan om op 1 januari 
2017 de overgang zo soepel moge-
lijk te laten verlopen. Om die re-
den gaat al op 1 december 2016 de 
nieuwe vervoercentrale van start. 
Via deze centrale kunnen straks de 
ritten worden gepland en geboekt, 
maar de telefonisten leveren ook 
reisadviezen. Als een bepaalde 
rit ook op een andere manier kan 
worden gemaakt, krijgt de reiziger 
dat via de Achterhoekse centrale 
te horen. De gemeenten hebben 
de realisatie en bemensing van 
de vervoercentrale gegund aan 
Munckhof.

Informatie aan reizigers
Reizigers ontvangen medio no-
vember alle informatie over hun 
vervoer in 2017. Dit gebeurt on-
der andere via de nieuwsbrief van 
Regiotaxi Gelderland en via een 
informatiepakket dat elke reiziger 
persoonlijk thuisgestuurd krijgt. 
Ook in de huis-aan-huiskranten 
en op diverse websites komt alle 
informatie. Vanaf 1 december 
2016 is daarnaast de nieuwe klan-
tenservice bereikbaar voor infor-
matie, vragen en toelichting.

   

Quintus Dames Recreanten 
starten winstgevend
HENGELO - Donderdagavond 20 
oktober mocht het dames re-
creantenteam van van Handbal-
vereniging SV Quintus de eerste 
wedstrijd spelen tegen de dames 
recreanten van Grol. Na een paar 
weken training te hebben gehad 
waren de dames klaar voor de 
eerste wedstrijd.

Twee nieuwe speelsters, Afke en 
Sana, speelden hun eerste wed-
strijd voor Quintus en deden dit 
niet onverdienstelijk. Na het be-
ginsignaal van de scheidsrechter 
schoten de dames van Quintus uit 
de startblokken en het stond bin-
nen een mum van tijd 3-0 door 
goed samenspel en de sublieme 
afronding van Paulien. Paulien 
was als oud speelster van Grol ge-
brand om te winnen en dit was te 
zien aan haar spel. Ze maakte de 
ene goal na de andere. De verdedi-
ging werd aangestuurd door Jet en 
Klaske. Zij zorgden er mede voor 
dat de linies dicht bleven en Chan-
tal onze keepster was ook op dreef 
deze avond. De ruststand was 7-3.

In de tweede helft bleef het spel-
beeld onveranderd. De dames van 

Quintus hadden het beste van het 
spel en de hoekspeelsters Ria en 
Annette hielden de verdediging 
van Grol aan het werk. Door hun 
loopacties kregen de opbouwers 
de kans om te scoren. Grol kwam 
nooit echt in de wedstrijd. Het 
was te zien dat dit damesteam van 
Quintus ervaren speelsters in de 
selectie heeft, want de wedstrijd 
werd gecontroleerd uitgespeeld. 
Eindstand 13-6.

Programma zondag 30 oktober 
in Sporthal de Kamp:
09:00 uur Quintus E1 - Grol H.V. E1,
09:55 uur Quintus D2 - Pacelli D2,
10:40 uur Quintus D1 - HV Ange-
ren D2,
11:25 uur Quintus DC1 - Pacelli 
DC1,
12:25 uur Quintus HS1 - Duiven 
HS1,
13:35 uur Quintus HS3 - Borhave 
HS1,
14:45 uur Quintus HS2 - AHV 
Achilles HS4,
15:55 uur Quintus HC1 - Olympia 
HGgl./Stormvogels HC1
   

 ■ www.svquintus.nl

Het uitgangspunt 
is: ‘Leer 
werken met je 
mogelijkheden’
ZUTPHEN - ‘Leer werken met je 
mogelijkheden’. Dat is het uit-
gangspunt van drie organisaties 
die de handen ineenslaan. Van 
Leeuwen Catering uit Leidschen-
dam gaat na de herfstvakantie 
2016 de gezonde en duurzame 
schoolkantine voor Het Stedelijk 
Zutphen verzorgen. Zij nemen 
daarbij drie mensen via Delta in 
Zutphen aan. Dat is de begelei-
ding- en netwerkorganisatie voor 
mensen met een kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt. Een prachtig 
voorbeeld van een samenwerking 
waarin gezond, duurzaam en so-
ciaal elkaar versterken.

“Als leerlingen al jong ontdekken 
dat gezond eten lekker is, maken 
zij later eerder een bewuste keuze”, 
legt Marco van Stappershoef, di-
recteur Onderwijscatering bij Van 
Leeuwen Catering, uit. “Gezond, 
duurzaam en sociaal zijn onze 

kernwaarden. Door de samenwer-
king met Delta versterken we het 
sociale aspect.

Drie medewerkers van deze so-
ciale werkvoorziening worden 
gedetacheerd bij Van Leeuwen 
Catering en zij krijgen een oplei-
ding via onze VL Academie.”. Hans 
Eijkelenkamp, consulent bij Delta: 

“Wij spannen ons in om mede-
werkers duurzaam een passende 
werkplek te bieden.

Deze samenwerking met Van 
Leeuwen Catering en Het Stedelijk 
Zutphen helpt daar uitstekend bij. 
Het is een schoolvoorbeeld van 
hoe onderwijs, organisaties en be-
drijven kunnen samenwerken”.

Medewerkers Delta aan de slag bij 
Het Stedelijk

Een schoolvoorbeeld van hoe onderwijs, organisaties en bedrijven kunnen samenwerken. 
Foto: Fotobureau Hendriksen/Valk

Blue2Red op podium Live@Ideaal. Foto: PR

Wat is er te doen in de omgeving?
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Eerste vlooienmarkt Steenderen 
op 6 november
ACHTERHOEK - Afgelopen zondag 
was er weer een vlooienmarkt in 
Sporthal de Pol in Zelhem. Van 
10.00 tot 17.00 uur was het een 
drukte van belang, want de gehele 
sporthal was gevuld met standhou-
ders, waar tussendoor een grote 
menigte kopers zich bewoog om te 
zien wat er allemaal te koop was.

Door Jan Knoef

Bijna wekelijks strijkt de organisatie 
van de Animo-Vlooienmarkten er-
gens in de regio Achterhoek (maar 
ook daarbuiten) neer om particu-
lieren in de gelegenheid te stellen 
overbodig geworden artikelen te 
verkopen aan andere particulieren, 
die weer een toepassing weten en 
een behoefte voelen het te kopen. 
De meeste ‘handel’ wordt binnen-
gebracht door mensen, die graag 
handelen. Mensen die er een sport 
van maken om bepaalde artikelen 
in te kopen om vervolgens te pro-
beren het met ‘winst’ weer te verko-
pen. Daarbij gaat het dan niet eens 
in de eerste plaats om die winst 
maar veel meer om de kick van het 
handelen.
Marktmeester Monique probeert 
met haar team de in- en verkoop in 
goede banen te leiden. Sinds drie 
jaar runt ze de Animo-organisatie, 
nadat ze meer dan 25 jaar de kunst 
van haar vader had afgekeken. Mo-
nique: “Ik kreeg het inderdaad met 
de paplepel ingegoten en, eenmaal 
met het virus besmet, heb ik Animo-
Vlooienmarkten (we organiseren 
ook braderieën) opgezet met we-
kelijks op zondag één of meerdere 
markten.” Het principe is eenvou-
dig. Animo huurt een (sport)hal, 
plaatst er (genummerde) kramen 
in en verhuurt die kramen voor € 
22,50 aan de standhouders, die de 
kraam inrichten met de te verkopen 

artikelen. Aan de bezoekers van de 
markt wordt een entree van € 2,50 
gevraagd (65-plussers krijgen € 0,50 
korting en kinderen t/m 12 (onder 
toezicht) hebben gratis toegang). 
De verhuurder (in Zelhem Bas 
Hulshorst van de Pol) zorgt dat de 
hal is voorbereid op het gebruik als 
marktplaats. Daarnaast richt hij een 
zitje in en verzorgt hij de catering 
met koffie, drankjes, broodjes en 
een warme hap.
Het principe is eenvoudig, maar 
Monique weet dat het wel de no-
dige inspanningen kost om het ge-
heel georganiseerd te krijgen. Mo-
nique: “In de eerste plaats moet je 
voldoende standhouders hebben 
om een interessant aanbod te heb-
ben voor de bezoekers. Bij te weinig 
aanbod komen de bezoekers niet te-
rug en vervolgens komen de stand-
houders niet terug, omdat er te wei-
nig publiek is. Een goede website, 
‘flyeren’, en voldoende, maar vooral 
ook in de juiste kranten, adverteren, 
zijn daarbij van groot belang. We 
hebben in de afgelopen jaren een 
goede reputatie opgebouwd, waar-
door standhouders graag komen 
en er een zeer gevarieerd aanbod 
aan artikelen is, aantrekkelijk voor 

de bezoekers, die dan ook graag en 
in grote getale komen. Verder moet 
er een schema worden opgesteld, 
waarbij rekening gehouden wordt 
met de andere (sport) activiteiten 
in de hallen, moeten de kramen op 
de goede plaats komen, et cetera.”
Zo zijn er, naast Zelhem, vlooi-
enmarkten in Terborg, Doesburg, 
Hoop-Keppel, Varsseveld, ‘s-Hee-
renberg, maar ook bijvoorbeeld in 
Grave, Westervoort, de Bildt. En 
het aantal breidt zich nog steeds 
uit. Eén van de nieuwe plaatsen 
is Steenderen, waar Sporthal Het 
Hooge Wessel op zondag 6 novem-
ber zal worden omgebouwd tot een 
overdekte marktplaats. Gemiddeld 
wordt in elke plaats zo’n vier keer 
per jaar een markt gehouden. Als 
het weer en de omstandigheden het 
toelaten, zijn de markten ‘s zomers 
in de open lucht. Op de website 
www.animo-vlooienmarkten.nl 
vindt men het complete overzicht 
en, geloof deze toevallige bezoe-
ker van de Vlooienmarkt, er is al-
tijd ‘iets’ op de markt dat iemand 
graag wil hebben en volgens een 
doorgewinterde bezoeker “moet je 
altijd afdingen, want ze moeten er 
van af.”

Monique regelt elke week de zaken rondom de Animo-Vlooienmarkt. Foto: Jan Knoef

Dalende trend WW in de Achterhoek
ACHTERHOEK - De Achterhoek 
sluit het derde kwartaal van dit 
jaar af met 7.325 WW-uitkerin-
gen. Dat is bijna 2% minder dan 
eind augustus. Vanaf begin 2016 
is het aantal WW-uitkeringen 
elke maand verder afgenomen. 
De daling in de Achterhoek is 
gunstiger dan de landelijke ont-
wikkeling, zowel ten opzichte van 
vorige maand als ten opzichte 
van een jaar geleden. Door het 
afnemen van seizoenswerk loopt 
de WW normaal gesproken in het 
vierde kwartaal op, maar de trend 
blijft ook volgend jaar dalend.

De afgelopen maand daalde het 
aantal WW-uitkeringen in de Ach-
terhoek met bijna 2%. Vrijwel alle 
sectoren laten een daling zien. In 
de meeste gevallen gaat het om 
kleine aantallen. Grotere afnames 
van het aantal WW-uitkeringen 
zijn er in de bouw, de detailhan-
del, zorg & welzijn en bij uitzend-
bedrijven. Er zijn geen sectoren 
met een grote toename. Vergele-
ken met september vorig jaar ligt 
het aantal WW-uitkeringen in de 
Achterhoek nu precies 2% lager, 
terwijl landelijk sprake is van een 
stijging met 1,9%. De daling in de 
Achterhoek is vooral dankzij af-

names in de bouw, bij uitzendbe-
drijven, in de detailhandel en in 
vervoer & opslag. De grootste toe-
names zijn in de metaalindustrie 
en bij het grootwinkelbedrijf.

Banengroei
Op 12 oktober presenteerde UWV 
voor alle 35 arbeidsmarktregio’s 
Regio in Beeld 2016. Volgens deze 
arbeidsmarktanalyse neemt het 
aantal banen van werknemers in 
de Achterhoek in 2016 en 2017 
licht toe tot bijna 113.000 banen. 
In de industrie neemt het aantal 
banen in 2017 verder af, maar het 
blijft met 21.000 banen toch de 
grootste sector. De sterkste groei 
zit in de sector overige zakelijke 
diensten. Dit komt vooral door de 
sterke groei in de uitzendbanen 
die tot deze sector worden gere-
kend, ongeacht in welke sector de 
uitzendkrachten werken.

De totale banengroei is gering, 
maar de beroepsbevolking (dat 
zijn alle mensen die werken of die 
niet werken maar wel kunnen en 
willen werken) groeit niet. Daar-
door kan de werkloosheid in de 
Achterhoek dalen en neemt het 
aantal WW-uitkeringen in 2017 
verder af.

Muntjak
Afgelopen week nog een horror-
clown tegengekomen? Ik wil wed-
den van niet. Het is immers wel 
duidelijk, dat dat hele gedoe rond 
killer clowns niet meer was dan 
een broodje aap. Een paar kin-
deren in Almere beweerden door 
zo’n griezel te zijn bedreigd (waar-
schijnlijk verzonnen, in ieder geval 
geen spoor van bewijs) en plotse-
ling zagen allerlei andere men-
sen ze ook. Horror-clowns in Oss, 
Groesbeek, Arnhem, Apeldoorn, 
Woerden. Kortom: waar niet ei-
genlijk? Nou, niet in de Achterhoek 
dus. Bij mijn weten is er in onze 
regio niet één horror-clown gezien. 
Lopen we hier achter dan? Nee, 
natuurlijk niet. Het heeft met ons 
zelf te maken. Wij Achterhoekers 
zijn nu eenmaal nuchtere mensen. 
Ons krijgen ze niet zo snel gek!
Want zoveel is inmiddels wel dui-
delijk geworden: we hebben te 
maken gehad met een hype, een 
broodje aap. Bijna al die clowns 
bleken achteraf het product van 
een tikje te grote verbeeldings-
kracht. Natuurlijk, er werden er 
een paar van vlees en bloed door 
de politie opgepakt, maar dat wa-
ren zielige neppers. Bij eentje, in 
Oldenzaal, ging het om een veer-
tienjarig meisje. Zij mag nu bij Bu-
reau Halt het verschil leren tussen 
echt leuk en slechte humor. Blijk-
baar hebben wij mensen er be-
hoefte aan, elkaar van tijd tot tijd 
gek te maken. Niet voor niets volgt 
de ene hype de andere op. Steeds 
sneller ook, dankzij de nieuwe me-
dia als Twitter en Facebook. Die 
hebben het hypen grotendeels 
overgenomen van de oude krant, 
radio en televisie. Al doen die laat-
ste nog wel hun best het een beet-
je bij te houden.
Dat was nog niet eens zo heel lang 
geleden wel anders. Wie voor pak-
weg twintig jaar een hype wilde 
beginnen had absoluut de me-
dewerking van de (plaatselijke) 
krant nodig. Om het vuurtje aan 
te steken, zullen we maar zeggen. 
Dat ging in de zomermaanden, de 
komkommertijd, wat makkelijker 

dan in de rest van het jaar. Daarom 
hebben we ons met z’n allen jaren-
lang vooral in de vakantiemaan-
den druk gemaakt over allerlei on-
waarschijnlijke verschijnselen. Met 
als absolute uitschieter de poema 
die elf jaar geleden de Veluwe on-
veilig maakte. De kranten stonden 
er bol van, maar dat er echt zo’n 
grote kat rondliep is nooit bewe-
zen.
Geen broodje aap was in 1998 het 
opduiken van muntjaks in Het Gro-
te Veld tussen Lochem en Vorden. 
Ik was daar in die tijd als journalist 
werkzaam en heb er nog persoon-
lijk voor gezorgd, dat die exotische 
hertensoort voorpaginanieuws 
werd. Muntjaks komen oorspron-
kelijk uit Azië en horen in Europa 
niet thuis. De dieren in het Grote 
Veld waren dan ook wel zeker 
exemplaren die uit gevangenschap 
waren ontsnapt. Of afstammelin-
gen daarvan. Maar dat ze er waren 
staat vast. Onder andere trouwens 
door een gedegen onderzoek dat 
later in opdracht van het minis-
terie van Economische Zaken is 
uitgevoerd. Waaruit overigens ook 
bleek dat de hele populatie (er 
moeten er een stuk of vijftien zijn 
geweest) inmiddels is verdwenen.
Destijds baarden de muntjaks bij 
Lochem veel opzien, en ik heb er 
met mijn collega’s heel wat over 
geschreven. Maar zelf heb ik nooit 
zo’n beest in het echt gezien. Tot 
een paar weken geleden. Op wan-
delvakantie in het Sauerland ston-
den mijn geliefde en ik oog in oog 
met een ree. Tenminste, dat dach-
ten we eerst. Maar het was wel een 
kleintje. Een bijzonder groot uitge-
vallen haas leek het wel. Zou dit 
misschien… ?
Weer thuis heb ik even gegoogled 
en ja hoor: In het Sauerland ko-
men momenteel muntjaks voor. 
De Neue Westfälische Zeitung en 
de Westfälische Rundschau meld-
den het onlangs als groot nieuws. 
Met daarbij de verzekering dat het 
geen Ammenmärchen was. De uit-
drukking Brötchen Affe kennen de 
Duitsers niet....

Zwaleman

(Advertorial)

Maak vrijblijvend kennis met de speel-/
leergroep voor 2 en 3 jarigen!
Om peuters optimaal in hun 
ontwikkeling te stimuleren, ze 
kennis te laten maken met uit-
dagende (ontwikkelings)ma-
terialen en -activiteiten én om 
de naderende stap naar de ba-
sisschool te vergemakkelijken, 
heeft Kinderopvang Avonturijn 
voorschoolse peutergroepen 
voor kinderen vanaf 2 jaar tot 
4 jaar. Avonturijn heeft bijvoor-
beeld een speel-/leergroep in het 
Kulturhus van Ruurlo, in Vorden 
is een speel-/leergroep gehuis-
vest op CBS het Hoge en één op 
de Dorpsschool en in Warnsveld 
op CBS Arcade en in Wolfersveen 
op de SCCSSCHL 3.0.

Avonturijn onderschrijft het belang 
van een voorschoolse voorziening 
én de doorgaande ontwikkellijn 
naar het basisonderwijs en werkt 
daarom nauw samen met diverse 
scholen.

Op de speel-/leergroep wordt ge-
richt aandacht besteed aan de so-
ciaal-emotionele ontwikkeling van 
peuters. Leren samenwerken, om-
gaan met verschillen, samen ver-
antwoordelijk zijn voor de groep 
en voor elkaar zijn vaardigheden 
die geleerd worden. Vaardigheden 
waar de kinderen hun leven lang 
profijt van zullen hebben. Met een 
speciaal taalstimuleringsprogram-
ma en veel taalactiviteiten wordt 
de taalontwikkeling gestimuleerd. 
Kinderen ontmoeten elkaar twee, 
drie of vier ochtenden per week. 

Ontwikkeling van de creativiteit, 
natuurbeleving en beweging zijn 
eveneens kenmerkend voor deze 
groep. Er wordt veel geknutseld en 
er zijn regelmatig culturele activi-
teiten. Buiten zijn, bewegen en bui-
tenspelen is belangrijk, want bui-
ten doen kinderen andere ervarin-
gen op en worden de zintuigen an-
ders geprikkeld. In het najaar wor-
den onze medewerkers geschoold 
bij de KNGU en wordt op de speel-/
leergroep peutergymnastiek aan-
boden en kunnen zij het Nijntje Be-
weegdiploma behalen. 

De speel-/leergroepen zijn 5 
ochtenden per week geopend van 
8.30 tot 12.00 uur en de openings-
tijden sluiten aan op de onderwijs-
tijden en zijn in de schoolvakanties 
gesloten. De speel-/leergroepen 

vallen onder de Wet Kinderopvang, 
waardoor ouders in aanmerking ko-
men voor een tegemoetkoming in 
de kosten door de Belastingdienst 
of een vergelijkbare vergoeding door 
de Gemeente. In de kosten zijn fruit, 
drinken en verschoning inbegrepen.

Voor alle nieuwsgierige kinderen 
én hun ouders is er een gratis strip-
penkaart verkrijgbaar. Deze kunt 
u opvragen bij Avonturijn, Nieuwe 
Weg 5-01 Ruurlo, (0573) 760 200 of 
loop gerust binnen bij één van de 
genoemde locaties.

Kijk-Ervaar-&-Doe-mee: 
op één van de speel-/groepen van 
Avonturijn! 

Het inschrijfformulier en vindt u op 
onze website: www.avonturijn.nl 
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Technisch Commercieel Medewerker 
Binnendienst m/v

Ben jij op zoek naar een uitdagende commerciële binnen-
dienst functie en heb jij een grote affiniteit met techniek?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als technisch commercieel medewerker binnendienst ben je 
samen met je collega in de buitendienst verantwoordelijk voor de 
verdere ontwikkelingen binnen het voor jullie vastgestelde rayon. 
Jij adviseert dagelijks klanten op technisch en commercieel vlak. 
Ook verzorg jij het hele traject van offerte aanvraag tot eventuele 
montage en facturatie. Hiervoor heb je dagelijks contact met col-
lega’s die werkzaam zijn over de hele wereld. Het is daarom van 
groot belang dat je de Engelse taal in woord en geschrift beheerst.

Renovatie Timmerman m/v

Ben jij in staat om zelfstandig te werken, ben jij een ster in 
timmeren en ligt jouw affiniteit in de renovatiebouw? Dan 
zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als renovatie timmerman houd jij je bezig met een mooie renova-
tieklus in Deventer. Denk hierbij aan het plaatsen van voorzetwan-
den, het monteren van kozijnen en het maken van dakconstructies. 
Hierbij gaat het om kwalitatief werk van de bovenste plank. Het is 
dan ook belangrijk dat je nauwkeurig en secuur te werk gaat. Na 
deze klus is de kans groot dat er mogelijkheden zijn voor de lange 
termijn.

Meewerkend Voorman m/v

Loop jij warm voor het fijne en kleine werk, en wil jij dit 
combineren met productiewerkzaamheden?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als meewerkend voorman geef jij leiding aan productiemede-
werkers en ben jij voor hen het eerste aanspreekpunt. Jij deelt 
de werkzaamheden in en wijst deze toe. Je maakt haalbare en 
logische planningen en ziet toe op het werk. Daarnaast werk jij 
mee aan de uitvoering van de werkzaamheden. Jij zorgt er voor 
dat productiemedewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Je 
bedient zelfstandig diverse machines. Deze machines zijn modern 
en computergestuurd. De werkzaamheden moeten nauwkeurig 
uitgevoerd worden onder specifieke kwaliteitseisen.

Technisch Medewerker Binnendienst m/v

Ben jij commercieel ingesteld en heb jij ervaring op een 
binnendienstfunctie?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als technisch medewerker binnendienst verwerk jij de orders die 
klanten doorgeven. Je voert deze orders in en maakt offertes. Je 
communiceert veel met het magazijn om te zorgen dat alle pro-
ducten op de juiste manier en tijdig worden verwerkt. Ook houd jij 
contact met inkoop over de voorraden en met fabrieken om pro-
ducten bij te bestellen. Acquisitie behoort niet tot je functie, maar 
je hebt wel veel contact met bestaande klanten. Een commerciële 
instelling en sterke communicatieve vaardigheden zijn daarom van 
belang.

Tekla Tekenaar m/v

Ben jij een ervaren Tekla tekenaar en heb jij het in je om te 
groeien naar de functie van projectleider?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als Tekla tekenaar teken je geheel zelfstandig complete construc-
ties uit. Het gaat hierbij om klantspecifieke en 
kwalitatief hoogstaande producten. Je werkt 
in een team met twee andere tekenaars en 
kan je kennis, die je door werkervaring hebt 
opgedaan, goed overbrengen aan je colle-
ga’s. Uiteindelijk groei je door naar een functie 
van projectleider, waarbij je voor een geheel 
project, vanaf het inmeten tot het opleveren, 
verantwoordelijk bent. Je hebt hierbij veel 
klantencontact en zorgt voor een optimale 
begeleiding van het project, je collega’s en 
de klant.  

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

1. Doe de lampen uit als je de ruimte verlaat.
2. Vervang lampen door LED verlichting, dit

verbruikt minder en gaat langer mee.
3. Plan vaker een romantisch diner bij kaarslicht.
4. Doe je buitenverlichting ‘s nachts uit of maak

gebruik van een bewegingssensor.
5. Kerstverlichting kost heel veel energie, gebruik

hiervoor een LED variant.
6. Niet overal is veel licht nodig, dim waar mogelijk.
7. Gebruik WakaWaka als nachtlampje voor kids.

Tips voor energiebesparing

www.nachtvandenacht.nl

Nacht van de Nacht actie: WakaWaka solarlamp.
10% korting op www.waka-waka.com met 

kortingscode:  nacht16
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nachtvandenacht /nachtvandenacht @nachtvandenacht
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Heb jij een leuke foto van de Nacht 
van de Nacht? Deel hem via social 
media met #nachtvandenacht en 

maak kans op een WakaWaka!



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
29 - 30 oktober, M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire Medipoint thuiszorgwinkels
Vorden, Raadhuisstraat 1, winkel.vorden@medipoint.nl
Geopend ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Woensdag 2 november, Dankdag in de Dorpskerk, 19.30 uur, ds. J. Kool.
1e C: St. Dorcas; 2e C: Eredienst en pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Woensdag 2 november, Dankdag in de Dorpskerk, 19.30 uur, ds. J. Kool.
1e C: St. Dorcas; 2e C: Eredienst en pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 30 oktober, 10.00 uur, ds. EK (Brummen). 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 oktober, 17.00 uur, Eucharistieviering, H. Scheve, pastoor.  

R.K. kerk Vorden
Zondag 30 oktober, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, werkgroep. 

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

HOBBYBEURS 30 okt. a.s. 
café rest. De Luifel, Dorps-
straat 11 Ruurlo van 10.00-
17.00 uur.

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

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

   
Kringloop “De Boedelhof” 
Enkweg 17b in Vorden di 
t/m vrij 9.00 - 17.00 zat. 9.00 
- 16.00 laatste zaterdag vd 
maand magazijn verkoop 
De Boedelhof is ook een 
dagbesteding locatie voor 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dus zoekt 
u voor uzelf of iemand an-
ders een goede, gezellige en 
betrouwbare locatie ... bel 
gerust. Tel. 0575-555456 of 
info@deboedelhof.nl

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

   
Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Cortumme 06-23972429 
of 0575 - 461558.

   
Vers vlees Slagerij: Gratis 
thuisbezorgd. Tel.: 06-2353 
7798. Karbonade stukken 
Kilo 1,50. Shoarmavlees Kilo 
3,50. Mals Runder Biefstuk 
Kilo 10,00. Geh. H.O.H kilo 
3,50. Varkens staarten kilo 
3,00. Filetlapjes kilo 5,50.

   
Gevraagd voor 4 uur per 
twee weken, iemand die mij 
kan helpen met de huishou-
ding. Informatie op tel. 06 
20563139.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 30 oktober
10.00 - 17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
   Breedestraat 39

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

VLOOIENMARKT
TERBORG

Zondag 6 november
10.00 - 17.00 uur

Sportcentrum De Paasberg
Het Veld 30

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

VLOOIENMARKT
STEENDEREN
Zondag 6 november

10.00 - 17.00 uur

Sporthal Het Hooge Wessel
Prins Bernhardlaan 3

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

ECHTE AANDACHT

Ik wil mijn levenservaring delen

dus ik luister

sensoor.nl/vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger luister 
je naar mensen die 
behoefte hebben aan 
een vertrouwelijk 
gesprek. Aan echte 
aandacht. Dag en 
nacht, anoniem via 
chat, mail of telefoon.

www.microkredietvoormoeders.org

GEEF DE ALLERARMSTE
MOEDERS IN AZIË EEN KANS! 



Omdat ik mijn vrije 
uurtjes liever aan 
mijn gezin besteed.

Nu de laatste maanden van 
2016 gratis lid!
Bij aanmelding voor 2017:
www.kruiswerk.nl/aanmelden

Kruiswerk Achterhoek is met 65.000 huishoudens 
de grootste onafhankelijke ledenvereniging van en 
voor de Achterhoek. Voor slechts € 19,50 per jaar 
maakt u gratis of met korting gebruik van ruim 50 
ondersteunende diensten voor uzelf en uw gezin.


