
De filmdocumentaire ‘Ode aan Vorden’ 
zit in de eindfase, de première vindt  
eind januari plaats. B  5

De jubilarissen Fabio van Olst, Gerrit Lenselink en Herman van Olst (v.l.n.r.) met hun partners te midden van burgemeester Marianne Besselink. Foto: Jan Hendriksen. 

Jubilarissen PKV door burgemeester gehuldigd
VORDEN - De verrassing was behoudens bij tweede voorzitter/secre-
taris Herman Gosselink en secretaris Herman Bolwiender groot toen 
vrijdagavond 4 november burgemeester Marianne Besselink van de 
gemeente Bronckhorst ‘onaangekondigd’ zich bij de rest van de aan-
wezigen en genodigden meldde. Zij was namelijk eregast tijdens de 
officiële opening van de jaarlijkse ‘Bronckhorsterkleindierenshow’ 
van Pluimvee- en Konijnenvereniging Vorden en omstreken (PKV) in 
de Kapel De Wildenborch. Burgemeester Besselink was niet zomaar 
als ‘eregast’ door Gosselink en Bolwiender uitgenodigd. Ze mocht 
drie leden van PKV Vorden de versierselen overhandigen die behoor-
den bij het 25-jarig lidmaatschap van Herman en Fabio van Olst van 
PKV en van voorzitter Gerrit Lenselink van PKV vanwege zijn veertig 
jarig lidmaatschap van Kleindieren Liefhebbers Nederland (KLN).

Door Jan Hendriksen

Voor burgemeester Marianne 
Besselink ging vrijdagavond een 
nieuwe wereld op het gebied van 
fokken van kleindieren open. 
“Fantastisch hoe jullie met elkaar 
deze hobby delen. Telkens ben ik 
weer verrast. Ook nu ik al meer 
dan een jaar als burgemeester bij 
talloze evenementen en vereni-
gingen te gast ben geweest onder 
het motto ‘buurt maken’. Leuk dat 
jullie deze hobby in stand houden. 
Waar kleine dieren al niet groot in 
kunnen zijn”, zo verklaarde de bur-
gemeester voordat ze met de drie 
jubilarissen de ‘Bronckhorster-
kleindierenshow’ opende.

Gerrit Lenselink (64) begon in 
1976 met het fokken van Rode 
Nieuw Zeelanders en werd in dat 
jaar lid van zustervereniging Peklo 
in Lochem. Vier jaar later werd 
Lenselink lid van PKV. Nadat hij 
enkele jaren lid was werd Lense-
link al snel gevraagd voor een be-
stuursfunctie binnen de Vordense 
kleindierenvereniging. Vanaf 2001 
is Lenselink voorzitter. Maar niet 

alleen van de PKV maar ook van 
de speciaal club de Fa-Ro-De han-
teert Gerrit de voorzittershamer. 
Dit jaar is de Vordenaar even-
eens 25 jaar keurmeester binnen 
de Nederlandse kleindierensport 
en vanaf 2004 zelfs landelijk A-
keurmeester. “Gerrit we weten als 
je wat voorbereid of iemand toe-
spreekt in welke vorm dan ook dat 
je dat altijd werkelijk perfect doet. 
Daarom hebben we grote waarde-
ring voor jou inzet voor de PKV”, 
zo verklaarde tweede voorzitter 
Herman Gosselink tijdens de hul-

diging. Ook Gerrit’s vrouw Frieda 
werd bij de huldiging betrokken. 
Gosselink: “Jij bent ook nadruk-
kelijk geïnteresseerd in de hobby 
van Gerrit. Je ben vandaag tijdens 
de keuring van de Bronckhorster-
kleindierenshow zelfs actief ge-
weest als schrijfster. En dat waar-
deren wij zeer.”

Creatief
Vader Herman (64) en zoon Fabio 
(37) van Olst zijn dit jaar 25 jaar lid 
van PKV. Nadat familie Van Olst 

in 1991 vanuit Heerde in Vorden 
kwam wonen werden vader en 
zoon direct lid van PKV. “We wa-
ren in Heerde ook al actief binnen 
een kleindierenvereniging”, zo ver-
klaart het tweetal na de huldiging, 
Herman begon op zestienjarige 
leeftijd met het fokken van ‘non 
duiven’ en ook al van de Felegyha-
zer tuimelaars. Maar al snel kwa-
men daarna hoenders op zijn pad.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Aankomst Sint  
dit jaar bij Kasteel
VORDEN - Sinterklaas zal zaterdag 
12 november om 14.00 uur samen 
met zijn tien pieten warm ont-
haald worden bij Kasteel Vorden 
(en dus niet bij het station!). Daar 
worden zij welkom geheten door 
burgemeester Mevrouw Besse-
link, voorzitter VOV Dhr. Veen en 
Liesbeth Groot Jebbink. Daarna 
zal Sinterklaas alle tijd nemen om 
alle kinderhanden te schudden.

Vanaf 14.45 uur zal de Harmonie 
richting dorp vertrekken en stapt 
Sinterklaas op zijn schimmel Ame-
rigo en rijdt via de Horsterkamp 
over de rotonde, door de Dorps-
straat naar het Kulturhus voor het 
Sinterklaasfeest. Samen met de pe-
pernotenband is er vanaf 15.30 uur 
weer een muzikaal programma ge-
organiseerd voor alle kinderen tot 
en met 10 jaar. Ieder kind krijgt na 
afloop (zo rond 16.15 uur) van Sin-
terklaas en de pieten een verras-
sing aangeboden. Dit programma 
wordt aangeboden door de Vor-
dense Ondernemers Vereniging.

Daarna gaat Sinterklaas met zijn 
gevolg naar de sporthal aan de 
Eikenlaan in Kranenburg. Daar 
ontvangt hij vanaf 17.00 uur alle 
kinderen uit het buitengebied van 
de Wildenborch, Medler, Linde en 
de Kranenburg.

Vordense 
Slipjacht
De Vordense Slipjacht wordt 
zaterdagmiddag 12 november 
voor de 37ste keer verreden. 
Slipjachtcomité Vorden onder 
aanvoering van Appie Noord-
kamp, Tiny Koning en Albert 
Mulderije, is druk bezig ge-
weest om de route van de slip-
jacht uit te zetten. 
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Zie in het hart van Contact

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

15% 
korting
op bijna alles, 
van 11 t/m 13 
november 2016

zin in sint

Sint-inkopen met 15% korting? Knip deze bon uit en neem ‘m mee naar �   . Bestel je 
online? Gebruik dan kortingscode SNT15PR. Deze actie is geldig van 11 t/m 13 november 
2016. Kijk voor de actievoorwaarden op hema.nl/actievoorwaarden. 1 coupon per klant.

990201650

15% 
korting
op bijna alles, 
van 11 t/m 13 
november 2016

zin in sint

Sint-inkopen met 15% korting? Knip deze bon uit en neem ‘m mee naar �   . Bestel je 
online? Gebruik dan kortingscode 
2016. Kijk voor de actievoorwaarden op hema.nl/actievoorwaarden. 1 coupon per klant.

Jaargang 78
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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

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

“Het bijzondere“Het bijzondere“H
zit ´m vaak verborgenzit ´m vaak verborgen

in het gewone”

Onze oprechte dank voor de betoonde blijken van  
medeleven die wij ontvingen na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, en onze moeder en oma

Gerritje Ruesink-Loman

Familie H. J. Ruesink

September 2016
‘Abbink’, Hengelo Gld. 

REPARATIE EN 
VERKOOP VAN 
ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 
EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN 
VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem
Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Via deze weg willen wij u danken voor uw 
belangstelling naar aanleiding van het overlijden 
van mijn man, onze vader en opa

NOL NIJENHUIS
Uw warme woorden, bloemen, kaarten en bezoek 
zijn ons tot grote steun geweest.

Betsie Nijenhuis - Paling
kinderen en kleinkinderen

Vorden, november 2016

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

verplicht voor 2024
WWW.ASBESTDAKVERVANGEN.NL

0314 - 641333

Op 7 oktober 2016 
heeft onze medewerker 

Henk Jansen
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt 

na een dienstverband van 
47 jaar!

Als u Henk hiermee wilt feliciteren bent u 
van harte 

uitgenodigd op de receptie die 
wordt gegeven op 

zaterdag 26 november 
van 14.00 t/m 17.00 uur bij

café restaurant DEN BREMER, 
Zutphen Emmerikseweg 37 Toldijk

Toverstraat 14 - 7223 LP   Baak

van 14.00 t/m 17.00 uur bij
café restaurant DEN BREMER,

Zutphen Emmerikseweg 37 Toldijk

Vordenaren,

Op 7 november zijn wij verhuisd naar 
Oosterbleek 36, 7241 DK in Lochem.

Bedankt voor de mooie jaren in Vorden. 

Lieve groet, 

Tonnie en Tiny Eskes

Groot is de leegte en het verdriet
Mooi zijn de herinneringen.

Verwacht en toch nog onverwacht is van 
ons heengegaan onze lieve schoonzus en tante

Aaltjen Eggink-Kraassenberg
sinds 4 augustus 2007 weduwe van

Albert Jan Eggink

* 4 april 1925 † 6 november 2016

L.H. Kraassenberg-van Milligen

Neven en nichten

Hengelo Gld., Woonzorgcentrum De Bleijke

Correspondentieadres:
J. Kraassenberg-Hoebink
Julianalaan 20, 7251 ER Vorden

Onze dank gaat uit naar de huisartsen 
en de medewerkers van De Bleijke

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 10 november 
om 11.00 uur in ,,Ons Huis”, Beukenlaan 30 te 
Hengelo Gld.
Voorafgaand is er vanaf 10.30 uur gelegenheid 
om afscheid van haar te nemen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats te Hengelo Gld.

Na de begrafenis is er een samenzijn in ,,Ons Huis”.

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

Steeds weer opnieuw beginnen.
Dat is levensmoed.

Je hebt genoten van het leven en wij van jou.

Overleden

Teus van Hunnik
Teunis Marinus

Rhenen    Vorden
1 oktober 1947  2 november 2016

Echtgenoot van Jopie van Hunnik- 
 van Appeldoorn

Broer van Henk van Hunnik
 Riet van Hunnik-van den Berg

Zwager van Gert van Appeldoorn
 Tineke van Appeldoorn-Broers

 Tonny Koedam-van Appeldoorn
 Bert Koedam

 Neven en nichten

Riek Schagenplein 12
7251 SH Vorden

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 12 november 21.00 uur

Cafe:
UK

UNDERKOFFER
Disco:

SWEET AS F*CK



Afscheid en dankwoorden tijdens
Najaarsconcert Harmonie
VORDEN - In een redelijk goed 
gevulde Dorpskerk in Vorden 
vond zaterdag 29 oktober het 
inmiddels traditionele Najaars-
concert van Harmonie Vorden 
plaats. Het najaarsconcert wil 
jonge musici een platform bie-
den om hun muzikale kwalitei-
ten aan het publiek te tonen. Dit-
maal waren Annelies Vrieswijk 
op saxofoon en Diederik Ornee 
op klarinet als jonge musici uit-
genodigd om hun muzikale bij-
drage aan dit concert te leveren. 
Ook burgemeester Besselink en 
haar echtgenoot waren in het 
kader van ‘buurt maken’ voor dit 
concert uitgenodigd.

Tijdens het welkomstwoord van 
voorzitter Wout Dekkers werd zij 
als voorzitter van de gemeenteraad 
en het college uitgenodigd het 
initiatief te nemen verenigingen, 
scholen, stichtingen en particu-
lieren die actief zijn op cultureel 
gebied bij elkaar te brengen. Door 
een goede samenwerking tussen 
de verschillende partners kan er 
voor worden gezorgd dat kinde-
ren en ouderen in aanraking wor-
den gebracht met verschillende 
culturele uitingen. Verenigingen 
vormen een belangrijke pijler in 
de samenleving van Vorden maar 
zij zijn daarbij wel afhankelijk van 
voldoende aanwas van leden.

Het concert werd geopend met 
Intrada Festivo van Stephen Bulla 
en A Little Concert Suite van Al-
fred Reed. Vervolgens traden An-
nelies en Diederik op als Rodion 
Duo. Beiden maken onderdeel uit 
van het Rodion Trio een bezetting 
waarbij Mark Toxopeus de piano 
speelt. In het samenspel van kla-
rinet en saxofoon kwam de mooie 
klankkleur van beide instrumenten 
tot zijn recht. Vol overgave werden 
door deze getalenteerde musici ver-
schillende duetten geschreven voor 
klarinet en of saxofoon door hen 

vertolkt. Ieder afzonderlijk speelde 
zij als solist met het harmonieorkest 
waarbij Diederik het klarinet con-
cert van Jan van der Waert vertolkte 
en Annelies Spanish Dance van Carl 
Wittrock. Tijdens de pauze werden 
de aanwezigen van een hapje en 
drankje voorzien door Bistro De 
Rotonde waardoor dit concert een 
extra cachet kreeg. Aan het eind 
van het concert gaf burgemeester 
Besselink aan dat zij verrast was 
door het muzikale niveau van dit 
orkest en meer is dan een muziek-
vereniging die zichtbaar is tijdens 
Koningsdag en Sinterklaasintocht. 
Ook zij onderstreepte het belang 
van de aanwezigheid van verenigin-
gen in de samenleving van Vorden 
en beloofde de boodschap over te 
brengen aan het college en de ge-
meenteraad. Vervolgens werden 
Annelies en Diederik bedankt voor 
hun bijdrage aan deze muzikale 
avond en ontvingen zijn de bijbe-
horende bloemen uit handen van 
mevrouw Besselink.

Met het najaarsconcert nam ook 
dirigent Berjan Morsink afscheid 
van deze vereniging. Sinds 2006 

was hij zes jaren verbonden aan 
muziekvereniging Concordia en 
met de fusie in 2012 gaf hij leiding 
aan het orkest van Harmonie Vor-
den. In het slotwoord werd Berjan 
door voorzitter Wout Dekkers be-
dankt voor zijn inzet gedurende de 
afgelopen jaren en de wijze waarop 
hij na de fusie van twee muziekver-
enigingen een muzikale eenheid 
heeft weten te smeden. Hem werd 
succes gewenst in het vervolg van 
zijn muzikale carrière een ook aan 
hem werden de bloemen overhan-
digd door burgemeester Besselink.

Het concert werd afgesloten met 
het nummer Saxofobia van Rudy 
Wiedoeft. Een Amerikaanse com-
ponist die ook zelf de saxofoon be-
speelde. Beide solisten vertolkten 
de solo’s waarbij als bijzonderheid 
kan worden vermeld dat Annelies 
de tenorsaxofoon bespeelde die 
door Wiedoeft ontworpen was. Na 
afloop werd door menig bezoeker 
geconcludeerd dat de concerten 
van harmonie Vorden meer bezoe-
kers verdienen. Een oproep aan 
de inwoners om een volgend keer 
aanwezig te zijn.

Jubilaris wil PKV
landelijk op kaart zetten
Vervolg van voorpagina

VORDEN - En wat het fokken van 
nieuwe creaties betreft is Van 
Olst een van de creatiefste in ons 
land. De Appenzeller Spitskuif is 
een afkomstig fokproduct van de 
Vordenaar. En ook is Van Olst be-
zig om de Annabergerkriel en de 
Krulveerspitskuifkriel op de kaart 
te zetten. Maar op dit moment is 
de grootste ‘klapper’ van Herman 
van Olst de Little Showgirl kip 
waarmee de jubilaris PKV lande-
lijk op de kaart wil zetten. Ook is 
Herman van Olst al vele jaren lan-
delijk keurmeester. Zoon Fabio 
van Olst zond in 1992 zijn eerste 
duif in voor de clubshow van PKV. 
Van Olst jr. is naast penningmees-
ter van PKV medeoprichter van 
de landelijke Felegyhazer speciaal 

club en is tevens bestuurlijk actief 
binnen het Achterhoek Verband 
(AV), een overkoepelende vereni-
ging van vijftien kleindierenver-
enigingen in de Achterhoek. Spor-
tief gezien behaalde Fabio onlangs 
een van zijn hoogtepunten met 
een ereprijs met zijn Felegyhazer 
tuimelaars geëksterd zwarte duif 
tijdens de Van Pallandt Show in 
Varsseveld met het predicaat U 
(uitmuntend).

Overlijden
Voorafgaand aan de huldiging 
werd door voorzitter Gerrit Lense-
link uitgebreid stil gestaan bij het 
overlijden van een zeer gewaar-
deerd lid Arend Dijkstra. De aan-
wezigen namen een minuut stilte 
in acht in verband met het overlij-
den van Dijkstra (72).

   

Contributies Bibliotheek 
West Achterhoek
REGIO - Voor het eerst in vijf jaar 
worden de contributies voor een 
aantal bibliotheekabonnemen-
ten verhoogd.

Het gaat om een verhoging van 
twee euro voor het Alles-in-één 
jaarabonnement en een verhoging 
van vijftig cent voor het Tijdelijke 
abonnement. De prijzen zijn in-
clusief korting voor automatische 
betaling.

De verhoging gaat in op 1 janu-
ari 2017. De tarieven per 1 januari 
staan ook op de website. Bij auto-
matische incasso kan gekozen wor-
den voor maandelijkse termijnen. 

Voor een jaarabonnement betalen 
lezers dan nog geen 4,25 euro per 
maand. Meer informatie daarover 
in de bibliotheek.
    ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

VORDEN - De Vordense Slipjacht 
trekt elke keer weer veel be-
kijks. De jacht in Vorden wordt 
zaterdagmiddag 12 november 
voor de 37ste keer verreden. Het 
Slipjachtcomité Vorden, onder 
aanvoering van Albert Mulde-
rije, Appie Noordkamp en Tiny 
Koning, hoopt op prachtig jacht-
weer, zodat de ‘scent’ (geur van 
de vos) goed blijft hangen zodat 
het publiek prachtig ‘honden-
werk’ te zien krijgt.

Door Jan Hendriksen

Al voor de opening bij het verza-
melen van de paarden en de meute 
honden op de weide voor Kasteel 
Vorden, waar een vertegenwoordi-
ger van de gemeente Bronckhorst 
het jachtgezelschap welkom heet, 
is het vaak een drukte van belang. 
Met daarbij oppeppende klanken 
uit de instrumenten van het Corps 
des Sonneurs, de hoornblazers die 
de ruiters van de Koninklijke Neder-
landse Jacht Vereniging (KNJV) stee-
vast vergezellen. Na het welkomst-
woord en het neutje de stirrup-cup 
zal de karavaan zich voor de start 
gereedmaken. Fieldmasters van de 
Vordense slipjacht zijn dit jaar Henk 
Rottinghuis en Boudewijn van Heu-
veln. De slipjacht in Vorden is een 
sportieve gebeurtenis, waaraan zo-
wel ruiters als toeschouwers veel 

plezier beleven. In tegenstelling tot 
Engeland wordt hier niet op een vos 
gejaagd, maar op een lap stof (slip), 
die naar een vos ruikt. Verdeeld over 
drie verschillende runs jagen ruiters 
en honden achter een sleepspoor 
dat ‘sliptrekkers’ door de landerijen 
hebben getrokken. Na afloop van 
de derde run worden de honden 
beloond met een koeienpens. De 
eerste run start rond 13.15 uur en 
wordt ingezet nabij de rotonde aan 
de Hengeloseweg om vervolgens 
via de Hamminkweg, Deldenseweg, 
Hengeloseweg te eindigen op een 
weiland nabij Huize Kieftskamp 
waar de eerste kill is. De tweede 
run start rond 14.00 uur vanaf de 

Berkenlaan en gaat via de Maalder-
inkweg, Lieferinkweg, Lindeseweg, 
Kapellebultweg, Helderboomsdijk 
naar landgoed ‘t Zelle waar de 
tweede kill plaatsvindt. De derde en 
laatste run start rond 15.15 uur en 
wordt ingezet aan de Beunkstege 
om via de Zelledijk, Geurkenweg, 
Kostedeweg, Schuttestraat richting 
Kasteel Vorden te voeren waar de 
jacht afgeblazen zal worden.
Het Slipjachtcomité Vorden wil 
graag vermelden dat men weer 
zeer tevreden is met de loyaliteit 
van de alle landeigenaren, zonder 
wiens toestemming een dergelijk 
cultuurhistorisch evenement niet 
te organiseren is.

Slipjachtcomité Vorden hoopt op  
prachtig ‘jachtweer’

Slipjachtcomité Vorden onder aanvoering van Appie Noordkamp, Tiny Koning en Albert 
Mulderije,(v.l.n.r.) bezig om de witte lintjes voor de route van de slipjacht te bevestigen. 
Foto: Jan Hendriksen.  

In het slotwoord werd Berjan Morsink bedankt voor zijn inzet. Foto: PR

Voor een eerlijk en goed advies. 
E-Bike verkoop, service en onderhoud. 

Gespecialiseerd in Race en MTB

Van Slingerland Tweewielers 
Hengelosestraat 14, 7256 AC Keijenborg
0575-463441 www.vanslingerlandtweewielers.nl

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,-
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Activiteiten agenda
Elke dinsdag Aanschuif atelier 10.00 - 12.00 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Zaterdag 12 nov. Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur 
 In Ludgerus gebouw Vierakker

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

AANSCHUIF ATELIER
Je ziet ze steeds vaker: winkels, 
ateliers of workshopruimtes waar 
mensen op gezette tijden komen 
aanwaaien om ieder aan een ei-
gen project te werken. Welzijn 
Vorden heeft intussen gemerkt 
dat dit ook kan in het Dorpscen-
trum. Dus ben je creatief en wil 
je ideeën uitwisselen? Dan ben 
je wekelijks welkom om op dins-
dagmorgen van 10.00-12.00 uur 
met eigen handvaardigheidwerk 
te komen: breien, haken, bordu-
ren, patchwork, schrijven, kal-
ligraferen, kaarten maken of iets 
anders. Het kan allemaal en ook 
onder het genot van koffie of thee 
tegen een vergoeding. Voor men-
sen die graag zouden willen ko-

men maar door een baan verhin-
derd zijn bestaat de mogelijkheid 
om - bij voldoende interesse - een 
‘Aanschuif Atelier’ op een avond 
te realiseren. Opgave hiervoor 
kan bij: Willy Gotink: tel. 0575-
553405 (dinsdag-/woensdagmor-
gen 9.00-12.00 uur) of w.gotink@
welzijnvorden.nl

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

       @welzijnvorden

St. Welzijn Vorden briefpapier alleen logo def.indd   1 12-03-16   11:45
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Aanbiedingen zijn geldig van 07-11 t/m 12-11

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram brisket for bread

GRATIS 100 GRAM 

VLEESSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Overheerlijke 

ribeye-steaks

2

25

100 gram

SPECIAL

Roulade

1

95

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Gebraden 

kippenpoten

4E GRATIS

MAALTIJD IDEE

Babi 

Pangang

5

50

500 gram

A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n
 
z
i
j
n
 
g
e
l
d
i
g
 
v
a
n
 
0
7
-
1
1
 
t
/
m

 
1
2
-
1
1

D
.
J
.
 
V

l
o

g
m

a
n

, keurslager
Z
u
t
p
h
e
n
s
e
w

e
g

1
6

,
V

o
r
d
e
n

T
e
l
.

0
5
7
5
-
5
5
 
1
3
 
2
1

,

b
e
s
t
e
l
l
i
n
g
e
n
@

v
l
o
g
m

a
n
.
k
e
u
r
s
l
a
g
e
r
.
n
l

w
w

w
.
v
l
o
g
m

a
n
.
k
e
u
r
s
l
a
g
e
r
.
n
l

V
L
E

E
S

W
A

R
E

N
K

O
O

P
J
E

B
i
j
 
1

5
0

 
g

r
a

m
 
b

r
i
s
k

e
t
 
f
o

r
 
b

r
e

a
d

G
R

A
T
I
S
 
1

0
0

 
G

R
A

M
 

V
L
E
E
S
S
A

L
A

D
E

T
R

O
T
S
 
V

A
N

 
D

E
 
K

E
U

R
S
L
A

G
E
R

O
v
e
r
h

e
e
r
l
i
j
k
e
 

r
i
b

e
y
e
-
s
t
e
a
k
s

2

2
5

1
0
0
 
g
r
a
m

S
P

E
C

I
A

L

R
o

u
l
a
d

e

1

9
5

1
0
0
 
g
r
a
m

K
E

U
R

S
L
A

G
E

R
K

O
O

P
J
E

G
e
b

r
a
d

e
n

 

k
i
p

p
e
n

p
o

t
e
n

4
E
 
G

R
A

T
I
S

M
A

A
L
T

I
J
D

 
I
D

E
E

B
a
b

i
 

P
a
n

g
a
n

g

5

5
0

5
0
0
 
g
r
a
m

Aanbiedingen zijn geldig van 07-11 t/m 12-11

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram brisket for bread

GRATIS 100 GRAM 

VLEESSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Overheerlijke 

ribeye-steaks

2

25

100 gram

SPECIAL

Roulade

1

95

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Gebraden 

kippenpoten

4E GRATIS

MAALTIJD IDEE

Babi 

Pangang

5

50

500 gram

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

Tel. 0314 - 623584    

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

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

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

met advies
& service
voor uw

event

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

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

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

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

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

Maandaanbieding 
NOVEMBER:

OM VAN TE DROMEN...
OPRUIMING SLAAPAFDELING:

BOXSPRINGS, MATRASSEN, 
BEDTEXTIEL, KUSSENS ETC.

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

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

Week aanbiedingen
100% Boom gerĳ pt, kom proeven!
EXCLUSIEF BĲ  ONS VERKRĲ GBAAR....
NIEUWE OOGST CLEMENTINE MANDARĲ NEN 
MET BLAD, VAN TELER CIBEL kg

                             
Pure ambacht bĳ  uw specialist....  
ZOETE STOOFAPPELEN DĲ KMAN ZOET kg

                            
Uit eigen snĳ keuken....
DEZE WEEK....BĲ  AANKOOP VAN
2 ZAKKEN GESNEDEN STAMPPOT GROENTEN
GRATIS GESCHRAPTE AARDAPPELEN 

GRATIS

Geldig van dinsdag 8 november t/m maandag 14 november

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

1.49
2.99

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Naast onze normale menu kaart serveren wij ook weer 
Achterhoeks wild!    

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

De kerstfolder ligt voor u klaar in onze Bistro.

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

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

Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden          www.grandbistroderotonde.nl
Tel.: 0575-551519            info@grandbistroderotonde.nl

  13 Dessins verkrijgbaar

Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

T 0575 521796
W www.heijinkbouw.nl

Heijink Bouw Uw specialist 
in PVC traprenovatie!

  Slijtklasse 34-43

  óók voor open trappen

Bekijk de  
demo- trap in 
de showroom! 

incl. vakkundige
montage

De Hervormde Gemeente Vorden (PKN) orga-
niseert in samenwerking met DrieTour een reis 
naar Israël. De reis staat gepland van 
20 – 29 maart 2017.

Uiteraard zullen we een aantal dagen in Jeruza-
lem doorbrengen, maar ook zullen Bethlehem, 
Nazareth, het meer van Galilea, Akko, Masada, 
de Dode zee enz. bezocht worden. 

Op maandag 14 november a.s. krijgt u om 19.00 
uur in de Voorde (zaal achter de Dorpskerk) 
gelegenheid  om de nodige extra informatie te 
verkrijgen. U kunt u ook tot ds. Jan Kool wen-
den: tel.nr. 0575-553576 of 
email: jan1.kool@planet.nl.



Fotoclub houdt 
open avond
WINTERSWIJK - Creashot is een 
kleinschalige gezellige club voor 
mensen die geïnteresseerd zijn 
in fotografie. De meeste leden 
zijn amateurs en hopen elkaar 
iets te kunnen leren.

In de maanden september t/m ju-
ni komen zij een keer per maand 
bij elkaar. Dit doen ze in hun 
‘honk’ in Winterswijk. Daarnaast 
maken ze diverse uitstapjes om 
gezamenlijk te fotograferen. Ook 
worden vakmensen uitgenodigd 
en exposeren zij hun werk. 

Op 16 november wordt er een pre-
sentatie gegeven over het onder-
werp Macrofotografie en kunnen 
de fotografen zelf aan de slag met 
een testopstelling. Wie het leuk 
lijkt om mee te doen, komt eens 
kijken. Het is geheel vrijblijvend 
en de entree is gratis.

Belangstellenden zijn van harte 
welkom op 16 november vanaf 
19.30 uur. Waliënsestraat 137a, 
7103 EA Winterswijk. Kijk ook 
eens op de website.
   

 ■ www.creashot.nl ■ admin@creashot.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 NoordFilmdocumentaire over Vorden in de eindfase

VORDEN - Hoe wordt een docu-
mentaire gemaakt? Waar begin 
je en hoe pak je het aan? Waar 
moet je aan denken, wat heb je 
nodig en welke keuzes moet je 
maken? Allemaal vragen waar 
je tegenaan loopt als je een do-
cumentaire wilt maken. Fons 
Rouwhorst: “Nu we in de eindfa-
se zitten, zijn alle vragen beant-
woord en kunnen Vordenaren en 
niet-Vordenaren vrijdag 27 janu-
ari en zaterdag 28 januari kijken 
naar het eindresultaat.

De documentaire begint met de 
rijke geschiedenis van Vorden. In 
tweemaal drie kwartier wordt een 
boeiende reis gemaakt allereerst 
door de buurtschappen met zijn 
vele natuurschoon dat in fraaie 
beelden wordt getoond. En is er 
een tocht langs en soms zelfs tot in 
de kastelen die Vorden rijk is.

Verenigingsleven
Ook is het bonte culturele leven van 
Vorden met zijn tientallen vereni-
gingen en clubs in beeld gebracht. 
Zowel oude verenigingen als die 
van deze tijd, zoals de biljartvereni-
ging ‘op goed geluk’ en de bridge-
club, komen volop in het licht. 

Met een keur aan flitsen van re-
cente evenementen en diverse ver-
halen, verteld door vrijwilligers van 
het eerste uur, ontdek je hoeveel er 
in zo’n klein dorp kan gebeuren. 
Een dorp met naar verhouding 
misschien wel de meeste burgers 
die een koninklijke onderscheiding 
hebben gekregen. Mensen die in 
de breedste zin van het woord Vor-
den op de kaart hebben gezet.

Er zijn de afgelopen jaren heel veel 
opnames gemaakt. Het maken van 
opnames duurt vaak lang maar in 

de montage wordt het geheel regel-
matig teruggebracht naar enkele 
seconden. Dat komt omdat je zo-
veel mogelijk wilt laten zien. Best 
moeilijk wanneer een acteur, die 
veel tijd heeft gestoken in de scene, 
in een flits voorbij komt, of wanneer 
bepaalde scenes uiteindelijk niet in 
de documentaire zijn verwerkt.

Gery Groot Zwaaftink
Een verteller is van groot belang bij 
een documentaire, omdat dit de 
persoon is die de kijker door het 
verhaal leidt. Deze rol past prima 
bij Gery Groot Zwaaftink, een ver-
halenverteller in hart en ziel. Met 
zijn donkere klank weet Gery ver-
schillenden soorten sferen neer te 

zetten en de kijker mee te nemen 
in het verhaal.

Het samen beleven
De documentaire ‘Ode aan Vorden’ 
wordt niet uitgebracht op dvd, maar 
er is gekozen voor ‘het samen be-
leven’. “Dat samen kijken naar een 
documentaire op een groot pro-
jectiescherm van zes meter”, zegt 
Fons, “geeft een bijzonder gevoel. 
We hopen dat deze documentaire 
sporen nalaat voor de komende 
generaties. Het is mooi om de film 
na tien of twintig jaar terug te zien, 
dan zie je wie er destijds allemaal 
aan de activiteiten hebben deelge-
nomen, hoe ze er toen uitzagen en 
hoe de Vordense gemeenschap en 

buurtschappen zich manifesteer-
den. We hebben dan ook de inten-
tie de film iedere vijf of tien jaar op 
eenzelfde manier te laten zien als 
tijdens de première zal gebeuren”.

Vanaf heden is er gelegenheid 
kaarten te bestellen. Voor de pre-
mière op vrijdagavond 26 januari 
en zaterdagavond 27 januari zijn 
kaarten te verkrijgen, tien euro, 
inclusief kop koffie, in het Kultur-
hus, bij Bruna, de VVV en via de 
mail. Voor vrijdagavond 26 januari 
(première) is er een beperkt aantal 
kaarten beschikbaar.
   

 ■ odeaanvorden@gmail.com

VORDEN - “De basis van onze hob-
by moet vanuit de plaatselijke 
verenigingen en leden komen. 
De show heeft natuurlijk een 
competitie-element. Maar gezel-
ligheid en het sociale karakter 
tussen de 55 leden en bezoekers 
zijn zeker zo belangrijk tijdens 
deze dagen.” Zo verwoorde na-
mens het bestuur voorzitter Ger-
rit Lenselink de betrokkenheid 
en doelstelling van de jaarlijkse 
Bronckhorsterkleindierenshow 
van Pluimvee- en Konijnenver-
eniging Vorden en omstreken 
die afgelopen weekeinde in Ka-
pel De Wildenborch plaatsvond. 
Een show die op een hoog ni-
veau stond. Maar liefst 43 keer 
werd het predicaat fraai aan een 
van de dieren toebedeeld. Dat 
is meer dan twintig procent van 
het totaal, wat binnen de kringen 
van de kleindierenverenigingen 
erg hoog is.

Door Jan Hendriksen

In totaal waren er 225 dieren in-
geschreven voor de show. Dat wa-
ren er 23 meer dan in 2015. Vooral 
het aantal dwerghoenders en Se-
rama’s was fors gestegen. Tijdens 
de show waren er ook voor het 
eerst dwerghoenders ingeschre-
ven in de vrije klasse. Dit waren 
fok producten en kleuren die in 
Nederland niet officieel erkend 
zijn. Deze klasse wordt ook wel 
de ‘Spiegel der Fokkerij’ genoemd 
en maakt de verscheidenheid aan 
dieren en kleuren alleen maar gro-
ter. Zo waren er voor het eerst in 
Nederland Little Showgirls kippen 
te zien op een tentoonstelling van 
PKV lid Herman van Olst. De Lit-

tle Showgirl is in Nederland nog 
niet erkend als kippenras en wordt 
daarom opgenomen in de speciaal 
daarvoor gemaakte vrije klasse. 
De Showgirls komen uit Amerika, 
daar zijn ze gefokt als zijdehoen-
ders, omdat ze zo mooi en lief zijn. 
Herman van Olst: “Little Showgirl 
krielen zijn hele leuke kippen qua 
karakter, dus showgirls zijn ook 
ontzettend leuk en lief en belang-
stellend naar mensen toe en mak-
kelijk te houden op een beperkte 
ruimte.”

Schoolbezoek
Naast de Showgirlkrielen waren er 
talloze rassen te bewonderen in de 
verschillende diergroepen zoals 
grote hoenders, dwerghoenders, 

serama’s, sierduiven, oorspron-
kelijke duiven, diamantduiven, 
kwartels, konijnen en cavia’s. Ruim 
dertig leerlingen uit groep vier 
van basisschool Het Hoge brach-
ten vrijdag voorafgaande aan de 
show een bezoek aan de keuring 
van de kleindieren die door de 
zeven keurmeesters R. Siemens 
(hoenders en dwerghoenders), H. 
Tenbergen (serama’s) G. Sanders 
(sierduiven), A. Deetman (oor-
spronkelijke duiven), A. Lanting 
en P. Oude Groothuis (konijnen) 
en M. Eilander (cavia’s) werden 
verricht.

Geen Kind en Dier
Omdat in de afgelopen maanden 
de dodelijke konijnenziekte RHD 

type 2 hard heeft toe geslagen in 
Nederland werd door de nationale 
bond van Kleindier Liefhebbers 
Nederland het besluit genomen 
dat alle ingezonden konijnen in-
geënt moeten zijn tegen dit virus 
voor een show. Dit was ook de 
reden dat er dit jaar geen Kind en 
Dier werd georganiseerd tijdens 
de show waarbij de kinderen hun 
lievelingsdier konden inbrengen. 
Binnen de gemeente Bronckhorst 
is PKV de enige vereniging op 
kleindieren gebied, vandaar ook 
de naam Bronckhorsterkleindie-
renshow. De leden komen uit de 
hele gemeente Bronckhorst en 
daarnaast uit Warnsveld, Zutphen, 
Lochem, Laren en Ruurlo.

Hoofdereprijzen
De hoofdereprijzen van de 
Bronckhorsterkleindierenshow 
2016 voor de mooiste dieren wer-
den gewonnen door: Hoenders: 
Henk Berenpas uit Vorden met 
een Wyandotte; Dwerghoenders: 
Tjeerd Zevenhoeken uit Vorden 
met een Wyandotte kriel; Sera-
ma’s: Herman van Olst uit Vorden; 
Sierduiven: Jan Pardijs uit Vorden 
met een Felegyhazer Tuimelaar; 
Siervogels: Freddy Bettink uit Lo-
chem met een Japanse kwartel; 
Konijnen: Herman Nijenhuis uit 
Barchem met een Kleurdwerg; Ca-
via: Moniek Zevenhoeken uit Vor-
den met een Borstelhaar; Konijn 
jeugd: Linde Grevers uit Warns-
veld met een Rode Nieuw Zeelan-
der; Konijn C-klasse: S. Janssen uit 
Baak met een Klein Zilver; Collec-
tie hoenders: Henk Berenpas; Col-
lectie dwerghoenders: H. Siemens 
uit Vorden; Collectie konijnen:  
H. Hammink uit Lochem.

Hoog niveau Bronckhorsterkleindierenshow

Gery Groot Zwaaftink in actie bij kasteel Wildenborch, camera Danny Zwart, regie Ineke Heinen. Foto: PR

De Little Showgirl is in Nederland nog niet erkend als kippenras. Foto: Achterhoekfoto.nl/
Johan Braakman
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Wij maken uw nieuwe financiële 
toekomst transparant, inzichtelijk 
en kijken samen met u vooruit 
zodat u na uw scheiding een 
nieuwe start kunt maken.

Wilt u gratis ons boekje 
ontvangen? Bel of ga naar onze 
website en bestel uw exemplaar.

Bezoeklocaties in Doetinchem, 
Zutphen, Winterswijk, Gendringen 
en Ruurlo.
T: 06 - 26 66 86 66

Goed geïnformeerd en 
gedegen voorbereid.

In ons gratis boekje ‘Een nieuwe start...‘ leest u 
snel en eenvoudig de belangrijkste ins en outs over 

scheiden. Vol met tips en praktische 
informatie. In heldere taal.

www.scheidingsplanner.nl

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

Bertolf

Hans Klok

van Muiswinkel & van Oel

Hart tegen Hart

Claudia de Breij

Bloedlijn

House of Horror

Erik en Justus vertellen een film

Met o.a. Rick Engelkes en Richard Kemper

Oudejaarsconference

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!

Over vriendschap, over een film, over wat vroeger 
doet met later. Bekvechten op niveau, in een diepzin-
nige komedie, die alleen Erik en Justus konden maken.

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.

Claudia de Breij valt dit jaar de eer te beurt om de 
oudejaarsconference voor de VARA op NPO1 te 
verzorgen. Ze speelt hem nu speciaal voor u.

20:30 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Show

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Toneel

22:00 uur - Cabaret

11

17

vr.

do.

19
za.

23
wo.

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.

Theateragenda

The Analogues
Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band

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'.

20:00 uur - Theaterconcert
11
vr.

Voorpremière

LET OP!
Aanvang: 22:00 uur

Maaike Ouboter
En hoe het dan ook weer dag wordt

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'.

20:00 uur - Theaterconcert
10
do.

HANS KLOK

di. 15 en wo. 16 novembertips!

 Volkskrant, Trouw en AD
«« ««

NOVEMBER 2016

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

4.992.49

4.993.99

1.19
van 1.59

2.99
van 3.69

1.49
van 1.99

0.49
van 1.09

0.99
van 1.49

1.49
van 1.89

KIWI GOLD

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

Maandag
07-11 t/m 
zondag 
13-11

Vrijdag
 11-11 t/m 

zondag 
13-11

Natuurlijk 

Aldi!

1 kilo4 stuks

690 g

500 g

300 g

500 g Per stuk

EXTRA 
VOLKOREN
MINDER 
ZOUT

SPRUITEN

GROOT- 
MOEDERS
GEHAKT-
BALLEN*

BIOLOGISCHE 
MINI SMAAK-
TROSTOMATEN

MANGO

2 x
130 g

46 stuks

Heel

KIPGYROS*

ROOMBOTER
APPEL-
FLAPPEN

VERSE
KABELJAUW -
HAASJES*

DREFT
VAATWAS-
TABLETTEN



‘Het is steeds een grote uitdaging om 
met deze jongeren te mogen werken’
VORDEN - “Het schrijfproces ver-
liep dit jaar gestructureerd en 
intensief. Wekelijks hadden we 
brainstormmomenten. Schrij-
ven is schrapen. En dat hebben 
we ook gedaan. De repetities 
sinds eind augustus onder lei-
ding van regisseuse Gitta Hen-
drikse zijn goed bezocht. Ieder-
een is er nu dan ook bijna klaar 
voor. Voelbaar gaan we dit jaar 
een sprankelende revue neer-
zetten met volop spektakel zoals 
men dat van ons kan verwach-
ten.”

Door Jan Hendriksen

Aan het woord zijn Annemiek Rie-
fel en Sebastiaan Hamer van Plat-
telandsjongerenorganisatie Jong 
Gelre Vorden/Warnsveld. Het 
tweetal heeft de algehele leiding 
van de revue ‘DNA Onbekend’ die 
de jongerenvereniging zaterdag- 
12 , vrijdag- 18 en zaterdagavond 
19 november in Kulturhus Vorden 
op de planken brengt. Het is ruim 
een week voor de première als we 
een bezoek brengen aan een van 
de repetitieavonden. Annemiek 
Riefel en Sabastiaan Hamer zijn 
in de uitermate gezellige foyer 
van Kulturhus Vorden druk in de 
weer om nog wat organisatorische 
aspecten rondom de revue met el-
kaar door te nemen.

“De tijd vliegt. Het komt nu echt 
dichtbij. Maar we hebben een strak 
draaiboek en een grote revuecom-
missie en een scala aan vrijwilli-
gers naast de toneel-, zang-, mu-
ziek-, grime- en decorbouwgroep”, 
zo verklaart Annemiek Riefel die 
samen met Roelli Barink, Michiel 
ter Beest, Geert Heuvelink, Anouk 
Pardijs en Bart Tiessink verant-
woordelijk is voor de teksten van 
de jaarlijkse ‘Bongo, Bongo Pro-
ductions’ zoals men gekscherend 
het ‘product’ van Jong Gelre be-
noemd.

Leergierig
Als we in de grote zaal een kijkje 
nemen is het een gezellig maar 
chaotisch lijkend samenzijn. Op 
het toneel wordt druk gerepeteerd. 

Achter in de zaal staan wat jonge-
ren met elkaar zachtjes de kletsen. 
Een enkeling leest geconcentreerd 
zijn of haar tekst nog eens door. 
Regisseuse Gitta Hendrikse kent 
de cultuur en de mentaliteit van 
de Vordense/Warnsveldse jonge-
ren na acht jaar inmiddels wel.

“Het is steeds weer een grote uit-
daging om met deze jongeren te 
mogen werken. Ze zijn leergierig 
en verschillende jongens en mei-
den hebben inmiddels de nodige 
ervaring opgebouwd. Ik sta er 
steeds weer versteld van in hoe 
korte tijd ze de teksten en scenes 
instuderen. Want die is met tien 
tot elf weken relatief kort te noe-
men. In de komende week zullen 
we nog flink aan de bak moeten. 
Maar ik heb alle vertrouwen in 
deze groep.”

‘DNA Ongekend’
Als centrale locatie in de revue 
‘DNA Onbekend’ fungeert een 
kapsalon. Bonnie bezit als vrijge-
zelle moeder samen met haar bes-
te vriend Alberto een kapperszaak 
in Amsterdam. Bonnie’s dochter 
Tanja staat op het punt te gaan 
trouwen. Zij wil voor ze in het hu-
welijk treedt dolgraag weten wie 
nu eigenlijk haar vader is, waar-
over haar moeder nooit iets heeft 
losgelaten. Er zijn drie potentiële 

vaders. Tijdens de zoektocht naar 
de vader van Tanja blikken ze on-
der andere terug naar de jaren 
tachtig. De tijd waarin Bonnie de 
potentiële vaders leerde kennen. 
En dat levert hilarische momen-
ten op met onder meer muziek 
uit de jaren tachtig. “De spelers 
kunnen zich volop uitleven op de 
bühne”, zo verwachten Annemiek 
Riefel en Sebastiaan Hamer. De 
dansgroep wordt jaar gevormd 
door zes aspirant leden die onder 
leiding van Anouk Hakvoort en Li-
net Rozendaal de dansen hebben 
ingestudeerd. In totaal werken 
ruim zeventig jongeren mee aan 
de revue.

Kaarten
Toegangskaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij de Bruna 
en Kulturhus Vorden en op zater-
dag- 12, vrijdag- 18 en zaterdag-
avond 19 november aan de zaal 
van Kulturhus Vorden zolang ze 
voorradig zijn. Kaarten kosten 
zeven euro in de voorverkoop en 
acht euro aan de kassa.
De voorstellingen beginnen tel-
kens om 20.00 uur, de zaal is vanaf 
19.30 uur open. Na afloop van de 
revue is er telkens een After Party 
met medewerking van Miss Tues-
day (12 november), DJ Ter Beest 
(18 november) en Infidelity (19 
november).

Filmavond tijdens Feestweek 
Vierakker-Wichmond
VIERAKKER/WICHMOND - Op 
vrijdagavond 18 november a.s. 
aanvang 20.00 uur, laat stich-
ting oranje comité Vierakker-
Wichmond filmopnames zien van 
feestweek 2016 bij Het Ludgerus-
gebouw in Vierakker. De meeste 
aandacht zal besteed worden 
aan de Optocht. Vooral voor de 
deelnemers die zelf mee hebben 

gedaan is dit een mooie gelegen-
heid om zichzelf in actie te zien. 
Verder zal er op deze avond net 
als voorgaande jaren ook een film 
te zien zijn van de optocht van 15 
jaar geleden. “We zouden het op 
prijs stellen dat er veel inwoners 
aanwezig zullen zijn en wensen u 
alvast een prettige avond en veel 
kijkplezier toe”.

   

Oecumenische Vrouwengroep
WICHMOND - Op woensdag 16 no-
vember 2016 komen wij als vrou-
wengroep bijeen in het Withmundi 
gebouw aan de Dorpsstraat in 
Wichmond. Deze avond leert en 

helpt Mirthe Kreunen ons bij het 
maken van zalfjes en zeepjes. De 
kosten zijn 10 euro per persoon. De 
avond begint om 19.45 uur, de kof-
fie/thee staat vanaf 19.30 uur klaar.

Een deel van de toneelgroep van Jong Gelre die voor de scenes zorgen. 
Foto: Jan Hendriksen. 

(Advertorial)

Laat uw auto gratis controleren 
tijdens de Wintertest 10 Daagse
Een defecte accu is de grootste 
veroorzaker van autopech in de 
winter. U draait de sleutel om 
en… er gebeurt helemaal niets. 
Deze ergernis en meer winterse 
autokwalen kunt u voorkomen 
met een gratis wintercheck bij 
Bosch Car Service Groot Jeb-
bink. Vanaf maandag 14 tot en 
met vrijdag 25 november bent 
u liefst 10 dagen lang welkom 
aan de Rondweg 2 in Vorden.

De traditionele wintertestdag van 
Bosch Car Service Groot Jebbink 
is dit jaar uitgebreid tot een 10 
daagse service, om meer mensen 
de kans te geven om te profiteren 
van de gratis controle.
“Om me heen hoorde ik steeds 
vaker dat mensen hun auto wel 
willen laten controleren, maar dat 
zaterdag vaak een heel drukke dag 
is. Kinderen naar de voetbal bren-
gen, boodschappen doen, enz. ”, 
vertelt werkplaatschef Christiaan 
Lichtenberg. “Omdat we dit heel 
goed begrijpen, hebben we geko-
zen voor een 10-daagse. Nu heeft 
iedereen de kans om veilig de 
winter door te rijden.”

Veilig de winter door
Veiligheid is één van de belang-
rijkste aandachtspunten bij de 
wintercheck. Onder meer banden, 
verlichting, remmen, stuurinrich-
ting, ruitenwissers en het niveau 
van olie, koelvloeistof en ruiten-
sproeiervloeistof worden onder 
de loep genomen.

Tijdens de Wintertest 10 Daagse 
bent u twee weken lang van harte 
welkom van maandag tot en met 
vrijdag. U kunt bellen met 
Christiaan via 0575-552222 voor 
een gratis wintercontrole wan-
neer het u uitkomt.

Maandelijkse bijeenkomst 
Vrouwen van Nu Vorden
VORDEN - Op woensdagavond 
16 november is weer de maan-
delijkse bijeenkomst van de 
Vrouwen van Nu afdeling Vor-
den. Deze avond reizen de da-
mes voor de pauze over de we-
reld langs de zeven klassieke 
wereldwonderen. De bouwwer-
ken bestaan niet meer, maar 
toch komen de zeven triomfen 
van de oudheid weer tot leven 
middels schitterende plaatjes 
en animaties.

Na de pauze gaan de dames op 
een virtuele wereldreis van Zuid 
en Midden Amerika naar Azië, 
Europa en China. Ze komen dan 
langs de zeven nieuwe wereld-
wonderen. Ze zien en horen dan 
alles over deze prachtige door 
mensenhanden gemaakte bouw-
werken met hun culturele ach-
tergrond en aardige anekdotes. 

De presentatie met cultuurhis-
torische inhoud is professioneel 
gemaakt door Rob van Eck, met 

prachtige plaatjes en video’s, on-
dersteund door gesproken tekst 
en bijbehorende muziek. De 
avond begint om kwart voor acht 
in de Herberg.

Donderdagavond 8 december 
gaan de dames kerstengeltjes 
maken. Dit is een sieraden work-
shop en wordt gegeven door Ma-
rianne Heuvelink uit Lochem. 
Zaterdag 10 december worden er 
weer nieuwjaarsrolletjes gebak-
ken en verkocht op het pleinfes-
tijn van de Welkoop. Van 9.00 uur 
tot 17.00 bent u hier van harte 
welkom.

Wilt u eens graag een avond bij-
wonen om te kijken of Vrouwen 
van Nu iets voor u is, dan bent u 
van harte welkom. Voor meer in-
formatie zie de website of like de 
Facebookpagina.
   

 ■ www.vrouwenvannu.nl/
vorden
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OPRUIMING
Kortingen 

oplopend tot 30%
Op fietsen en electrische fietsen.
Gazelle • Batavus • Giant • Koga 

• Sparta • Cortina • Alpina • Ghost
Tevens groot aanbod gebruikte

E-bikes en fietsen. 

Beltrumsestraat 23 Groenlo, T 0544 - 461394
Raadhuisstraat 27 Hengelo Gld., T 0575 - 462547

GRATIS
Donderdagmiddag vanaf 13.00 uur 
17 november Hengelo (gld)
Voorkom wachttijden,
maak alvast een afspraak
via 0575 - 46 25 47.

Een kopje koffie of thee
staat voor u klaar. 

voetscreening
i.s.m. Ankie Hofacker 
(podotherapeut bij Hallux)

ELEKTRISCHE
KETTINGZAAG 
MSE 170 C-Q - 30 cm

€ 179* 
ipv € 229

NIEUW
ACCUKETTINGZAAG 
MSA 120 C-BQ - 30 cm

€ 299*
PRIJS INCL. ACCU EN LADER

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

De acties zijn geldig tot 16/12/2016. * Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES

BENZINE-
KETTINGZAAG 
MS 170 - 30 cm

€ 199 
ipv € 244

ELEKTRISCHE
ZUIGHAKSELAAR 
SHE 71
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BLADBLAZER
BG 56

NIEUW
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BGA 56

€ 135* 
ipv € 155

€ 249 
ipv € 319

€ 249*
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Najaarsopruiming

ELEKTISCHE
HAKSELAAR
GE 250

489
539

ELEKTRISCHE
HAKSELAAR
GE 140L

399
449

     www.jandewinkel.nl
Zelhemseweg 22a | 7255 PT | Hengelo 
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Na 70 jaar weer een dagje bij elkaar
KRANENBURG - Dinsdag 25 okto-
ber hield de eerste klas van 1945 
van de St. Anthonius-school in 
de Kranenburg een reünie. Hier-
onder hun ervaringen van deze 
bijzondere bijeenkomst.

Net na de oorlog, in september 
1945, waren wij de nieuwe eerste 
klas van de St. Anthonius-school 
op de Kranenburg. Zes jaar lang 
zaten wij bij elkaar in de klas, 
voornamelijk combinatieklassen. 
We kregen les van de meesters 
Wolbert, Folmer, Bekker en Jacobs 
en van de juffen De Neef, Lam-
booij en Gramsbergen.

Sommige leerlingen gingen na de 
basisschool nog samen naar ver-
volgonderwijs, anderen gingen 
hun eigen weg. Op initiatief van 
enkele klasgenoten kwamen wij 
dit jaar op 25 oktober samen voor 
een reünie in het ‘Klooster van 
Kranenburg’. Meteen naast onze 
oude school. Het was een heel bij-
zonder weerzien.

Samenkomen
Het bleek toch moeilijker dan ver-
wacht om na 70 jaar de groep weer 
bij elkaar te krijgen. Helaas bleken 
inmiddels vier klasgenoten te zijn 
overleden. Drie andere waren he-
lemaal niet meer te vinden. Enkele 
moesten het laten afweten wegens 
gezondheidsredenen, maar uit-
eindelijk is het toch gelukt om 9 
klasgenoten samen te krijgen. De 
een reisde het halve land door 
vanuit bijvoorbeeld Haarlem, Om-
men, Loser en Beltrum, om naar 
de Kranenburg te komen. De an-
der kon bij wijze van spreken lo-
pend komen. Al met al werd het 
een zeldzame ontmoeting!

Na de eerste ontdekking van wie-
is-wie, werden de tafels spontaan 
tegen elkaar aangeschoven en als 
‘eigen volk’ kwamen we heel ge-
moedelijk aan de praat. Uiteraard 

bleef de voertaal Achterhoeks. 
Verrassend was de variatie in be-
roepen en werkplekken. De een 
had een boerderij met daarbij een 
loonbedrijf, de volgende was be-
roepsmilitair. Eén van de dames 
heeft 20 jaar in de keuken gewerkt 
bij de paters van het klooster.

Verrassend was 
de variatie in 
beroepen

Een tweede vele jaren in de keu-
ken van het ziekenhuis in Zeve-
naar. Een van de mannen werd 
keurmeester in vlees. Daarnaast 
werden andere maatschappelijk 
werker, cultureel werker en direc-
tie secretaresse.

Smeuïge verhalen
Door de meegebrachte foto’s kwa-
men de mooie herinneringen en 
smeuïge verhalen in “geuren en 
kleuren” weer boven water drijven 
tijdens de koffie. Na de lunch was 
er een excursie naar onze oude 
school. Tegenwoordig is het ver-
bouwd tot 3 eengezinswoningen. 
Een van de bewoners liet ons zelfs 
binnenkijken. Daar konden we 
de klassenindeling en de granie-
ten vloer in de gang nog duidelijk 
herkennen. Dank voor dit gastvrije 
ontvangst!

Na terugkomst was er voor belang-
stellenden een ‘rondje Klooster’, 
langs de sfeervolle zalen, de keu-
ken, de hotelkamers en de intieme 
kapel. De gastvrije familie Tim-
mers zorgde deze dag voor kof-
fie, thee en een heerlijke lunch. ‘s 
Avonds was er voor de liefhebbers 
nog een heerlijk buffet.

Wij kijken terug op een prachtige 
dag en willen iedereen bedanken 
voor zijn of haar deelname.

VORDEN - Vier talentvolle, jonge 
musici hebben zich verenigd in 
het ‘Frans Halskwartet’ en ko-
men zondagmiddag 13 november 
aanstaande naar de Dorpskerk in 
Vorden. Het kwartet bestaat uit 
Elise Besemer viool (zij was een 
van de drie finalisten in het pres-
tigieuze Oskar Back vioolconcours 
2016), Giola Kuipers viool, Robin 
van Gameren altviool en Kalle de 
Bie cello. Kamermuziek in optima 
forma met een verrassend, origi-
neel én uitdagend programma. 
Het ‘Frans Halskwartet’ speelt 
het Strijkkwartet No. 6 opus 18 
van Ludwig van Beethoven (1770-
1827), het Strijkkwartet van de 
Amsterdamse componiste Henri-
ette Bosmans (1895-1952) en van 
Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) 
Strijkkwartet no.9 opus 117. De 
aanvang is 15.30 uur. Kaarten aan 
de kerk. Voor reserveren en na-

dere informatie, zie de website of 
neem contact op via: en/of 0575-

556381 en concerten@vrienden-
vandedorpskerkvorden.nl

   

 De muzikale ontmoeting

ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma De Muzikale Ont-
moeting bij Radio Ideaal is er weer 
een studiogast uitgenodigd. De 
heer Johan Rutgers uit Hengelo zal 
op maandag 14 november vertel-

len over zijn priesterwijding van 
zaterdag 12 november in de Sint 
Catharinakathedraal in Utrecht. 
Op maandag 21 november zal Ds. 
T.J. Jansen Schoonhoven uit Doe-
tinchem een overdenking hou-

den. Ds. Marissa van Meijl-Buitink 
uit Halle zal meewerken aan de 
uitzending van 28 november. Dit 
programma wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 

Kamermuziek met het Frans Halskwartet

De vier talentvolle, jonge musici van het ‘Frans Halskwartet’. Foto: PR

Miep Hartelman (Rondeel), Leis Besselink (Waalre), Anton Mullink, Liesbeth Eykelkamp 
(Miessen), Ben Schoenaker, Arnold Bleumink, Peter Eckhardt, Annie Roelvink, Frans Jan-
sen (zoon schoenmaker). Foto’s: www.robschmitzfotografie.nl

Kleur bekennen
De herfst pakt zichzelf uit, als een 
minimalistisch cadeau. Binnens-
huis loeit de ketel en gonst het 
van uitbundige cadeaus, want 
woensdag begint het Sinterklaas-
journaal. Een dagelijks cadeau-
tje op de buis, iets waar volwas-
senen om gniffelen en kinderen 
van glunderen. Ik ben blij dat ze 
hier thuis niet rondlopen met de 
vraag of de verslagen in zwart-wit 
of kleur zullen worden uitgezon-
den. Of Piet een martelaar of een 
held is, of allebei. Want ik weet 
het niet, ik weet het nog niet. En 
ik vraag me af of ik het eens wel 
weten zal.

Ik weet nog niet wat ik vind, of het 
erg is dat ik nog geen standpunt 
ingenomen heb. Of ik een racist 
ben wanneer het me niet zoveel 
uitmaakt. Als ze maar komen en 
we mogen zingen en wensen en 
stierlijk verwennen. Misschien 
komt het omdat ik momenteel 
veel banger ben voor een blonde 
man uit Amerika dan voor een 
grijze uit Spanje. Misschien komt 
het omdat ik sowieso niet zo 
graag stelling inneem, maar vol-
gens mij ben ik geen racist.

Ik heb geen theorieën over 
schminktechniek en politiek, ik 
hoop alleen vurig dat mijn jong-
ste nog een jaartje in kinderlijke 
onschuld zal geloven. Geloven 
in het bereiken van iemand met 
slechts een wortel en een kinder-
tekening. In de magie die haar 
kleurpotloden tevoorschijn kras-
sen, met de kracht van een zend-
mast. Geloven in de beverige lied-
jes bij de deurmat, bij een schoen 
waar heel de wereld onder past 

en met een zangstem die tot aan 
Spanje reikt.

Strijdlust of weerzin voel ik niet, 
ik weet slechts dat ik het kind dat 
haar doet twijfelen aan de tover-
kracht van haar geloof zal smoren 
met een mijter en slaan met een 
staf. Omdat ze moet blijven gelo-
ven dat ze bergen kan verzetten 
met haar brieven en haar kunst, 
met haar dromen en haar wensen 
en de reikwijdte van haar stem. 
En ik wil nog niet dat ze daar nu 
al aan twijfelt.

En ik wil niet dat we racisten zijn, 
het maakt me sowieso niet uit 
welke kleur wie dan ook heeft. En 
ik wil dat mijn bankrekening rood 
kleurt omdat ik het zo heerlijk 
vind om ze tomeloos te verwen-
nen. Omdat ze niet weten dat wat 
in de zak zit, uit mijn zak komt. 
Omdat het een beetje is alsof er 
niemand kijkt en je dan veel meer 
kopen mag.

Mijn oudste komt naar beneden, 
ze weet sinds kort dat hij niet be-
staat. Was geschokt en verdrietig, 
maar is nu trots en geheimzinnig. 
Gaat net zo hard om het journaal 
gniffelen als ik dat zal doen en 
glundert om haar zusje dat nog 
heilig, onwetend gelooft in dit vrij-
gevig wonder. In een wereld waar-
in mensen je zomaar iets geven en 
je niet oordelen hoeft of twijfelen, 
maar gewoon ontvangen mag. Op 
de laatste tree spreekt ze me aan, 
mijn oudste: “Ik ben voor Dunnuld 
Trump, hij heeft grappig haar”, 
zegt ze. “Oh”, stamel ik. Ze vraagt 
me waarom ik schrik. “Dat is een 
racist”, zeg ik.

EvaSchuurman
Column

(Advertorial)

Open dagen Oortgiese Campers, 
12 en 13 november
Oortgiese campers uit Baak 
heeft op 12 en 13 November 
weer  open dagen.   Zowel voor 
verhuur als verkoop zal er weer 
veel te zien zijn.  Diverse  mo-
dellen zoals integraal campers, 
half integralen, bus campers 
en natuurlijk de Thor ACE cam-
per met slide out zijn te zien.  
Daarnaast is er informatie over 
de mogelijkheden voor onder-
houd/APK maar ook schade-
herstel en montage van acces-
soires. 

2016 loopt al weer op zijn eind 
dus is het weer tijd voor de gezel-
lige najaars show van Oortgiese 
Campers. Het is weer een bijzon-
der positief jaar geweest, met 
een campermarkt die enorm in 
de lift zit. Dit heeft geresulteerd 
in een huurvloot van inmiddels 
bijna 30 campers, en ook een flin-
ke stijging in de verkoop en het 
onderhoud. Om aan de stijgende 
vraag te voldoen is het Oortgiese 
team inmiddels uitgebreid.

Alle  huurcampers zijn weer te-
ruggekeerd in Baak na de vele 
omzwervingen door Europa. Met 
als resultaat weer vele mooie 
vakantie kiekjes van de klanten.  
Scandinavië blijft een favoriete 
bestemming en de bijgevoegde 
foto laat ook wel zien waarom.  
Een groot deel van de huurvloot 
heeft inmiddels al weer een 

nieuw baasje gekregen. Om ieder 
jaar met een hele nieuwe huur-
vloot te beginnen, word deze 
ieder jaar vervangen en dus aan 
het einde van het seizoen ver-
kocht. De campers die nog niet 
verkocht zijn zullen op de open 
dag te bezichtigen zijn, net zoals 
een aantal occasions die door in-
ruil verkregen zijn. 

De nieuwe huur campers voor 
2017 zijn  inmiddels ook al weer 
besteld en een deel ervan zal ook 
op de open dag te zien zijn.

Iedereen is van harte welkom op 
Zaterdag en 12 en zondag 13 No-
vember van 10.00 tot 16.00 uur. 
Alle campers zijn open voor be-
zichtiging. Uiteraard staat er een 
lekker kopje koffie voor u klaar 
aan de Broekstraat 11a, in Baak. 
Voor vragen kunt u bellen naar 06 
3010 1122, of voor meer informa-
tie kijk op 
www.oortgiese-campers.nl 
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Deze week maken wij extra veel:

TRUFFEL SLOFFEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

*Aanbieding geldig van 
  9 t/m 15 november

Deze week maken wij extra veel:

TRUFFEL SLOFFEN

*Aanbieding geldig van 
  9 t/m 15 november voor7.95van9.95

Alweer zo’n specialiteit van banketbakkerij
Jolink met die heerlijke sloffen bodem en 

luchtige chocolade slagroom  afgewerkt met  
truffels en  pure chocolade.

*De contante korting is geldig t/m 30-11-2016. Alleen geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Niet geldig voor  � eet- en 
leaseorders, niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie met andere acties.**Consumentenadviesprijzen zijn op basis 
van de meest recente prijslijst incl. btw, bpm, eventuele toepasbare kortingen en kosten rijklaar maken maar exclusief metallic lak. Informeer 
bij uw verkoopadviseur naar de voorwaarden. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard speci� caties. Wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden. 
Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan-gamma gecombineerd: 3,6 - 5,4 l/100 km, resp. 18,5 - 27,8 km/ltr. 
CO2-uitstoot variërend van 92 tot 125 gr/km. 

Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo GLD
Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2
6902 PW Zevenaar
Tel. (0316) 52 35 23

Laan v.d. Dierenriem 29
7324 AB Apeldoorn
Tel. (055) 369 62 12

Solingenstraat 3
7421 ZN Deventer
Tel. (0570) 519 360

facebook.com/herwers twitter.com/herwersherwers.nl/nissan

EXCLUSIEF BIJ HERWERS!
NAZOMERSTUNT

Tot € 3.000 contante korting* 

óf tot € 70 per maand korting op Private Lease!

Kijk voor alle aanbiedingen op herwers.nl/NISSAN/acties

Tot € 3.000 contante korting
óf tot € 70 per maand korting op Private Lease!Tot € 3.000 contante korting*

óf tot € 70 per maand korting op Private Lease!Tot € 3.000 contante korting
óf tot € 70 per maand korting op Private Lease!

NISSAN MICRA
NU RIJKLAAR V.A. € 12.532** NU RIJKLAAR V.A. € 14.182**

NISSAN NOTE
39X22X

tot € 2.000 
contante korting*

tot € 3.000 
contante korting*

Óf tot € 50 korting op 
Private Lease

Óf tot € 70 korting op 
Private Lease

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,-

HOE VERANDER JE LEER- EN GEDRAGSPROBLEMEN
NIEUWE INZICHTEN EN EFFECTIEVERE METHODEN!

Op donderdag 17 november en maandag 28 november 
geeft Arjan Kuipers een presentatie voor ouders over 

leer- en gedragsproblemen, ADHD en Autisme bij kinderen.

De presentatie wordt gehouden op donderdag 17 november 
en maandag 28 november om 19.00 uur. 

Locatie: Het Zwanevlot 314, 7206 CS te Zutphen.

In verband met beperkte ruimte vragen wij u telefonisch te reserveren 
via 0575 - 570080 of per e-mail: info@chiropractiekuipers.nl.

Deze presentatie is leerzaam voor ouders die:

- Meer inzicht willen in de oorzaken en mogelijke aanpak
- Een betere levenskwaliteit willen voor hun kind

- Willen dat hun kind kan minderen met medicatie
- Alles al hebben geprobeerd, zonder het gewenste resultaat

- Verandering willen in confl ictsituaties rondom en met hun kind
- Openstaan voor een andere aanpak van het probleem

Arjan Kuipers is gespecialiseerd in de hersenontwikkeling en interactie tussen het 
lichaam en zenuwstelsel bij kinderen met leer- en gedragsproblemen, ADHD en Autisme



‘De eerste keer hadden we zo’n opkomst 
dat we bier tekort kwamen’
VORDEN - Dit jaar is het alweer 
meer dan tien jaar geleden dat 
de band Verdwaald voor het 
eerst optrad in café Uenk, het 
café waarvan ze zich zo onder-
tussen de ‘huisband’ mogen 
noemen. “Dit is door de jaren 
heen zo gegroeid”, vertelt Frank 
Leferink, gitarist en zanger van 
Verdwaald. Lachend vervolgt 
hij: “De eerste keer was echt een 
succes, de opkomst was zó groot 
dat we zelfs bier tekort kwa-
men”. Inmiddels is het gebrui-
kelijk geworden dat Verdwaald 
in het najaar een optreden ver-
zorgt bij café Uenk en volgende 
week zaterdag 19 november is 
het weer zover. Vanaf 21.30 uur 
kan iedereen aan de Nieuwstad 
13 weer genieten van het inmid-
dels bekende repertoire met 
veel rock uit de jaren 60, 70, 80 
en 90 met onder andere Neil 
Young, Status Quo en Golden 
Earring.

Door Bernadet te Velthuis

De huidige formatie van Ver-
dwaald bestaat nog altijd uit Bert 
Siebelink (sologitaar en zang), 
Henk Hulsegge (drum), Frank 
Nijenhuis (basgitaar) en Frank 
Leferink (slaggitaar en zang). 
Maar dit was weleens anders, zo 
vertelt Frank Leferink, terugblik-
kend op de beginperiode van Ver-
dwaald.

“Rond 1984 is de band Verdwaald 
ontstaan, toen fungeerde een ou-
de röntgenkamer onder de ‘zus-
terflat’ van het oude ziekenhuis 
in Zutphen, nog als oefenruimte. 

Henk Hulsegge en ik werkten 
destijds in verpleeghuis de Leeu-
werikweide en nadat we met een 
zwarte Pietenband ieder jaar de 
muziek verzorgden is uiteinde-
lijk ook Verdwaald ontstaan.” De 
naam van de band is afgeleid van 

een boekje over dementie ‘ik ben 
Verdwaald’, geschreven door de 
toenmalige directeur.

Voormalige 
röntgenkamer 
fungeerde als 
oefenruimte

“Bert Siebelink is in de jaren 90 
toegetreden toen hij binnen de 
Leeuwerikweide kwam werken. 
We hebben een aantal jaren met 
een bassiste gespeeld ook uit de 
zorg en in 2003 hebben we Frank 
Nijenhuis benaderd. Hij werkte 
niet in de ‘zorgwereld’, maar pas-
te uitstekend binnen de band.”, zo 
vertelt Leferink over het onstaan 
van de huidige formatie van de 
rockband. 

Toen de band niet langer in de 
oorspronkelijke oefenruimte te-

recht kon, werd uitgeweken naar 
een oefenruimte in de Wientjes-
voort en wat jaren later werd het 
de voormalige oefenruimte van 
de band ‘Kasbendjen’. 

Leferink:”We hebben zo’n 6 tot 8 
optredens per jaar en doen daar-
naast nog wat feesten en partijen 
en treden op tijdens evenemen-
ten in de omgeving. Het moet 
tenslotte wel leuk blijven”. Zoals 
gebruikelijk is ook voor het op-
treden op 19 november weer ge-
zocht naar lekkere nummers met 
een hoog “oh ja” gehalte. De en-
tree is zoals altijd helemaal gratis.

Leferink:”Jaren geleden is met 
de toenmalige uitbater van café 
Uenk, Toon Rust, al besloten geen 
entree te vragen, want het moet 
vrijblijvend blijven. We willen na-
melijk iedereen de kans geven om 
te komen kijken”. Wel wordt aan-
geraden op tijd te komen, want 
vol is vol! Verder is er informatie 
te vinden op de website.
   

 ■ www.verdwaald.tk

Het begin van het het educatief 
centrum in Gambia
In Sifoe (Gambia) kwam een Up-
per Basic School, gebouwd door 
de staat, naast de verschillende lo-
wer basic scholen. Er werd direct 
een senior secundairy school bij 
gebouwd zodat er van grade 1 t/m 
grade 12 aan scholing binnen de 
dorpsgrenzen van Sifoe gegeven 
werd. Een hele grote vooruitgang 
want nu hoefden de jongeren voor 
hun basis-, middelbaar en hogere 
opleiding niet meer naar Brikama 
of Serrakunda.

Maar al snel bleek dat een heel 
aantal jongeren óf niet geschikt 
voor een voortgezette opleiding 
op theoretisch gebied óf dat het 
schoolgeld niet door de ouders of 
anderen op te brengen was. Veel 
van hen vertrokken uit Sifoe om 
elders hun geluk te beproeven. 
Dus moest er een oplossing ge-
vonden worden om deze jongeren 
een toekomst te kunnen bieden in 
eigen land. Een van de mogelijk-
heden is dan natuurlijk een op-
leiding waarmee ze hun inkomen 
zouden kunnen genereren.

Een skill centre zou er moeten ko-
men, was de algemene opinie en 
daar stond ook de jongeren bewe-
ging Young People Without Bor-
ders (YPWB), die voortgekomen 
is uit GamRuPA (The Gambia) 
en opgericht door Kalifa Kanteh, 
meteen helemaal achter.

Met hulp van de VDC (Gemeente-
raad) werd een stuk land gevonden 
aan de andere kant van de weg die 
langs de Lower Basic School loopt. 
De Deense organisatie Children 
Without Borders, hielp met de 
muur rond het terrein en samen 
met Gamrupa Europe en anderen 
werd er een gebouw op gebouwd. 
Daar startte in 2014 de eerste op-
leiding kapper en kleermaker in. 
In 2015 gevolgd door een admi-
nistratieve opleiding waar tevens 
het gebruik van pc’s in wordt be-
trokken. Praktische opleidingen 
waarmee jonge Gambianen uit-
eindelijk in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien.

Vervolgens werd bedacht dat er 
ook technische opleidingen moe-
ten komen en werd er, weer met 
hulp van Gamrupa Europe en 
Children Without Borders maar 
ook met geld dat in de gemeen-
schap werd opgehaald, begonnen 
met de bouw van nog eens twee 

lokalen. Deze lokalen zijn nu klaar 
en zullen moeten worden inge-
richt als (leer)werkplaatsen voor 
de technische opleidingen. Eerst 
timmeren en metaalbewerking, 
later ook metselen en meubelma-
kerij.

Oproep gereedschappen
Hiervoor zijn gereedschappen no-
dig en dat is precies waar Stichting 
Gamrupa op dit moment naar op 
zoek is. Daarvoor willen zij graag 
een oproep doen naar iedereen 
die kan helpen en Gambia een 
warm hart toedraagt.

Hierbij moet natuurlijk wel aan-
gemerkt worden dat er geen com-
putergestuurde gereedschappen 
(nog) kunnen worden gebruikt, 
maar een kleine draai- en/of 
vreesbank zou geweldig zijn. Ook 
een goede zaag is onontbeerlijk 
evenals de handgereedschappen 
die altijd nodig zijn. Tijdens de 
lessen zullen er bruikbare artike-
len worden gemaakt om te verko-
pen of opdrachten worden uitge-
voerd.

Toekomst
Er moeten nog een aantal gebou-
wen bij komen, waar leerkrachten 
en leerlingen bijeen kunnen ko-
men, stagiaires gehuisvest kunnen 
worden en verdere ontwikkelingen 
en leerrichtingen kunnen worden 
doorgevoerd. Er liggen plannen 
om een schildersopleiding en 
dakbedekking te gaan doen, maar 
daar is nog geen geld voor.

Stichting Gamrupa
Kortom, wij proberen om op deze 
manier de jongeren van Sifoe, en 
verre omstreken, de mogelijkheid 
te bieden om een volwaardige op-
leiding te kunnen volgen zodat zij 
in de toekomst een eigen bestaan 
op kunnen bouwen, al dan niet 
zelfstandig of in groepen.

YPWB zal de leiding blijven hou-
den en op die manier ook de jonge 
mensen betrekken in zaken als 
management en leiding geven. 
Natuurlijk bijgestaan door Gam-
rupa.

In contact komen met Stichting 
Gamrupa? Neem contact op via de 
website www.gamrupa.org.

Namens Stichting Gamrupa,
Ellen Meulenveld (voorzitter)

VORDEN - Park de Decanije in 
Vorden is sinds vorige week 
woensdagmiddag 2 november 
een prachtige winterlinde rijker, 
afkomstig van boomkwekerij 
Klanderman uit Halle. In aanwe-
zigheid van wethouder Paul See-
sing van de gemeente Bronck-
horst, de parkcommissie van de 
Decanije en diverse bewoners 
kreeg de negen jaar oude win-
terlinde, dankzij Harald van den 
Akker, beheerder Natuurmonu-
menten De Graafschap en Joost 
Bakker van Vereniging Bomen-
belang Bronckhorst, een plek 
midden in het historisch groen 
van Park de Decanije.

Door Bernadet te Velthuis

In mei 2016 moest helaas een mo-
numentale zilverlinde (Tilia to-
mentosa) in Park de Decanije wor-
den gerooid. Na jaren scheefstand, 
zakte deze boom in hoog tempo 
zodanig verder scheef, dat ingrij-
pen onvermijdelijk was vanwege 
de gevaarzetting voor bewoners en 
tuinlieden. Door tussenkomst van 
Stichting Bomenbelang, die bij de 
aanvraag van een kapvergunning 
betrokken was, heeft Natuurmo-
numenten aangeboden om Park 
de Decanije een winterlinde (Tilia 
cordata) te schenken, ter vervan-
ging van de oude zilverlinde.

Afgelopen woensdag 2 novem-
ber was het zover en nadat Chris 
Voerman, voorzitter parkbestuur 
van De Decanije, het een en ander 
had verteld over de historie van de 
Decanije, het park en de totstand-
koming van de komst van de win-
terlinde, werd de jonge boom ge-
plaatst. Eromheen werden tevens 
boompalen geplaatst, dit wordt 
gedaan om pas geplante bomen 
de juiste ondersteuning te bieden.
Onder het genot van een Vordense 
neut en diverse hapjes vierde het 

aanwezige gezelschap de nieuwe 
aanwinst binnen het park. Aan-
sluitend werd wethouder Paul 
Seesing, onder ander door Inez 
Linthorst, voorzitter van de park-
commissie, rondgeleid over het 
Park de Decanije. 

Nog twee winterlindes
De parkcommissie had bovendien 
voor eigen rekening nog twee win-
terlinde besteld, waardoor Park de 
Decanije nu totaal drie prachtige 
winterlindebomen rijker is. 

Natuurmonumenten schenkt Park de Decanije 
een winterlinde

Klanderman uit Halle, de parkcommissie, dhr. Bakker van Vereniging Bomenbelang 
Bronckhorst en dhr. van den Akker van Natuurmonumenten bij de nieuwe Winterlinde. 
Foto: Bernadet te Velthuis

De leden van de band Verdwaald in juni 2016. Foto: PR

Mindfulnesstraining: nu op zaterdag!
Een drukke week is vaak overvol. 
Daarom is er nu training mindful-
ness op zaterdagochtend, vanaf 
19 november a.s. om 09.30 uur. 
Deze anti-pieker-training leert an-
ders omgaan met stress en is ef-
fectief bij vele lichamelijke en psy-
chische klachten. In 8 weken een 
ander mens voelen en meer voluit 
leven! Ook op de lange termijn: 
een gereedschapskist voor het le-
ven om anders met stress, ziekte 
en problemen om te kunnen gaan.

De training is praktisch en dage-
lijks bruikbaar. Je leert hoe je met 
aandacht in het hier en nu kunt 
zijn, zonder piekergedachten over 

toekomst of verleden. Zo ontdek je 
hoe je wérkelijk aanwezig kunt zijn 
in je eigen leven. Anders omgaan 
met stress betekent meer rust en 
ontspanning ervaren, ook in hecti-
sche of moeilijke tijden.

De training  draagt bij aan jezelf le-
ren kennen en ontwikkelen. Stop-
pen met piekeren en oordelen 
brengt een positiever beeld van je-
zelf en anderen. Van harte welkom!

Voor info en aanmelding: 
Thea Legeland  
www.mindfulnesscentrumdoe-
tinchem.nl  of bel 0315-377556 of  
06-12271928.

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.

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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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.

Raad stelt begroting 2017 unaniem vast
Op 3 november vergaderde de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis onder meer 
over de begroting 2017-2020. 
De begrotingsbehandeling begon 
met een presentatie van de raads-
fracties waarin zij een samenvat-
ting van hun algemene beschou-
wingen en hun prioriteiten voor 
de komende periode weergaven 
(zoals gepubliceerd in het Contact 
van 18 oktober en u kunt nalezen 
op www.bronckhorst.nl).

Begroting in notendop
De begroting bedraagt in 2017 ca. 
74 miljoen euro. Na het optellen en 
aftrekken van de cijfers blijkt voor 
komend jaar een klein overschot. 
De gemeente begroot zorgvuldig 
en kijkt vooruit naar de (nabije) 
toekomst. Belangrijk. Omdat we 
voor de nieuwe zorg- en welzijn-
taken die gemeenten in 2015 over-
geheveld kregen van het rijk vanaf 
2017 fors minder budget van de 
rijksoverheid krijgen, dan zij er 
zelf jaren aan uitgaf. Door de voor-
zichtigheid die we betrachten, 
kunnen we dit opvangen. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren is er 
zelfs wat ruimte om enkele nieuwe 
projecten voor de samenleving te 
financieren. Dat is mooi, want de 
gezonde financiële positie hebben 
we ook te danken aan het feit dat 
veel inwoners activiteiten 
ontplooien die de gemeente voor-
heen deed, zoals het exploiteren 
van sportaccommodaties. Belang-
rijk onderdeel van de begroting 
(een derde) is onze inzet op het 
gebied van zorg en ondersteuning. 
Zoals gezegd, kregen we er in 
2015 veel nieuwe taken op dit 
gebied bij van het rijk. We hebben 
daarvoor beleid gemaakt, waarbij 
we al rekening hielden met de flink 
verlaagde budgetten die we ervoor 
zouden krijgen vanaf 2017. Zodat 
inwoners die in 2015 te maken 
kregen met veranderingen in hun 
ondersteuning dit twee jaar later 
niet nogmaals zien veranderen 
omdat budgetten niet toereikend 
zijn. Gevolg hiervan is dat we in 
2015 en 2016 een spaarpotje 
opbouwden om in ieder geval in 
2017 en 2018 rijksbezuinigingen 
die dan zijn voorzien op te vangen. 
Hoe de bijdragen van het rijk vanaf 
2019 uitvallen en wat dat betekent, 
is nog te ver vooruit kijken. Maar 
onze inwoners de zorg bieden die 
zij nodig hebben, dat blijft voor ons 
voorop staan. 

Duurzaamheid
Ook duurzaamheid is voor de 
gemeente een speerpunt. Hiervoor 
zetten we verschillende activiteiten 
en projecten in, zoals solarpark 

De Kwekerij in Hengelo en de duur-
zaamheidslening voor maatrege-
len om uw huis energiezuiniger te 
maken. Verder gaan we de kwaliteit 
van zandwegen die u veel gebruikt, 
verbeteren. Ook komt de monu-
mentensubsidie, waarop eigenaren 
die hun gemeentelijke monument 
willen verbouwen en verbeteren 
een beroep kunnen doen, terug. 
Scholen bieden we aan deel te 
nemen aan de pilot Kind en omge-
ving. Hiermee willen we bekijken 
of het onderwijs verenigingen in 
de buurt een rol kan bieden in de 
ontwikkeling van kinderen van 
0-12 jaar. Op het gebied van de 
openbare ruimte (groen, wegen, 
bruggen en duikers) hebben we de 
laatste jaren veel moeten bezui-
nigen. Nu moeten we voorkomen 
dat er onderhoudsachterstanden 
ontstaan, die op termijn duurder 
uitpakken. Daarom stellen we 
onder meer een bomenbeleidsplan 
op waarin komt te staan hoe we 
omgaan met bomen in Bronckhorst 
en krijgt de buitenruimte in Drempt 
in 2017 een opknapbeurt. Verder 
vinden we het belangrijk inzet te 
blijven leveren in onze contacten 
met inwoners en u te ondersteunen 
bij de ontwikkeling van uw mooie 
initiatieven. Dus het werk van onze 
gebiedsambtenaren bouwen we 
verder uit. 

Inhoudelijke behandeling 
De CDA-fractie gaf in haar betoog 
over de begroting aan dat we met 
naoberschap én samen de schou-
ders eronder zetten Bronckhorst 
en de Achterhoek een plek moeten 
blijven maken waar het goed wonen, 
werken en recreëren is. De fractie 
vindt het belangrijk om met inwo-
ners, de regio, provincie en organi-
saties uitdagingen, zoals de krimp, 
vorm te geven. Vanuit het realisti-
sche perspectief dat we krimp niet 
tegen kunnen gaan, maar met 
elkaar wel kunnen zorgen voor een 
krachtige samenleving. Bijvoor-
beeld door de mogelijkheden van 
smart industry te benutten. Ook de 
woningmarkt en de uitgaven op 
het gebied van zorg en welzijn (ten 
opzichte van de verwachte inkom-
sten de komende jaren) blijven een 
aandachtspunt voor de partij. 

De VVD gaf aan dat het belangrijk 
is om te blijven gaan voor optimis-
tische, flexibele, creatieve en 
integrale oplossingen bij de uit-
dagingen die er zijn. Bijvoorbeeld 
als het gaat om de woningmarkt in 
de gemeente. Ook de belastingdruk 

voor inwoners blijft 
een aandachtspunt 
voor de partij. De 
begroting is nu in 
evenwicht en dat is 
prima, maar er zijn 
nog veel onzeker-
heden waar aan-
dacht voor moet 
blijven. Onder andere 
als het gaat om het 
sociaal domein, 
want er blijft ook 

in Bronckhorst armoede te zien 
en mensen met teveel schulden. 
Samen experimenteren voor betere 
resultaten, daar wil de fractie zich 
sterk voor maken.  

GBB wil samen met inwoners een 
positieve draai geven aan de krimp. 
De gevolgen van het gemeentelijke 
beleid van de afgelopen jaren 
worden nu duidelijk en bijvoorbeeld 
de woningmarkt moet meer moge-
lijkheden gaan bieden. Er moet 
iets gedaan worden aan het tekort 
aan betaalbare woningen voor 
jongeren, woningen moeten meer 
levensloopbestendig worden, 
waarom kan dubbele bewoning 
niet mogelijk gemaakt worden etc. 
Luisteren naar inwoners als 
gemeente, dat is belangrijk voor 
de fractie. Dan blijft er werk, leef-
baarheid en trekken inwoners niet 
weg. Zo ontstaat een gezondere 
demografische situatie. 

De PvdA ziet dat in Bronckhorst op 
het gebied van zorg en welzijn de 
veranderingen van de afgelopen 
jaren goed zijn opgepakt en inwo-
ners de zorg krijgen die nodig is. 
De fractie maakt zich hard voor 
het bestrijden van armoede bij 
kinderen. En is ook blij dat de 
gemeente goed inzet op het bieden 
van werkplekken voor mensen met 
een arbeidsbeperking, onder meer 
binnen de eigen organisatie. Verder 
vindt de fractie het belangrijk dat er 
een gedegen nieuw bestemmings-
plan voor het buitengebied komt 
met aandacht voor het behoud van 
beeldbepalende elementen en een 
maximale grootte van bedrijven. 
Ook de woningmarkt voor jongeren 
en het gezamenlijk met de samen-
leving oppakken van activiteiten zijn 
aandachtspunten voor de fractie.    

Ook voor D66 is het belangrijk om 
samen met inwoners en organisa-
ties in Bronckhorst onderwerpen 
op te pakken. Op de woningmarkt 
ziet de partij de noodzaak om 
oplossingen te zoeken, zodat de 
juiste woningen voor de aanwezige 
doelgroepen beschikbaar zijn en 
blijven. Voor D66 is het realiseren 
van een energieneutraal Bronck-
horst in 2030 een speerpunt. Daar-
voor zijn flinke maatregelen nodig 
waar de partij zich hard voor wil 
maken. Het mogelijk plaatsen van 
windmolens zou opnieuw bekeken 
moeten worden. Ook het toepassen 
van LED-verlichting in de open-
bare ruimte wil D66 stimuleren. 
Verder vindt de partij fysieke en 

digitale bereikbaarheid voor inwo-
ners belangrijk. 

GroenLinks is ook bezorgd over de 
krimpaantallen waar Bronckhorst 
mee te maken heeft en vraagt 
b en w goed te onderzoeken waar 
gelden voor maatregelen beschik-
baar zijn, bijvoorbeeld Europese 
subsidies. Voor de fractie is van 
belang dat de begroting goede 
kengetallen biedt zodat resultaten 
te meten zijn en duidelijk is of 
doelen gehaald worden. Verder is 
het ook voor GroenLinks belangrijk 
dat de zorg professioneel geregeld 
blijft. Niet het budget moet leidend 
zijn, maar de behoefte van mensen. 
Voor de ontwikkelingen in het 
landschap is een heldere visie 
nodig. Boeren zijn een goede 
spreekbuis en hebben veel goede 
ideeën waar we ons voordeel mee 
kunnen doen. Ook GroenLinks 
maakt zich hard voor duurzaam-
heid en wil de mogelijkheden voor 
windenergie opnieuw bespreken. 

Moties en stemming 
Daarna vroegen fracties elkaar om 
verschillende standpunten nog te 
verduidelijken. Vervolgens stelde 
de raad de begroting unaniem vast. 
Ook twee moties werden aange-
nomen. De ene betrof de vraag aan 
b en w om een plan van aanpak op 
te stellen voor armoedebestrijding 
onder kinderen (PvdA, CDA, D66 
en GroenLinks voor, GBB en VVD 
tegen, omdat voor hen vanzelf-
sprekend is dat de gemeente dit 
oppakt). Met de andere motie 
wordt b en w onder andere 
verzocht te onderzoeken waarom 
sommige subsidies minder 
worden aangevraagd dan het 
budget dat ervoor beschikbaar is 
en hoe dit verbeterd kan worden 
(CDA, PvdA, D66 en GroenLinks 
voor, GBB en VVD tegen, zij konden 
niet instemmen met een deel van 
de inhoud van de motie). 

Tot slot
De overige punten op de agenda 
waaronder de Tweede Tussen-
rapportage en de Belastingver-
ordeningen werden met algemene 
stemmen aangenomen. Van de 
belastingtarieven voor 2017 vindt u 
binnenkort een compleet overzicht 
op deze gemeentepagina’s. Voor 
alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl 
of scan de QR-code. 
De eerstvolgende 
raadsvergadering is 
op 24 november a.s. 



Mooie vernieuwende zorg- en welzijnsinitiatieven 
in Bronckhorst
Wat is tot nu toe met de innovatiesubsidie sociaal domein bereikt?

Vorig jaar december stelde de 
gemeente de speciale innovatie-
subsidie sociaal domein vast. 
Voor de jaren 2016, 2017 en 
2018 is in totaal € 750.000,- 
beschikbaar. Doel van de rege-
ling is om inwoners en organisa-
ties in Bronckhorst te stimuleren 
om vernieuwende activiteiten op 
het gebied van zorg en welzijn te 
ontplooien die de zelfredzaam-
heid en participatie van inwoners 
vergroten. Dit jaar ontvingen we 
7 subsidieaanvragen, waarvan 
inmiddels 4 een subsidiebijdrage 
kregen. 1 project voldeed niet 
aan de voorwaarden en 2 aan-
vragen zijn nog in behandeling.

De projecten die subsidie kregen, 
zijn:
• De boodschappenSamenBus, 

een samenwerking van Rode 
Kruis Bronckhorst en Stichting 
Welzijn Steenderen. Deze bus, 
bestuurd door vrijwilligers, 
haalt en brengt kwetsbare 

mensen naar de lokale winkel 
voor hun boodschappen. Op 
deze manier kunnen ze toch 
zelf hun boodschappen doen

• Ondersteuning bij het ophalen 
van voedselpakketten bij de 
Voedselbank, Naast de Bood-
schappenSamenBus gaan 
Stichting Welzijn Steenderen 
en het Rode Kruis ook inwo-
ners ondersteunen bij het op-
halen van hun voedselpakket 
bij de Voedselbank in Zutphen

• Online platform van Wijzelf 
Achterhoek, Zorgcoöperatie 
Wijzelf Achterhoek zet zich in 
om in Bronckhorst onderlinge 
hulp en zorg bereikbaar, be-
taalbaar en betrouwbaar te 
maken. Dit doen zij door het 
opzetten van een online plat-
form: www.achterhoek.wijzelf.
nl. Het platform bemiddelt in 
betaalde diensten tussen par-
ticulieren. Iemand die zorg of 
hulp zoekt, wordt lid van de 
zorgcoöperatie en kan via de 

site op zoek gaan naar iemand 
die zich aanbiedt voor het ver-
lenen van hulp of zorg

• Nationale Ouderendag, De vier 
Welzijnsstichtingen, KBO Hen-
gelo en Kruiswerk Achterhoek 
hebben op 7 en 8 oktober in 
Hengelo een interactieve infor-
matiemarkt, lezingen, work-
shops en demonstraties geor-
ganiseerd over zelfstandig blij-
ven wonen. Doel van dit evene-
ment was vooral ouderen min-
der bang te laten zijn voor de 
toekomst met al zijn moderne 
communicatie en hen bewust 
maken van de noodzaak en 
mogelijkheden van woning-
aanpassing

En nu uw idee!
7 Aanvragen is een mooi begin, 
maar wij willen graag nog meer 
nieuwe zorg- en welzijnsinitia-
tieven een kans geven. Hebt u 
een idee of plan, waardoor 
mensen langer zelfstandig hun 
leven kunnen leiden of mee 
kunnen blijven doen in de maat-
schappij? En zijn bij de uitvoering 
van dit idee inwoners betrokken? 
Het begint met een telefoontje of 
mailtje naar ons: (0575) 75 02 50 
of info@bronckhorst.nl. U krijgt 
een eerste reactie op uw idee en 
we nemen met u de aanvraag-
procedure door. Ook kunnen wij 
u in contact brengen met organi-
saties die u gratis kunnen helpen 
bij de opzet van een goed 
projectvoorstel.

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Betteld, 
Aaltenseweg 11, Zelhem

Op 6 juni 2016 heeft de eigenaar 
van de camping De Betteld ons 
gevraagd het geldende bestem-
mingsplan te herzien, zodat op de 
camping (christelijke) activiteiten 
georganiseerd kunnen worden. 
Het gaat om activiteiten waar 
zowel verblijfsgasten en 
daggasten welkom zijn. Wij 

hebben in principe medewerking 
toegezegd om het bestemmings-
plan aan te passen. Op dit besluit 
kunt u reageren. Hiervoor is van 
belang dat u goed op de hoogte 
bent van de plannen van de eige-
naar. U kunt op 17 november 
komen naar een informatieavond, 
waar de eigenaar van De Betteld 
de uitgangspunten van het plan 
toelicht. Een medewerker van de 
gemeente legt het (nog) te door-
lopen besluitproces uit. U kunt 
tijdens deze avond uw vragen, 
reacties of suggesties kwijt met 
betrekking tot dit plan. De bijeen-
komst is openbaar, u bent van 
harte welkom. Direct onwonenden 
en de bewoners aan de ontslui-
tingswegen naar en van camping 
De Betteld hebben een persoon-
lijke uitnodiging gekregen.

17 november: informatieavond 
plan camping De Betteld in Zelhem

Online platform Wijzelf Achterhoek

Klaar voor de winter
Gladheidbestrijding 2016-2017
De zoutloodsen van de gemeente 
zijn gevuld, strooiwagens zijn 
gecontroleerd en de strooi-roos-
ters liggen klaar. Oftewel: wij zijn 
klaar voor een nieuw seizoen 
gladheidbestrijding! Dat is ook 
goed, want het wordt langzaam 
kouder. De kans op gladheid door 
sneeuw, nachtvorst, ijzel neemt 
toe. Wij stellen alles in het werk 
om gevaarlijke situaties die door 
winterweer op de weg kunnen 
ontstaan, te voorkomen of te 
bestrijden door te strooien. Daar-
naast is het natuurlijk belangrijk 
dat u zelf bij winterse weersom-
standigheden ook extra alert bent 
als u in uw auto of op de fiets 
stapt. Net als voorgaande jaren 
bestrijdt de gemeente gladheid 
preventief. Dit houdt in dat we 
strooien wanneer gladheid wordt 
verwacht en niet pas wanneer het 
al glad is. Ook de provincie strooit 
preventief. De strooiroutes zijn in 
grote lijnen gelijk aan de routes 
zoals we die afgelopen winter 
hebben gestrooid. Let op: routes 
die preventief gestrooid zijn, 
kunnen onverwacht glad zijn. 
De aanwezigheid van zout op 
de weg is geen garantie voor 
veilige rijomstandigheden. 

Gemeentelijke wegen
De gemeente strooit gemeentelijke 
wegen vanuit de gemeentewerf 
in Hengelo. Er zijn vier A-routes. 
De binnen deze routes vallende 
wegen strooien we wanneer glad-
heid wordt verwacht. De volgende 
wegen maken deel uit van de 
A-routes:
1. alle doorgaande wegen, inclu-

sief de fietspaden
2. toegangswegen naar veer-

ponten
3. de belangrijkste ontsluitingsweg 

naar een woonwijk, dorpscen-
trum, centrale parkeerplaats of 
bedrijventerrein

4. bedrijventerreinen
5. busroutes, als deze nog niet 

onder 1 of 2 vallen
6. een aantal routes naar scholen 

in het buitengebied en (middel-
bare) scholen buiten de gemeente

7. verbindingswegen naar buur-
gemeenten, daar waar het 
strooibeleid niet aansluit op 

 het strooibeleid in de buur-
gemeenten

8. de belangrijkste toegangswegen 
naar de volgende gebouwen: 
hulpdiensten (politie, brandweer, 
ambulance), scholen (basis-
scholen en scholen voor voort-
gezet onderwijs), huisartsen, 
zorgcentra (geen appartemen-
tencomplexen voor ouderen), 
station en gemeentehuis 

B-routes
Als aanhoudende gladheid wordt 
verwacht, starten wij direct 
aansluitend op de A-routes met 
het bestrijden van gladheid op 
B-routes. Onder B-routes vallen 

een aantal wegen in de centra van 
de grotere kernen, de belang-
rijkste toegangswegen naar sport-
hallen, gymzalen en begraaf-
plaatsen en wegen in het buiten-
gebied die een logische verbinding 
vormen tussen de A-routes. Ook is 
het mogelijk om vanaf alle panden 
binnen de bebouwde kom binnen 
400 meter op een gestrooide weg 
te komen. Voor buiten de 
bebouwde kom geldt een afstand 
van 1 kilometer (de weg naar een 
strooiroute is niet altijd de meest 
gebruikelijke route naar elke 
bestemming. Het kan dus voor-
komen dat u moet omrijden).   

Overige wegen
Wanneer aanhoudende gladheid 
wordt verwacht en de situatie op 
de A- en B-routes dit toelaat, 
bestrijden we de gladheid op 
(alle) overige wegen binnen de 
gemeente. Hierbij krijgen 
meldingen van de politie prioriteit 
boven eigen waarneming en 
meldingen van inwoners. 

Provinciale wegen
De provincie bestrijdt gladheid op 
provinciale wegen. Voor vragen 
hierover kunt u bij de provincie 
terecht. 
 
Wanneer strooien we?
De gemeente strooit zoals gezegd 
wanneer gladheid wordt voor-
speld. Vooraf is er altijd overleg 
met de provincie. We kunnen 24 
uur per dag strooien. In de regel 
strooien wij in de loop van de 
avond of nacht. Wanneer sprake 
is van sneeuwval of ijzel kunnen 

we hiervan afwijken. In gevallen 
van blijvende gladheid strooien 
we zo nodig continu. 

20 doorgewinterde gemeentemannen, 
waaronder Hans en Jos, staan dag en 
nacht klaar om te strooien als het glad 
wordt op onze wegen

Eigen verantwoordelijkheid
Ondanks de gladheidbestrij-
ding blijft het natuurlijk altijd 
oppassen geblazen. Wij doen 
daarom een dringend beroep 
op u om goed op de weersom-
standigheden en de verkeers-
informatie te letten als u de 
weg opgaat en uw rijstijl en 
snelheid aan te passen. Wij 
vragen u ook rekening te 
houden met het feit dat het 
een paar uur duurt voordat 
alle doorgaande wegen zijn 
gestrooid. Voor het bestrijden 
van gladheid binnen de kom 
is het van belang uw voertuig 
zoveel mogelijk aan één kant 
van de weg te parkeren. 
De strooiauto heeft dan een 
onbelemmerde doorgang.

Zelfwerkzaamheid
In afgelopen winters is door een 

aantal inwoners, vooral in het 
buitengebied, met eigen materieel 
en op eigen initiatief, sneeuw 
geschoven om wegen begaanbaar 
te houden. Dergelijke initiatieven 
waardeert de gemeente. Wel is 
het belangrijk om te weten dat u 
dit werk voor eigen rekening en 
risico uitvoert. 

Trottoirs
Van belang is ook dat trottoirs 
goed begaanbaar zijn. Vooral voor 
mensen die slecht ter been zijn. 
Wij vragen u dan ook om trottoirs 
nabij uw woning of bedrijf begaan-
baar te houden. Met elkaar kunnen 
we ervoor zorgen dat gladheid zo 
snel mogelijk bestreden wordt.

Schade aan beplanting
Helaas kunnen we niet voor-
komen dat er soms zout buiten de 
rijbaan terechtkomt en daardoor 
schade kan ontstaan aan beplan-
ting die daarvoor gevoelig is. Het 
is aan te raden op die plekken, 
doorgaans langs wegen waar 
geen trottoir is, beplanting te 
kiezen die beter tegen zout kan.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de 
gladheidbestrijding kunt u terecht 
op www.bronckhorst.nl/Glad-
heidbestrijding. Op de site vindt u 
een kaart met alle strooiroutes en 
u ziet er ook de kleine wijzigingen 
die in de routes zijn 
opgenomen. 
U kunt ons ook 
bellen, tel. (0575) 
75 02 50 of de 
QR-code scannen.

Voor verbranden afvalstoffen is 
ontheffing nodig 
Vraag deze tijdig aan
Voor het verbranden van afval-
stoffen geldt een verbod. Om te 
voorkomen dat landschappelijk 
groen in het buitengebied niet 
meer wordt onderhouden, 
mogen snoeihout en takken 
ontstaan door onderhouds- en/
of verzorgingswerkzaamheden 
wel worden verbrand. Hiervoor 
is een ontheffing van de 
gemeente nodig. Verbranden 
van het snoeihout en takken mag 
van 1 november 2016 tot 15 
maart 2017. De ontheffing kunt u 

aanvragen door het formulier in 
te vullen op www.bronckhorst.nl/
stookontheffing of door ons te 
bellen via tel. (0575) 75 02 50. 



Vraagt u zich wel eens af wat een 
burgemeester doet? Bij welke 
bijeenkomsten zij zoal aanwezig 
is? Wanneer ze inwoners, 
bedrijven en organisaties 
ontmoet en spreekt over wat er 
speelt en leeft in Bronckhorst? 
In deze rubriek leest u meer over 
wat afgelopen maand onder 
andere op haar agenda stond: 
 
Met veel plezier opende ze begin 
oktober het Heidehuus, het 
nieuwe buurthuis in Halle-Heide. 
Een prachtig initiatief van een 
groot aantal bewoners dat ten 

goede komt aan de leefbaarheid 
in het dorp. Het pand biedt plek 
aan onder meer ZZP’ers, de 
toneelvereniging, een natuurmu-
seum en aan ontmoeting in het 
dorp. Mooi! “Ik heb echt genoten 
van de opening die in het teken 
stond van een toneelstuk over de 
geschiedenis en het opknappen 
van de locatie tot buurthuis”, 
aldus de burgemeester.

Het Bronckhorster college ging 
samen met een groot aantal 
burgemeesters en wethouders uit 
de Achterhoek half oktober twee 
dagen naar de Open Days in 
Brussel. Deze dagen stonden in 
het teken van het ontmoeten van 
parlementariërs en uitwisselen 
van kennis en ervaring met 
andere regio’s in Europa die 
dezelfde uitdagingen kennen als 
de Achterhoek. Natuurlijk werd 
ook gesproken over mogelijk-
heden, zoals subsidies, die 
Europa de gemeenten kan bieden.

Deze maand feliciteerde ze ook 
weer een aantal inwoners per-
soonlijk. Zo ging ze onder andere 
op bezoek bij het bruidspaar 
Lovink-Ter Maat uit Halle dat 
hun 65-jarige huwelijksjubileum 
vierde en stonden twee bezoeken 
aan inwoners die hun 100-jarige 
verjaardag vierden op de agenda. 
Stuk voor stuk unieke mijlpalen!

Met de veiligheidsregio in Apel-
doorn sprak zij over politie-, 
ambulance- en brandweertaken 
die deze organisatie in alle 
Gelderse gemeenten uitvoert. 
Burgemeesters zijn verantwoor-
delijk voor de openbare orde en 
veiligheid in hun gemeenten en 
daarom vergaderen zij een aantal 
keer per jaar met de organisatie 
die belast is met de uitvoering van 
deze taken in 22 gemeenten. 

Tot slot 
Eind oktober opende ze op feeste-
lijke wijze de unieke gerestau-
reerde waterpomp uit 1800 bij 
het Wapen van Heeckeren in 
Hummelo. Samen met het college 
bezocht ze met de initiatiefnemers 
het solarpark in Hengelo, waarvan 
de aanleg in volle gang is. 

De burgemeester brengt de 
komende tijd ook nog enkele bezoe-
ken aan inwoners in het kader 
van het buurt maken dat ze na haar 
komst in Bronckhorst oppakte. 
Hebt u haar hiervoor uitgenodigd 
en is ze nog niet langs geweest? 
U komt zeker nog aan de beurt. 

 Burgemeester Besselink Beleeft

Lekker Bezig! festival in Zelhem 
op 26 november
Kom en laat u inspireren over 
gezondheid, voeding en bewegen!
Op 26 november 2016 staat het 
centrum van Zelhem in het teken 
van gezond leven. Tussen 10.00 
en 15.00 uur is er een gezellige 
markt met kraampjes en activi-
teiten op de Markt in Zelhem. 
U kunt er meedoen aan onder 
andere een gezondheidscheck, 
diverse proeverijen en sport en 
spel. Daarnaast kunt u zich laten 
inspireren en adviseren over een 
gezonde leefstijl, een gezond 
gewicht, voeding en beweging/
sport. Tal van lokale onderne-
mers, gezondheidsprofessionals 
en verenigingen doen mee! Ook 
voor kinderen is er wat te doen. 

Gratis gezondheidscheck
Gezond zijn en blijven: dat wilt u 
toch ook? Een gezondheidscheck 
(van ca. 15 minuten) geeft u meer 
inzicht in uw gezondheid. Woont u 
in Zelhem of buitengebied van 
Zelhem? Kom op 26 november 
langs voor een gratis gezond-
heidscheck! De hele dag staat een 
aantal deskundigen voor u klaar. 
Samen bespreekt u de uitkomst 
van de check. Daarna kunt u zelf 
(of met hulp van anderen) aan de 
slag. Of misschien bent u al heel 
‘Lekker Bezig’? Dat is helemaal 
mooi natuurlijk. Voor de gezond-
heidscheck is plek voor maximaal 

100 deelnemers, daarbij geldt vol 
= vol. Deelnemers aan de check 
ontvangen een klein presentje.

Door wie
Het Lekker Bezig! festival 
wordt mogelijk gemaakt door 
lokale ondernemers, profes-
sionals en verenigingen, Hoge-
school Arnhem en Nijmegen, 
Wageningen Universiteit, GGD 
en de gemeente. 

Meer informatie
Neem eens een kijkje op www.
lekkerbezig.org, neem contact 
met ons op via tel. (0575) 75 02 50 
of mail naar info@bronckhorst.nl.

Bent u al Lekker Bezig?
Kom 26 november en laat u 
informeren en inspireren!

Gevelbordje voor bieden werkplek 
aan ‘Unieke Achterhoekers’

Afgelopen week ontving de 
gemeente een gevelbordje in het 
kader van de regionale campagne 
‘Unieke Achterhoekers’. Dit bordje 
staat symbool voor het feit dat we 
werkplekken bieden aan mensen 
met een arbeidsbeperking. 
Wethouder Paul Seesing kreeg 
het gevelbordje uitgereikt door 
Aart van der Gaag, commissaris 
bij werkgeversorganisatie 
VNO-NCW en aanjager van het 
sociaal akkoord, waarin landelijk 
afspraken zijn gemaakt over het 
creëren van banen voor mensen 
met een arbeidsbeperking. Onze 
gemeente heeft inmiddels 24 full-
time werkplekken voor mensen 
met een arbeidsbeperking bij het 

cluster Buiten en daarnaast een 
aantal werkplekken binnen het 
gemeentehuis.

Unieke Achterhoekers
Het initiatief Unieke Achter-
hoekers aan het werk richt zich 
op werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking en/of een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zoals mensen met een Wajong-
(jonggehandicapten)uitkering, 
mensen met een beperking die 
een bijstandsuitkering ontvangen 
en/of gebruikmaken van de 
sociale werkvoorziening. 

Wethouder Seesing reikte de 
afgelopen tijd zelf ook gevel-
bordjes uit aan een aantal 
Bronckhorster ondernemers, 
die mensen met een arbeids-
beperking in dienst hebben. 
Werkgevers die zich sterk maken 
voor deze doelgroep mogen zich 
na uitreiking van het gevelbordje 
ambassadeur noemen van de 
campagne en geven hiermee het 
goede voorbeeld voor maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.

Eerste groep statushouders gestart met nieuwe 
inburgeringstraject ‘Bronckhorst heet Welkom!’ 
Vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning zijn verplicht een 
inburgeringstraject te volgen. 
Tijdens dit traject leren zij de taal 
en gebruiken in ons land en 
worden ze begeleid naar werk, 
zodat zij zich thuis gaan voelen in 
hun nieuwe woonomgeving. In 
onze gemeente kunnen zij hier-
voor kiezen uit een aantal 
aanbieders van inburgeringstra-
jecten. Wethouder Paul Seesing: 
“In Bronckhorst vinden we het 
van groot belang dat nieuwko-
mers zo snel mogelijk integreren 
en meedoen aan onze samenle-
ving. Daarom hebben we samen 
met drie gespecialiseerde 
bureaus onlangs een compleet 
nieuw en intensief inburgerings-
traject opgezet.” De eerste groep 
van 15 deelnemers is hiermee 
vorige week gestart. In dit traject 
krijgen zij 4 dagen per week 

Nederlandse taallessen, lessen 
in Nederlandse gebruiken en 
omgangsvormen en een beweeg-
programma om mentaal en 
fysiek fitter te worden. Tot slot is 
er aandacht voor sport, spel en 
culturele activiteiten. Bij dit 
laatste is straks de bedoeling dat 
ook vrijwilligers (inwoners die 
zich na een oproep bij ons 

meldden om nieuwkomers te 
begeleiden) een rol krijgen in 
de begeleiding van de nieuwe 
‘Bronckhorsters’ naar een sport-
vereniging of culturele activiteit 
in hun nieuwe woonplaats. 

Uniek traject
Voor ons uitgebreide en 
complete inburgeringspro-
gramma ‘Bronckhorst heet 
Welkom!’, dat uniek is in Neder-
land, hebben de gemeente en 
drie gespecialiseerde bureaus 
hun krachten en expertise 
gebundeld. Capabel Taal geeft 
het taalonderwijs. Interbeek 
Support verzorgt het programma 
rondom gebruiken, omgangs-
vormen, kennis van de Neder-
landse samenleving en de oriën-
tatie op de Nederlandse arbeids-
markt. Verder heeft Bewegen 
Werkt! een effectief beweegpro-
gramma. Via ‘bewegen’ groeien 
mensen fysiek, mentaal en 
sociaal. Ze leren over leefstijl en 
er is aandacht voor het trainen 
van werknemersvaardigheden 
die bijdragen aan het vinden van 
een baan. Na dit intensieve 
programma van een half jaar 
doen de deelnemers inburge-
ringsexamen. En is de bedoeling 
dat zij via (vrijwilligers-)werk en 
in het verenigingsleven op een 
positieve en gezonde manier aan 
het wonen en leven in hun 
nieuwe woonplaats deelnemen.

Opgave kampioenen 2016 voor 
huldiging
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente op 5 januari 
2017 in het gemeentehuis 
worden de kampioenen van 
2016 gehuldigd. U kunt tot 
1 december a.s. een persoon 
of club aanmelden, die het 
afgelopen jaar op sportief of 
cultureel gebied een podium-
plek heeft gewonnen bij een 
NK, EK of WK. Het kampioenen-

aanmeldingsformulier kunt u 
online invullen via www.bronck-
horst.nl/kampioen.

De kampioenen van 2015

Volg ons via Twitter en Facebook!
Direct op de hoogte zijn van het laatste nieuws van de gemeente? 
Dan kunt u ons ook volgen op Twitter: @gem_bronckhorst en 
Facebook: www.facebook.com/gemeentebronckhorst. 
Hier kunt u vragen aan ons stellen, die we graag beantwoorden. 

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zijn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Dan kunt u ons 
ook volgen op Twitter: @gem_bronckhorst. 
Hier kunt u vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 



ELEKTRISCHE
ZUIGHAKSELAAR 
SHE 71

BENZINE-
BLADBLAZER
BG 56

NIEUW
ACCUBLADBLAZER 
BGA 56

€ 135* 
ipv € 155

€ 249 
ipv € 319

€ 249*
PRIJS INCL. ACCU EN LADER

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES

PELGROM HUMMELO BV
BROEKSTRAAT 1A
6999 DE  HUMMELO
0314 - 381842
WWW.PELGROM.NL

KIJK VOOR MEER ACTIES OP ONZE WEBSITE

De acties zijn geldig tot 16/12/2016. * Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

Weten hoe u energie kunt besparen in huis? 
Energiecoaches komen graag langs met handige tips (gratis)
Bij energiebesparing in huis 
denken veel mensen aan het 
aanschaffen van zonnepanelen 
of het aanbrengen van isolatie. 
Dat zijn zeker goede mogelijk-
heden. Daarvoor is echter best 
een investering nodig. En mensen 
met een huurwoning zijn hiervoor 
aangewezen op hun verhuurder. 
Er zijn ook veel gemakkelijkere 
manieren om energie te 
besparen in huis. In de Achter-
hoek zijn speciaal opgeleide 
energiecoaches die u hiermee op 

weg kunnen helpen. De energie-
coaches 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 heeft. 
Ze komen bij u langs en geven u 
concrete tips hoe u energie kunt 
besparen. Daarbij gaat het niet 
om grote investeringen of dure 
verbouwingen, 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!

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.

Bronkhorst:
• Bovenstraat 2, veranderen inrichting, melding beoordeeld 

Drempt:
• Ds. De Graaffweg 9, plaatsen terrasoverkapping, aanvraag ingetrokken

Halle:
• Bielemansdijk 22, bouwen bedrijfshal, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg 5, organiseren Triathlon 2017, vergunning verleend
• Spalstraat 17B, kappen notenboom, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Groeneweg 13, oprichten en veranderen inrichting, meldingen beoordeeld

Keijenborg:
• Wolsinkweg 5, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Eldrikseweg 7, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen

Olburgen:
• Pipeluurseweg 8, herstructurering en uitbreiding Dorado Beach, gewijzigd vastgesteld  
 bestemmingsplan en exploitatieplan

Toldijk:
• Lamstraat 19, wijzigen van de inrichting, melding beoordeeld

Vierakker:
• IJselweg 3, kappen 2 eiken, aanvraag ontvangen

Vorden:
• De Bleek 4, aanleggen brug, vergunning verleend
• Mispelkampdijk 9, veranderen uitrit, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Handelsweg 1, vergroten kantoorgebouw, vergunning verleend
• Markt, organiseren Kerstmarkt Zelhem, vergunning verleend
• Ruurloseweg 39W 01, vergroten recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 39W 01, kappen eik, vergunning verleend

Mededelingen
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de APV vastgesteld. In de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde 
en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de 
gemeente. In de APV heeft de gemeente Bronckhorst onder andere regels opgenomen over 
het bestrijden van ongeregeldheden, betogingen, bruikbaarheid en aanzien van de weg, 
veiligheid op de weg, evenementen, honden en carbid schieten.

De APV kun u raadplegen op www.overheid.nl (onder lokale wet- en regelgeving) of via 
www.bronckhorst.nl.

Blijf op de hoogte!

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



Kennisgeving 
380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 
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nieuwe 380kV verbinding

! ! ! ! ! nieuwe 150kV verbindingen

E bestaande 150 kV verbinding
wordt na ingebruikname van
de nieuwe verbindingen
afgebroken

Van vrijdag 11 november tot en met vrijdag 23 december 2016 liggen de besluiten ter inzage voor 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem – Wesel (fase 4).
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten (fase 4 ) kunnen beroep instellen.

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil met Amprion een nieuwe 
380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel.  
De verbinding is nodig voor de verdere internationale uitwisseling van elektriciteit 
binnen de ontwikkeling naar één Europese elektriciteitsmarkt, voor het versterken van  
de voorzieningszekerheid en om ruimte te geven aan het transport van duurzame 
elektriciteit tussen Nederland en het buitenland.

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken hebben de ministers van Economische Zaken 
(EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) een inpassingsplan opgesteld, waarin zij het 
tracé van de verbinding op Nederlands grondgebied vastleggen. Voor het inpassingsplan 
is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te 
brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en exploitatie van het project uitvoeringsbesluiten, 
zoals vergunningen en ontheffingen, van verschillende bestuursorganen nodig. Deze 
uitvoeringsbesluiten zijn in één procedure met het inpassingsplan voorbereid, onder 
coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

Het gaat in deze fase 4 om een ontheffing van de Flora en Faunawet en een 
watervergunning van het Waterschap. 

De ontwerpen van de genoemde besluiten in deze fase 4 hebben van 2 september tot en 
met 13 oktober 2016 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 2 
zienswijzen naar voren gebracht. 

De besluiten op aanvraag worden op 10 november 2016 door de minister van EZ bekend 
gemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten op aanvraag worden bekend 
gemaakt door middel van (deze) publicatie in de Staatscourant.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen 
nu beroep instellen tegen de besluiten in deze fase.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 11 november 2016 tot en met vrijdag 23 december 2016 de genoemde
besluiten inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. 
Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locatie:
• Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, T (0314) 377 377.

Hoe kunt u beroep instellen?
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten kunnen 
tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van  
een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de 
besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift 
mogelijk is van zaterdag 12 november 2016 tot en met vrijdag 23 december 2016 .  
Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar 
voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing.  
Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke 
beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden 
wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen  
in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

U wordt vriendelijk verzocht om, indien u beroep instelt, een kopie van uw beroepschrift 
te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ  
(D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK ‘s-Gravenhage. Let op! Het origineel van uw 
beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit;
• de redenen waarom men het niet eens is met het besluit.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de 
manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het 
beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar vindt u meer informatie?
De besluiten zijn in digitale vorm beschikbaar via www.bureau-energieprojecten.nl,
telefoon (070) 379 89 79.
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Afscheid-  en Herdenkingskatern

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

aandacht 
voor jouw 
verhaal

 

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

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

Deadline:  maandag 14 november

U bent van harte welkom op zaterdag 
19 november van 9.00-16.00 uur voor 
een GRATIS wintertest.
Om alles in goede banen te leiden verzoeken wij u zich te mel-
den bij één van onze medewerkers op het dorpsplein bij café 
“FF naar Steef”. Er is gratis koffie, thee en erwtensoep.

Diverse aanbiedingen van winter- en zomerbanden*
30% korting op Bosch accu’s*
20% korting op Bosch ruitenwisserbladen*
* gratis montage, aanbiedingen zijn geldig t/m 3 december a.s.

Uw auto wordt GRATIS gecontroleerd op 
25 PUNTEN die belangrijk zijn in de winter
 Banden
 spanning / reservewiel / profiel
 Remmen
 werking / slangen / leidingen / testen
 Ruitenwissers
 vloeistof / sproeisysteem / conditie
 Vloeistof controle
 koelvloeistof / motorolie / remvloeistof
 V-snaar / multiriem
 spanning / conditie
 Accu
 testen / bevestiging
 Verwarming
 kachelventilator / spiegel
 Verlichting
 voor / achter / mistlamp / lampenset
 Dynamo
 laadspanning
 Ruiten
 beschadigingen

GRATIS auto wintertest op 
zaterdag 19 november a.s.



Theo Steentjes bedankt 
voor steun en aanmoediging 
VORDEN - Theo Steentjes wil 
graag Vorden en omgeving be-
danken voor steun en aanmoedi-
ging tijdens de carbagerun. Lees 
hieronder over zijn ervaringen.

Eind augustus vervulde ik (Theo, 
65) mijn jongensdroom door op 
een oude Zundapp in vijf dagen 
van Venray naar Lyon te rijden 
met de carbagerun brommereditie 
2016. De uitgezette tochten waren 
geweldig mooi om te rijden. Het 
Franse landschap was uniek. Het 
was een unieke ervaring die ik al-
tijd in mijn hart mee zal dragen.

Ik was in het gezelschap van nog 
drie andere brommerrijders. Twee 
familieleden reden met de ge-
sponsorde bus van Pasman mee 
voor een hapje en drankje en de 
benodigde onderdelen. Maar ge-
lukkig hebben we weinig onder-
delen gebruikt, omdat we niet veel 
pech gehad hebben.

Stichting Intermobiel
Aan deze tocht is Stichting Inter-
mobiel als goed doel verbonden, 
omdat mijn dochter bedlegerig is 
door een spierziekte en deze orga-
nisatie voor lotgenoten heeft op-
gezet. Door de grote steun uit de 
achterhoek heeft deze tocht ruim 
€ 2.000,- opgeleverd.

Via deze wijze wil ik iedereen be-
danken die een bijdrage heeft ge-
daan en ons aangemoedigd heeft. 
De Achterhoek heeft een warm 
kloppend hart! Meer informatie 

zie de website. 
   

 ■ www.intermobiel.com

Mooie viering schoenendoos-actie
VORDEN - Afgelopen zondag 6 
november hebben wij de schoe-
nendoos-actie afgesloten met een 
mooie viering in de Dorpskerk 
hier in Vorden. Net zoals de voor-
gaande jaren waren er vele kinde-
ren samen met vaders, moeders, 
opa’s, oma’s en belangstellenden.

Het thema van dit jaar was verza-
melen, wat betekent, van jouzelf 
wat delen/weggeven aan de ander 
die in moeilijke omstandigheden 
leven. Dit werd heel mooi verteld 
door de voorganger ds Freek Bran-
denborg met het verhaal over de 
Farao uit Egypte die o.a. droomde 
over de 7 vette en 7 magere koeien.

Er werd veel gezongen tijdens 
deze viering samen met het 
schoenendoos kinderkoor onder 
begeleiding van Piet Piersma en 
Mirjam Berendsen die op het or-
gel speelde. Ondertussen werden 
ook mooie beelden vertoond over 
de actie en hadden een aantal kin-

deren de taak om uit te beelden en 
te lezen. Zo hadden meerdere een 
mooie taak om een bijdrage te le-
veren aan deze mooie viering.
En dit alles in samenwerking met 
alle kerken en scholen in Vorden 
in een Raad van Kerken dienst.

Naast de vele gevulde schoenen-
dozen die al via de scholen in Vor-
den waren ingeleverd kwamen er 
nog 48 dozen bij tijdens de viering 
en komt het totale aantal uit op 
224 ingeleverde dozen. Deze gaan 
dan de komende weken op trans-
port richting landen in Sierra Le-
one, Togo, Pakistan, Roemenië en 
als het lukt nog naar vluchtelingen 
die langere tijd verblijven in op-
vangkampen in Griekenland.

Wat zullen de kinderen daar blij 
mee zijn, wat vaak te zien is in de 
filmpjes van actie4kids. Dank aan 
allen voor het vele werk wat hier-
voor gedaan is en de belangstel-
ling die er was!

   

Met Ds. Jan Kool naar Israël

VORDEN - Een bezoek aan Israël 
brengen? Dan is de reis die de 
Hervormde gemeente Vorden 
(PKN) in samenwerking met Drie-
Tour organiseert mogelijk iets 
voor u. Van 20 tot 29 maart 2017 
hoopt men met een groep het 
heilige maar ook zo omstreden 
land te doorkruisen. Uiteraard 
zullen we een aantal dagen in Je-

ruzalem doorbrengen, maar ook 
zullen Bethlehem, Nazareth, het 
meer van Galilea, Akko, Masada, 
de Dode zee bezocht worden. Op 
maandag 14 november kunt u om 
19.00 uur in de Voorde (zaal ach-
ter de Dorpskerk) extra informatie 
verkrijgen. Informatie bij ds. Jan 
Kool wenden via 0575-553576 of 
jan1.kool@planet.nl.

(Advertorial)

Eminent Wonen & Zorg in Ruurlo
aangepaste zorg in huiselijke sfeer 
In Ruurlo wordt op de zorgvilla’s 
La Fontaine en Villa Roderlo klein-
schalig wonen & zorg aangeboden 
voor ouderen. Dit wordt gecombi-
neerd met kamers voor kortdu-
rend verblijf (herstel of overbrug-
ging). Daarnaast is er 7 dagen per 
week de mogelijkheid voor dag-
opvang van mensen die vanuit de 
thuissituatie komen. Mantelzorg 
voor een partner of naaste kan 
intensief zijn. Dagopvang kan de 
mantelzorg helpen ontlasten in 
de zorg voor de naaste of partner.

Waarom kleinschalige en 
particuliere zorg? 
Rob Los, manager en verpleegkun-
dige bij Eminent Wonen & Zorg ziet 
dat er steeds meer vraag is naar de 
combinatie van wonen & zorg: 
“Als mensen niet langer zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen, is dat 
een hard gelag. Weggaan uit de ver-
trouwde omgeving kan voor veel ver-
driet zorgen. Eminent Wonen & Zorg 
biedt een oplossing die lijkt op wat 
mensen gewend zijn: kleinschalig 
wonen in een exclusieve, huiselijke 

sfeer met persoonlijke aandacht. De 
wensen van de bewoner staan hier 
centraal, zo komt goede zorg & wel-
zijn tot stand“.

Wonen & zorg wordt, naast de 
particuliere bijdrage, gefinancierd 
via de WLZ of Zorgverzekering en/ 
of WMO. Eminent kan vrijblijvend 
met u meekijken naar uw moge-
lijkheden.

Meer weten of een vrijblijvende 
rondleiding?
Kijk op Eminent-wonen.nl of bel 
06 - 82672691.

ACHTERHOEK  - Mag ik van jou 
uit de categorie Romantiek de 
kaart ‘Gao’j met brommers kie-
ken?’ Of, uit de categorie Ge-
bruiksvoorpwerpen ‘Huulbes-
sem’ of ‘Knetterbiele’? De Ach-
terhoekse taal zit vol prachtige 
uitdrukkingen en woorden. Ach-
terhoek Nieuws en ToonWorkz 
willen met ‘t Praothuus Kwar-
tet de ‘Achterhookse spraoke’ 
op een gezellige manier in de 
huiskamers brengen. Het spel 
is binnenkort verkrijgbaar in de 
winkel.

Achterhoek Nieuws, de uitgever 
van deze krant, en ToonWorkz, 
een Achterhoekse studio voor il-
lustraties, cartoons en animaties 
zijn wat je noemt ‘goed naobers’ 
van elkaar. Wekelijks verzorgen de 
mannen van Toonworkz de strip ‘t 

Praothuus in de veertien titels van 
Achterhoek Nieuws die in de hele 
regio op de mat vallen. In ‘t Pra-
othuus geven de stamgasten op 
typisch Achterhoekse wijze hun 
kijk op de actualiteit. De produc-
tie van dit kwartetspel is verzorgd 
door Weevers uit Vorden.

Met ‘t Praothuus kwartet komt 
de Achterhoekse volksaard in 
elf setjes kaarten volledig tot z’n 
recht. De kleurrijke strips laten de 
spelers genieten van de prachti-
ge uitdrukkingen en woorden die 
ondergebracht zijn in categorieën 
als Romantiek, Aan tafel, Bijna-
men, Tradities en Wijsheden. Dit 
kwartspel is een feest der herken-
ning voor de geboren en getogen 
Achterhoeker en een gezellige 
inburgeringcursus voor de nieuw-
komers en toeristen, want ‘Achter-

hookser ku’j ‘t neet kriegen’.
Het kwartet wordt uitgegeven 
door Achterhoek Nieuws in sa-
menwerking met Studio Toon-
Workz en is binnenkort voor € 7,50 
verkrijgbaar in verschillende win-
kels in de Achterhoek. 

Verkoop kwartetspel
Wilt u ‘t Praothuus Kwartet ook 
verkopen in uw winkel? Meld u 
dan aan via Achterhoek Nieuws, 
0544 - 80 10 30 of 
verkoop@achterhoeknieuws.nl. 
Het spel wordt alleen verkocht 
via verkooppunten en niet online 
aangeboden. 
Het is voor bedrijven tevens moge-
lijk om de kwartetspellen in te ko-
pen als relatie- of kerstgeschenk. 
Voor meer informatie hierover 
kunt u ook contact opnemen met 
Achterhoek Nieuws.

(Advertorial)

Achterhoek Nieuws en ToonWorkz promoten ‘Achterhookse spraoke’ met gezelschapsspel 

Haal de gezelligheid in huis met  
‘t Praothuus kwartet

Theo Steentjes tijdens zijn rit naar Lyon. Foto: PR

Eerst worden de zeven vette koeien uitgebeeld. Foto: PR
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KANTENMAAIER 
FSA 56 

BLADBLAZER 
BGA 56 

HEGGENSCHAAR 
HSA 56 

KETTINGZAAG 
MSA 120 C-BQ

LITHIUM-ION-
ACCU EN 
LADER

PRIJZEN INCL. 
ACCU EN LADER€ 249* € 249* € 249* € 299*

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

PELGROM HUMMELO BV
BROEKSTRAAT 1A
6999 DE  HUMMELO
0314 - 381842
WWW.PELGROM.NL

KIJK VOOR MEER ACTIES OP ONZE WEBSITE

NIEUW! STIHL COMPACT ACCUSYSTEEM!

  

                      Trainingen MINDFULNESS 
Oplossing voor vermoeidheid en piekeren   

Mindfulness leert praktisch en dagelijks bruikbaar hoe  je rust hervindt en anders met 
stress kunt omgaan. Met aandacht voor het nu, zonder piekeren over toekomst of 

verleden.  In 8 weken een ander mens voelen, met meer mogelijkheden om voluit te 
leven. De training is effectief bij vele lichamelijke en psychische klachten en brengt 

levensplezier en levenskunst.  De training  draagt bij aan jezelf leren kennen en 
ontwikkelen. Stoppen met piekeren en oordelen brengt een positiever beeld van jezelf 

en anderen. Al met al: een bijzonder e en bruikbare gereedschapskist om meer te 
ontspannen en genieten, een leven lang. U bent van harte welkom!  

Trainingen starten di 13 sept om 19.00 uur en wo 14 sept  09.30  
Vergoeding: Menzis bij mantelzorg, sommige verzekeraars (deels) bij burn-out. 

www.mindfulnesscentrumdoetinchem.nl – Thea Legeland, lid VMBN 
tel. 0315-377 556 of 06-1227 1928  

De vervolgtraining Compassievol Leven start  26 september 19.00 uur. 
Interesse voor Mindfulness voor uw kinderen? Informeer naar de mogelijkheden!  

 
 

 

        

                                            

 Nu op zaterdag!
Mindfulness: praktisch en dagelijks bruikbaar je rust hervinden en anders met 
stress omgaan. Met aandacht voor het nu, zonder piekeren over toekomst of 

verleden. In 8 weken een ander mens voelen, met meer mogelijkheden voor voluit 
leven. De training is effectief bij vele lichamelijke en psychische klachten en brengt 

levens-plezier en levenskunst. Stoppen met piekeren en oordelen brengt een 
positiever beeld van jezelf en anderen. Wil je jezelf leren kennen en ontwikkelen? 
Doe mee en ontdek deze bijzondere en bruikbare gereedschapskist om meer te 
ontspannen en genieten, een leven lang. Van harte welkom! Training start zat. 
19 nov om 09.30. Vergoeding: Menzis bij mantelzorg, sommige verzekeraars 

(deels) bij burn-out. 

www.mindfulnesscentrumdoetinchem.nl – Thea Legeland
 lid VMBN – tel. 0315-377 556 of 06-1227 1928 

  Nu op zaterdag!

échte oplossing bij vermoeidheid en piekeren

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 12 november 21.00 uur

Cafe:
UK

UNDERKOFFER
Disco:

SWEET AS F*CK

Kondig op tijd uw kerstmenu 
aan in de weekbladen 

van Achterhoek Nieuws
verschijning week 47-48-49-50

Regio 2  Oplage:  72.500
• Elna
• Groenlose Gids
• Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede
• Achterhoek Nieuws Berkelland Borculo-Ruurlo
• Achterhoek Nieuws Winterswijk
• Aaltens nieuws
• Dinxpers Nieuws

Regio 3  Oplage:  62.400
• Stad Doetinchem
• Gelderse Post Oude IJsselstreek
• Montferland Nieuws

Bleekwal 10 • 7131 DB Lichtenvoorde • Tel.  (0544) 80 10 30 
verkoop@achterhoeknieuws.nl • www.achterhoeknieuws.nl

Kondig op tijd uw kerstmenu  
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Korting bij 
meerdere plaatsingen:
2e plaatsing 15%
3e plaatsing 30%
4e plaatsing GRATIS

Totale oplage: 180.000

Lokaal 

adverteren per 

editie is mogelijk, 

vraag naar de 

mogelijkheden!

Op deze manier bent u er 
namelijk zeker van dat uw 
kerstmenu gezien wordt. 
Vanaf week 47 (22-25 
november) bieden wij u 
wekelijks de mogelijkheid 
tot het voordelig plaatsen 
van uw kerstmenu. Zo 
voordelig zelfs dat u kunt 
profi teren van een 
GRATIS advertentie 
(na een 3e plaatsing).

Regio 1  Oplage:  45.100
• Contact Zutphen-Warnsveld
• Contact Bronckhorst-Noord
• Contact Bronckhorst-Midden
• Contact Bronckhorst-Zuid

WEES LOYAAL, 
KOOP LOKAAL

VEEL KEUS
 Lokaal kopen zorgt ervoor dat u de variëteit aan winkels en producten 

in uw omgeving in stand houdt.

HET SCHEELT IN UW EIGEN PORTEMONNEE
 Lokaal kopen is goed voor iedereen en dus ook voor u zelf. Uit onder-

zoek is gebleken dat geld dat door lokale bedrijven wordt verdiend 

voor een deel ook weer terugvloeit naar de gemeenschap. Door lokaal 

kopen lijkt u soms duurder uit te zijn, maar het scheelt u uiteindelijk 

in uw eigen portemonnee. Lokale bedrijven geven meer uit aan chari-

tatieve en culturele instellingen en verenigingen in de buurt.

PERSOONLIJK ADVIES
 Lokaal kopen betekent dat u als klant een direct aanspreekpunt hebt 

wanneer u advies wilt krijgen of wanneer er achteraf iets met het 

gekochte product aan de hand blijkt te zijn.

KLEINE LENING 
GROOTS EFFECT

www. microkredietvoormoeders.org 
NL84 TRIO 0390 3371 96

STEUN ONZE PROJECTEN VOOR DE 
ALLERARMSTE MOEDERS IN AZIË 

Bel                  
0900-07675 ct/m

Chat en e-mail        
www.sensoor.nl

Dag en nacht
     een luisterend oor

Dit anoniem luisterend oor wordt gefi nancierd door de gemeenten.

Praten over 

verdriet, 

eenzaamheid 

of zorgen?

Echte
aandacht 
voor jouw 
verhaal



Top prestaties regionale rijders ONK Hellendoorn

REGIO - Afgelopen zaterdag werd 
er voor de punten gestreden 
rondom Hellendoorn voor het 
Open Nederlands Kampioen-
schap (O.N.K.) enduro. Daar 
werd voor de vijftigste keer de 
‘Heuvelrit’ gereden. Zoals ge-
woonlijk tijdens het O.N.K. zijn 
er drie ronden met telkens drie 
crossproeven die er gereden 
moeten worden. De organisatie 
had prachtige proeven, dat komt 
mede door het landschap rond-
om Hellendoorn.

Crossproef twee en drie waren 
mooi om te zien voor de toeschou-
wers. Soms ging het de rijders wat 
minder af, vooral op crossproef 
drie ging het veelal mis. Daar ver-
giste menig rijder zich in de proef 
en werd er hier en daar wat schade 
gereden. Veel coureurs kunnen de 
aankomende week dan ook gaan 
sleutelen aan de motor om die op 
tijd klaar te krijgen voor de volgen-
de wedstrijd.

Bij de E1 was het Thierry Pittens 
die iedereen te snel af was. Datzelf-
de deed zijn broer in de klasse E2. 
Lucas Dolfing ging met de winst 
naar huis in de E3. De V.A.M.C. 

leden Mark Wassink en Bas Klein 
Haneveld vergezelden hem naar 
het podium. Wassink werd tweede 
en Klein-Haneveld derde. Bij de 
EV40 wisten ook twee leden van 
de club uit Vorden het podium te 
halen. Winst was er voor Alex v.d. 
Broek en Peter Lenselink werd 
tweede. Henk Knuiman pakte de 
derde plaats. Jan Willem Arend-
sen en Bram Bulten hielden de 
eer hoog om als eerste en derde te 

eindigen in de categorie A1. Paul 
Oomen pakte de winst in de N1 
en Wesley Aalderink deed goede 
zaken voor het HT Rally Raid Hus-
qvarna team. Hij werd vierde in de 
N2 klasse. In de N3 klasse reden 
de meeste leden mee. Rick Tim-
mers uit de Kranenburg deed het 
fantastisch met een vierde plaats 
en pakte vele punten voor het 
kampioenschap. Heize Mokkink 
werd elfde. Bart Oosting en Mark 

Wichink-Kruit moesten voortijdig 
de wedstrijd staken. Vordenaar 
Marten Zilvold reed boven ver-
wachting goed en werd tiende bij 
de NV50. Erwin Plekkenpol deed 
voor de gelegenheid mee nadat 
hij vorig jaar gestopt was met het 
actief rijden van ONK enduro wed-
strijden. Dat Erwin niks verleerd is 
moge duidelijk zijn. Hij werd eerste 
bij de dag licentie rijders en daar 
deden er ruim zeventig in mee.

Podiumplaatsen genoeg voor 
V.A.M.C. rijders, maar ook van 
niet-leden die afkomstig zijn uit 
de gemeente Bronckhorst.

Aankomende zaterdag zal er rond-
om Zelhem de ‘Jan van Beekrit’ 
gehouden worden. De Zelhemse 
auto en Motorclub (Z.A.M.C.) 
heeft er alles aan gedaan om een 
mooi parcours uit te zetten. De 
start van de O.N.K. enduro zal 
plaatsvinden bij het club gebouw 
van de vereniging. Vanaf 8.30 uur 
zal er vertrokken worden. Bij Hen-
drik Jan Lovink in de achtertuin is 
een mooie proef uitgezet waar het 
publiek van zal smullen. De ove-
rige proeven zijn ook zeker moeite 
waard om te gaan kijken.

ZELHEM - Woensdagavond 9 no-
vember staat de band Pulse cen-
traal in het programma live@ide-
aal, 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 pre-
sentatoren van het programma.

Pulse is een Rockband, maar ook 
een vriendengroep uit Doetin-
chem, die in december 2009 ont-
stond toen Jordy Loos en Tom 
Wonnink uit hun vorige band The 
Rev stapten om samen een nieu-
we band te beginnen. Het idee 
van Tom en Jordy is duidelijk. De 
nieuwe band, Pulse, gaat eigen 
muziek maken in de stijl van Oa-
sis, Stereophonics en Foo Fighters. 
Al snel wordt Maarten Tijdink aan 
de band toegevoegd om de gitaar-
partijen voor zijn rekening te ne-
men. Dominic Groot Bruinderink 
wordt de bassist, maar hij moet 
na een half jaar afhaken in ver-
band met studieverplichtingen. 
Pulse gaat door en heeft een week 

later met Thijs Ritzer een nieuwe 
bassist gevonden. De nummers 
worden beter en de eerste E.P., 

genaamd naar de single ‘Fade The 
Fame’, wordt zeer goed ontvangen. 
Toch mist er iets binnen Pulse. 

Jordy en Tom weten precies wat 
er, of beter gezegd, wie er mist. 
Leadgitarist Dusan Reljic. Hij was 
inmiddels ook gestopt bij The Rev 
en zou de perfecte aanvulling zijn 
voor Pulse. Na maanden zeuren 
en een keer mee oefenen is Dusan 
overstag en vanaf 2013 is Pulse een 
vijfmansformatie. In het voorjaar 
van 2014 brengt Pulse het eerste 
volledige album uit genaamd ‘Ma-
de of stone’, een mix van prachtige 
liedjes en keiharde rocknummers. 
Op dit moment is Pulse druk bezig 
met schrijven van nummers voor 
het tweede album.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dag tussen 20.00 en 22.00 uur uit-
gezonden en is live te beluisteren 
via Radio Ideaal. Live meekijken 
kan op woensdagavond vanaf 
19.30 uur via de site. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org.
   

 ■ www.ideaal.org

Vriendengroep Pulse bij Live@ideaal

Pulse treedt op in Live@Ideaal. Foto: PR

Rick Timmers vierde in de klasse N3. Foto: Henk Teerink

Underkoffer Live in Café de Zwaan
Diverse 
instrumenten 
passeren de revue
HENGELO - De coverband Under-
koffer zal een spetterend liveop-
treden geven in Café de Zwaan te 
Hengelo op 12 november.

Underkoffer heeft zijn eigen stijl 
die niet aan een label te koppelen 
is. Ze brengen verscheidene num-
mers uit de 50’s tot aan nu, gecom-
bineerd met een knallende show 
en een goede dosis humor. De 
band probeert zo veelzijdig mo-
gelijk te blijven, maar wel in eigen 
stijl onder andere door muziek van 
vele genres te spelen op een ma-
nier die velen nog nooit gezien en 

gehoord hebben. In het repertoire 
komen ook medleys van grote hits 
en minder bekende top nummers 
naar voren, die op een unieke wij-
ze aan de man worden gebracht.  
 
De muzikanten van Underkof-
fer beschikken over vele muzi-
kale talenten. Bij een show van 
de band is veel meer te zien 
dan bij andere bands. Num-
mers worden niet alleen ge-
speeld op gitaar, bas en drums.  
 
Maar ook op trompet, banjo, ac-
cordeon en mondharmonica. 
Daarnaast wordt er door meer-
dere muzikanten van Underkoffer 
gezongen.

Aanvang is 21.00 uur en de entree 
bedraagt vijf euro.

Underkoffer met Danny Hunting, Jens Buitenhuis, Tarik Wichers, Patrick Garritsen en 
Mark Oldenhave. Foto: Thimo Woerts

 

www.sensire.nl
bel 0900 8856

Toch nog vooruit
Mevrouw Oostveen (85):

Grappig is dat: soms zet je zulke 
kleine stapjes, dat je er pas na 
een hele poos achterkomt dat je 
vooruit bent gekomen. Voor mij 
geldt dat bijna letterlijk. Bijna, 
want echt stappen kan ik niet. 
Vanwege mijn spierziekte beweeg 
ik me voort in een rolstoel. Staan 
kan ik nog wel. Al weet ik dat de 
kans heel klein is, stiekem hoop 
ik dat het er ooit nog eens van 
komt: echt weer zelf lopen. Als 
een jonge hinde! De fysiotherapeut 
van Sensire helpt me dat sprankje 
hoop levend te houden.

Naar het toilet schuiven
Ze komt nu een paar maanden bij 
me over de vloer, fysiotherapeut 
Anne. En ze heeft heel wat uit de 
kast getrokken. We proberen er in 
de eerste plaats voor te zorgen 
dat mijn situatie niet verder 
verslechtert. Want het lijkt me 
zo vervelend als ik ook niet meer 
kan staan en afhankelijk word 
van een tillift. Ik heb nu een 
draaischijf gekregen waar ik op 
kan staan en bijvoorbeeld van 
de rolstoel naar het toilet kan 
‘schuiven’. Om – letterlijk – 
steviger in mijn schoenen te 
staan fi ets ik elke dag een 
stukje, gewoon in huis, op 
trappers. En ik doe allerlei 
oefeningen, bijvoorbeeld mijn 
benen optillen en aan tafel 
staan en zitten.

Eerlijk gezegd merkte ik de eerste 
weken weinig verschil. Maar ik 
wil altijd veel te snel en zag 
vooral wat nog níet lukte. Wat er 
inmiddels wel lukt? In het begin 
fi etste ik één minuut achter 
elkaar, nu vijf minuten. Ook kan 
ik nu zelf met houvast aan de 
eettafel gaan staan, wat voorheen 
niet lukte. Het lijken kleinigheden,
maar het maakt enorm veel 
verschil. Het betekent namelijk 
dat ik, op mijn leeftijd en in mijn 
situatie, toch nog vooruitgang 
kan boeken. Een grote stimulans 
om fl ink te oefenen!

Een potje rummikub
Anne en ik maken nu nieuwe 
plannen. Mijn armen zijn het 
volgende project. Daar kan ik 
niet meer goed mee tillen en 
reiken. Ik zou zo graag weer 
wat rommelen in mijn huis: de 
plantjes water geven, een wasje 
vouwen, een potje rummikub 
spelen met mijn kleinzoon… 
Ik weet best dat ik in medisch 
opzicht uitbehandeld ben en dus 
niet op genezing hoef te hopen. 
Maar ik weet nu ook dat er nog 
heel veel mogelijk is. Al zijn het 
kleine stapjes, ik kóm vooruit. 
Letterlijk.

‘Om de privacy van onze klanten 
te waarborgen, zijn de namen in

deze column gefingeerd.’

Praktijkverhaal 
over de zorg

Wilt u reageren op de column? 
Stuur dan een e-mail naar 

communicatie@sensire.nl
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v.v. Vorden MO17-1 ook buiten het veld 
in het geel-zwart

VORDEN - Het meidenteam van 
v.v. Vorden, MO17-1, is door twee 
sponsoren fraai in het nieuw ge-
stoken. 

Terwijl dit meidenteam reeds de 
Etos als shirtsponsor en AMI als 

tassensponsor heeft, zijn zij ook 
buiten het veld in het nieuw ge-
stoken. De sponsoren Bakkerij van 
Asselt en Grillroom en Pizzeria 
Amon hebben het oudste meiden-
team van v.v. Vorden trainingspak-
ken geschonken. 

Op de foto overhandigd Rob En-
zerink, als lid van de sponsorcom-
missie, aan zowel Dick en Anita 
van Asselt als aan Achmed en 
Nabil Jawad een bos bloemen als 
dank voor deze sponsorbijdrage 
aan de v.v. Vorden.

   

Ratti dames winnen overtuigend
KRANENBURG - Na de overtuigen-
de overwinning van vorige week 
wilden de dames van Ratti ook 
deze keer de drie punten graag 
thuis houden. Om half 2 floot de 
scheidsrechter af en kon de wed-
strijd tegen Bon Boys beginnen.

Vanaf het begin van de wedstrijd 
was duidelijk dat Ratti de bo-
venliggende partij was. Goed sa-
menspel resulteerde in de tiende 
minuut in het eerste doelpunt. 
Els schoot hard op goal, maar de 
keeper kon nog keren. Marieke 
stond op de goede plaats en kon 
de bal alsnog het doel inschieten. 
Nog geen tien minuten later stond 
de 2-0 op het scorebord. Waar er 
een vrije trap gegeven had kun-
nen worden, liet de scheidsrechter 

doorspelen. Na een perfecte steek-
bal van Esther Menkveld was het 
Kim die met een afgepaste sliding 
voor de 2-0 zorgde. Een paar mi-
nuten later was het weer raak, 3-0 
Els kon scoren na weer een mooie 
voorzet van Esther Menkveld. De 
dames van Ratti bleven goed voet-
ballen en wisten er zelfs nog voor 
te zorgen om met 5-0 aan de thee 
te zitten. Twee goals van Marieke 
Tuinman zorgden voor deze aan-
gename voorsprong.

Na rust zakte het spel wat in en 
het doel werd lastig gevonden. 
Schoten op goal werden gemist en 
Bon Boys kreeg wat meer balbezit 
dan de eerste helft. Toch was het 
Jessica die vond dat er maar weer 
gescoord moest worden, na een 

mooie steekpass van Kim schoot 
Jessica de bal strak binnen. Nog 
geen tien minuten later stond de 
7-0 op het scorebord. EstherTuin-
man liep vrij op links en kreeg de 
bal mooi mee, met een hard schot 
schoot zij de bal tegen de touwen. 
Een mooi schot van Rowena werd 
knap gekeerd door de keeper en 
toen was het aan Bon Boys om iets 
terug te doen. Een bal in de kluts 
en toen een schot op goal zorgden 
voor de 7-1. Na nog twee doelpun-
ten, één gescoord door Marieke en 
één door Kim is de eindstand be-
paalt 9-1. Al met al een wedstrijd 
met veel doelpunten aan de kant 
van Ratti. Aankomende zondag 
spelen we in Neede en hopen we 
de drie punten mee naar Vorden te 
kunnen nemen.

   

Eerste winnende uitwedstrijd
een feit
VORDEN - Afgelopen zaterdag 5 november stond de derde uitwedstrijd 
voor de Vordenaren op het programma. Om 16:30 uur mochten de 
dames van Dash aantreden tegen Rivo Rijssen DS1. Met een team van 
negen man sterk werd om exact 16:30 uur het startsignaal gegeven in 
de Reggehal!

De eerste set kwam erg moeizaam 
op gang. Ballen vielen te makkelijk 
op de grond en de blokkering was 
wisselvallig. Al gauw werd er tegen 
een achterstand aangekeken bij 
de kant van Vorden. Door middel 
van en aantal time-outs probeerde 
Giel Jansen de Vordense koppen 
nog op scherp te krijgen. Dash 
wist er niet meer uit te krijgen op 
dat moment en gaf de set makke-
lijk weg aan de tegenstander. De 
set werd verloren met 25-15.

De tweede set werd de service 
scherper, de verdediging liep uit-
stekend en er konden heerlijke 
aanvalletjes gecreëerd worden aan 
het net. Het enthousiasme was in 
één klap terug en de set werd dik 
binnengehaald door Dash DS1. 
De set eindigde met een duidelij-

ke 16-25 voor de Vordenaren! Ook 
de derde set liep de tegenstander 
al gauw achter de feiten aan. Er 
werden mooie ballen gescoord en 
het team van Rijssen maakten een 
hoop fouten. Maar halverwege de 
set kwam de tegenstander terug. 
Het ging gelijk op. Dash wist zich 
staande te houden en sleepte de 
set met een nipte 23-25 binnen.

De vierde set ging aardig gelijk 
op, maar wist Rivo Rijssen goede 
servicedruk te leveren. Dash wist 
hier geen antwoord op te geven 
en maakte onnodige fouten. Hier 
en daar wisten de Vordenaren 
wat punten recht te zetten, maar 
was het dit keer Rivo Rijssen die 
aan het langste eind trok. De set 
werd door de dames van Rivo ge-
wonnen met 25-23. En jawel, de 

bekende vijfsetter. Goede service-
druk aan de kant van Dash zorgde 
voor een voorsprong op de tegen-
stander. Met een paar punten voor 
op de Riessense dames werd er 
halverwege de set van kant gewis-
seld en was het aan Dash om net 
dat kleine beetje energie meer te 
geven dan de tegenstander. En 
dat gebeurde! De wedstrijd werd 
gewonnen door Dash met 2-3. Bij 
de afsluitende, gezamenlijke yell, 
werd het Gerdien Beunk iets te 
veel en viel ze flauw. Ze werd op-
gehaald met een ambulance maar 
de midspeelster mocht diezelfde 
avond nog naar huis!

Zaterdag 12 november is het aan 
Dash om te vertrekken naar het 
hoge noorden. Om 16:00 uur zal 
het startsignaal gegeven worden in 
Sneek. Met vier punten meer dan 
Dash mag VC Sneek DS2 zich kop-
loper noemen in de eerste divisie 
B en zullen de dames uit Vorden er 
alles aan doen om zoveel mogelijk 
punten binnen te slepen.

Hoe gaan we om met bomen?

In theorie is de bescherming van 
bomen meestal wel goed geregeld, 
maar in de praktijk zijn bomen 
vaak overgeleverd aan willekeur 
en desinteresse. 

Een goed voorbeeld hiervan is mo-
menteel te zien bij station Vorden. 
Daar worden woningen gebouwd 
deels onder de kroon van de forse 
eiken die daar al decennia staan.

In principe had de gemeente 
Bronckhorst hiervoor al geen toe-
stemming mogen verlenen. Maar 
de afgelopen weken wordt het 
nog bonter. De aannemer zette 
zijn bouwcontainers bovenop de 
boomvoet zo ongeveer tegen de 

eiken aan (zie de foto hierboven). 
Bomenbelang meldde dit half ok-
tober aan de gemeente. Die heeft 
deze week de projectleider ge-
sproken.

Zij maakten de afspraak dat vol-
gende week één container ge-
draaid zal worden zodat die iets 
verder van de boomvoet af komt 
te staan. Daarvoor wordt gebruik 
gemaakt van een kraan die dan 
pas beschikbaar is. Een oplossing 
is dit natuurlijk niet. De containers 
horen daar niet thuis.

Namens de Vereniging Bomenbelang 
Bronckhorst,
Peter Bielars

   

Een tandje erbij tijdens 
Ondernemerscafé
VORDEN - Op donderdag 17 no-
vember aanstaande organiseert 
het Vordens Ondernemerscafé 
(VOC) weer een nieuwe thema-
avond voor leden (en introducés 
van leden).

Het VOC maakt kennis met Tristan 
Hoffman, oud profwielrenner en 
ploegleider van team Tinkoff-
Saxo. Hij neemt de ondernemers 
mee in het leven van het profwiel-
rennen, de topsport en het team. 
Hij laat zien dat de wielrennerij uit 
meer dan de sport alleen bestaat. 
Wielrennen gaat over onderne-
merschap, teambuilding, psycho-
logie, filosofie en innovatie.

Het belooft een energieke avond te 
worden bij Grand Café het Mees-
tershuis, waar je tegelijkertijd 
heerlijk gaat genieten van de culi-

naire ‘meesterwerkjes’. Vanaf 18.00 
uur ben je welkom aan de Dorps-
straat 1 in Vorden. We starten om 
18.30 uur met het programma. 

Ook benieuwd naar het verhaal 
van Tristan én wil je een gezellige 
avond beleven met het Vordens 
Ondernemerscafé? Geef je dan 
uiterlijk 15 november op door een 
mailtje te sturen naar info@vor-
densondernemerscafe.nl. 

Geen lid? Geen probleem, je kunt 
je laten introduceren door een van 
de leden of gewoon even contact 
opnemen. Meer informatie, kos-
ten en de ledenlijst van het VOC 
vind je op de website. 
   

 ■ vordensondernemerscafe.nl

Het meidenteam van v.v. Vorden, MO17-1, is door twee sponsoren fraai in het nieuw gestoken. Foto: PR

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

Container op boomvoet. Foto: PR

Natuurles Dorpsschool
VORDEN - De jarige Erik de Eek-
hoorn was zelf aanwezig op de 
natuurles van leerlingen van de 
Dorpsschool.

Op de arm van de IVN natuurgids 
Etty Segers heette de jarige Erik 
de Eekhoorn de leerlingen van 
groep 1/2 van de Dorpsschool uit 
Vorden iedereen welkom.

De verjaardag was het thema 
van de buiten-natuurles, die 4 

IVN leden aan deze groep gaven. 
Alle leerlingen moesten eikels, 
kastanjes, beukennootjes en 
andere voor bosdieren eetbare 
herfstproducten verzamelen en 
benoemen. Alles versieren met 
mooie herfstbladeren was na-
tuurlijk ook heel leuk.

De laatste les van het educatie-
progamma van Luchtkasteel tot 
Dassenburcht voor scholen van 
dit jaar. 
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Effectief netwerken op de Keppelse golfbaan
HOOG KEPPEL - Samen ontbijten, 
zakelijk bijpraten, elkaar helpen 
aan nieuwe contacten en leads en 
daarna golfen. Dat is kort gezegd de 
bedoeling van netwerken bij Busi-
ness Open. Vrijdag 4 november 
werd op de golfbaan in Hoog-Kep-
pel Business Open De Keppelse of-
ficieel geopend.

Door Ceciel Bremer

Met een glas prosecco in de han-
den van alle deelnemers verklaart 
voorzitter Karen Bertram deze vrij-
dag om 8.00 uur ‘s morgens Busi-
ness Open De Keppelse officieel 
voor geopend. Na een toast op de 
lancering beginnen de deelnemers 
aan het ontbijt en stellen ze zichzelf 
om de beurt voor.
“Netwerken is simpelweg het cre-
eren van onderling vertrouwen en 
kennis van elkaars dienst of pro-
duct”, legt Karen Bertram uit. “Busi-
ness Open biedt ondernemers een 
platform om elke twee weken tij-
dens een ontbijt elkaar en elkaars 
bedrijf beter te leren kennen. Wie 
ben je, wat doe je en met wie wil 
je zaken doen? De andere deelne-
mers helpen daarbij via hun eigen 
netwerk. Juist omdat de groep niet 
zo groot is, maximaal 25 deelne-
mers, werkt dat heel effectief en 
leer je elkaar in korte tijd goed ken-

nen. Tijdens de bijeenkomst zijn 
de resultaten al direct zichtbaar en 
worden er over en weer contacten 
uitgewisseld”, benadrukt de onder-
nemer in tuinontwerp en advies.

Aangename netwerkclub
Karen Bertram uit Laag-Keppel was 
al twee jaar lid van Business Open 
Welderen in Elst toen ze het plan 

opvatte om dicht bij huis een Busi-
ness Open op te starten. Ze nam 
begin dit jaar contact op met de lan-
delijke organisatie, bereidde samen 
met ondernemers René Lovink en 
Alfred Geitenbeek de start voor, ze 
maakten anderen enthousiast en 
afgelopen vrijdag werd Business 
Open De Keppelse gelanceerd. 
“Een aangename netwerkclub voor 

de Achterhoek leek mij geweldig en 
dat is gelukt. We hebben al vijftien 
vaste leden die elke bijeenkomst 
een gast kunnen meenemen om 
kennis te maken met het netwerk. 
Vandaag waren er dat tien. De sfeer 
en dynamiek in zo’n relatief kleine 
groep is heel erg goed”, vertelt de 
voorzitter enthousiast.

Netwerk vergroten
Rond de klok van 9.30 uur is de 
bijeenkomst ten einde. Zeven deel-
nemers nemen aansluitend golfles 
en vijf gaan er de baan op om het 
contact met elkaar te verdiepen. 
“Netwerken op de golfbaan is heel 
relaxed. Je praat elkaar zakelijk bij 
en ondertussen ben je heel ont-
spannen bezig. Een geweldige mix, 
zeker voor mij als buitenmens”, zegt 
Karen Bertram lachend. Business 
Open De Keppelse is de zevende 
Business Open in Gelderland en 
de enige in de regio. “Voor Achter-
hoekse ondernemers is dit echt de 
manier om je netwerk te vergroten 
en concreet verder te komen met 
je bedrijf. Bovendien kun je bij een 
lidmaatschap ook gebruik maken 
van de andere Business Open clubs 
in Nederland. Heel zinvol als je lan-
delijk werkzaam bent.”
   

 ■ www.businessopen.nl

LICHTENVOORDE - Kerst van Stal 
is het bijzondere evenement in 
kerstsfeer dat in december plaats-
vindt in de Bonifatiuskerk in Lich-
tenvoorde. Rondom een expositie 
van kerststallen worden allerlei 
muzikale en andere evenementen 
plaats. Bijzonder zijn de optredens 
van (inter)nationaal bekende ko-
ren: het Volendams Operakoor op 
zaterdag 10 december en het op-
treden van de Mastreechter Staar 
op woensdag 14 december.

De opening van Kerst van Stal op 
zaterdag 10 december om 20.00 
uur is een concert met het Volen-
dams Opera Koor. Dit honderd 
mannen en vrouwen tellende koor 
treedt op in Volendams kostuum. 
Zij verzorgen een twee en een half 
uur durend programma. Voor de 
pauze worden wereldberoemde 
operamelodieën ten gehore ge-
bracht en na de komthun prach-
tige kerstrepertoire voorbij. De 
entree voor dit concert bedraagt 
€ 20,00 per persoon. Eveneens 

heel bijzonder voor deze regio 
zijn de gasten die Kerst van Stal op 
woensdag 14 december verwacht. 
Dan geeft de Mastreechter vanaf 

20.00 uur een concert. Dit koor, 
bekend van bijvoorbeeld de con-
certen met Andre Rieu, verzorgt 
een avondvullend programma. 

Voor de pauze is dat het ‘Staar-
repertoire’ en na de pauze volgt 
een kerstconcert met kerstliede-
ren van over de hele wereld. Mede 
door sponsoring van Retail Bouw 
Nederland uit Doetinchem zijn de 
entreeprijzen beperkt gebleven tot 
€ 25,00 per persoon.

Op zondag 18 december verzorgt 
het Gemengd Koor Lichtenvoor-
de vanaf 15.00 uur haar jaarlijkse 
(gratis toegankelijke) kerstcon-
cert. Op woensdag 21 december 
vullen de gezamenlijke Ludgerko-
ren vanaf 19.00 uur om beurten en 
gezamenlijk de Bonifatiuskerk met 
kerstklanken. Ook voor dit concert 
is de toegang gratis. De kaarten 
zijn te koop bij de Pastorie Boni-
fatiuskerk, Rapenburgsestraat 21, 
Lichtenvoorde op werkdagen van 
9-12.00 uur; bij Delicious Doppen, 
Markt 7, Lichtenvoorde en via de 
website.
   

 ■ www.kerstvanstal.nl

Beroemde koren bij Kerst van Stal

Het Volendams Operakoor. Foto: PR

Met een toast is Business Open De Keppelse officieel geopend. Foto: Ceciel Bremer

Zeven ‘plein air’ schilders schilderen Gelderland
Kunst maken in 
de buitenlucht
HOOG KEPPEL - Een ‘plein air’ 
schilder heeft er wat voor over, 
kunst maken in de buitenlucht. 
En dan niet alleen als de zon 
schijnt, maar het hele jaar door.  
 
Weer of geen weer. Een gezelschap 
van zeven enthousiaste ‘plein-air’-
schilders laat op zaterdag 12 en 
zondag 13 november in de Dorps-
kerk te Hoog-Keppel zien wat 
daarvan de resultaten zijn.

Er zal ook atelierwerk te zien zijn, 
waarin indrukken die buiten wer-

den opgedaan, in verf zijn ver-
taald. De stijl en technieken van 
deze schilders zijn wisselend. 
Maar de inspiratiebron is steeds 
dezelfde: het fraaie Gelderse land-
schap in zijn ontelbare gedaantes, 
van alle seizoenen.

De schilders
De schilders die hun werk la-
ten zien zijn: Jan Baggen, Marian 
Merk, Gerda Dapper, Vincent 
Geels, Tommy Bauling, Katarina 
Jankowski en Willem Beelaerts 
van Blokland.

Expositie
De expositie is geopend op zater-
dag van 11:00 tot 17:00 uur en zon-
dag van 12:30 tot 17:00 uur.

Een ‘plein air’ schilder maakt kunst in de buitenlucht. Foto: PR

Achterhoekse stroom via 
AGEM is 100% groen!
Of energie, stroom en gas, groen is 
wordt bepaald door de bron. AGEM be-
schikt al over meer dan 14 bronnen in 
de Achterhoek. Met deze producenten 
van Achterhoekse energie heeft AGEM 
zelfstandig contracten afgesloten. Dit 
werkt in Nederland met zogenaamde 
“Garanties Van Oorsprong” (GVO’s), 
waarmee producenten aantonen dat 
de geleverde energie duurzaam is 
geproduceerd. AGEM levert aan (voor-
namelijk) Achterhoekse klanten nooit 
meer groene energie dan aan GVO’s is 
ingekocht. Zo is energie geleverd via 
AGEM 100% groen. 

Achterhoekse energie wordt via AGEM 
geleverd door Anode Energie
In Nederland kan energie aan consumen-
ten alleen geleverd worden door energie-
maatschappijen die beschikken over een 
leveranciersvergunning. De ACM (Autoriteit 
Consument en Markt) schrijft dit voor en de 
houders van de vergunning moeten aan 
allerlei eisen voldoen die de consument 
beschermen. AGEM beschikt (nog) niet over 
deze vergunning. Als AGEM groot genoeg is, 
wil AGEM zelf zo’n vergunning verwerven. 
Op dit moment heeft AGEM Anode nodig 
om groene energie uit de Achterhoek te 
leveren. AGEM is dus tussenpersoon voor 
Kleinverbruik Energie der Nederlanden BV, 
die handelt onder de naam Anode Energie.

100% lokale groene stroom en gas via 
AGEM
Of stroom en gas groen is wordt bepaald 
door de bron. Niet door de energiemaat-
schappij. Op de website van AGEM zijn alle 
bronnen te vinden die échte Achterhoekse 
energie leveren https://agem.nu/bronnen/.
In de landelijke media worden lijstjes gepu-
bliceerd, die moeten aantonen hoe groen 
een energiemaatschappij is. De positie van 
Anode op deze lijstjes zegt niets over de 
stroom die via AGEM wordt geleverd. AGEM 
heeft Anode gekozen als samenwerkings-
partner, omdat zij in vergelijking met ande-
re energiemaatschappijen AGEM optimaal 
helpt de doelstellingen in de Achtehoek te 
realiseren.

Kan AGEM niet direct uit de bronnen 
leveren?
Energie uit duurzame bronnen wordt niet 
steeds op de momenten geleverd waarop 
de afnemers de energie nodig hebben. Bo-
vendien is er geen directe kabel tussen de 
productie installatie en de afnemer. Daarom 
is er altijd een partij nodig die vraag en aan-
bod op elkaar afstemt. Voor AGEM vervult 
Anode nu die rol. De GVO’s van AGEM staan 
garant voor duurzame energie uit de Ach-
terhoek. 

Groen gas uit de Achterhoek?
Echt groen gas is in Nederland nog maar 
beperkt beschikbaar. AGEM levert een kleine 
hoeveelheid groen gas, afkomstig van proef-
boerderij de Marke in Hengelo. Sommige an-
dere leveranciers werken met ‘bos-gecom-
penseerd’ gas. Dit gas is eigenlijk gewoon 
grijs, maar om de CO2 die vrijkomt bij het 
verbruik van gas te compenseren, investeren 
deze leveranciers onder andere in het plan-
ten van bomen. AGEM beschouwt dit niet 
als echt groen gas en levert dit daarom niet.

Hoe werkt de levering via GVO’s?
In Nederland is de levering van groene 
stroom opgebouwd uit de stroom zelf en 
de Garanties Van Oorsprong. Om groene 
stroom te leveren koppelt de leverancier de 
garanties (die dus direct gekoppeld zijn aan 
de bronnen) aan de stroom. Dit is wettelijk 
geregeld en geldt voor alle leveranciers. Een 
reden hiervoor is dat geproduceerde stroom 
niet direct te volgen is van de bron tot de 
eindgebruiker. Er loopt geen directe kabel 
naar iedere afnemer. Geproduceerde groene 
stroom gaat het landelijke net in samen met 
andere bronnen. Hierdoor zijn de verschillen-
de bronnen niet meer te traceren. De Ga-
ranties Van Oorsprong lossen dit probleem 
op. Om een bepaalde hoeveelheid stroom 
groen te mogen noemen moet worden 
aangetoond dat je de certificaten voor die 
bepaalde hoeveelheid hebt verworven van 
een gecertificeerde bron. Een door de over-
heid gecontroleerd handelssysteem zorgt 
ervoor dat 1 kWh maar eenmaal verhandeld 
kan worden. Voor gas werkt het op een ver-
gelijkbare manier.

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!
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“Geschiedenis is ons kapitaal”

ZUTPHEN - Afgelopen zaterdag 29 oktober vond voor het eerst in meer 
dan 200 jaar een Gelderse Landdag plaats. Voor een gezelschap van 
bijna 300 geschiedenisliefhebbers uit binnen- en buitenland presen-
teerden Erfgoed Gelderland en hoogleraar Gelderse Geschiedenis 
Dolly Verhoeven van de Radboud Universiteit een divers programma 
rondom het thema ‘Het Gelderse Gevoel’. Met een klein college over 
de geschiedenis van Gelre, gevolgd door de meest uiteenlopende 
workshops en activiteiten, kon geschiedenisminnend Gelderland 
haar hart ophalen.

Door Martijn Siemes

Volgens Marlies Claassen, de 
gastvrouw van het symposium, 
was dit de eerste Gelderse Land-
dag sinds 1798. Was een Landdag 
destijds bedoeld om notabelen 
uit alle gewesten van Gelre bij 
elkaar te brengen om te praten 
over recht, politiek en handel, op 
deze middag bestond het publiek 
voornamelijk uit geschiedenislief-
hebbers, mensen die dieper wil-
len graven in de historie van hun 
dorp, stad of provincie. Notabelen 
waren er nu echter ook. Commis-
saris van de Koning, Clemens Cor-
nielje mocht het eerste exemplaar 
van de geschiedenisbundel ‘Gel-
derland Grensland’ in ontvangst 
nemen.

Terwijl op de binnenplaats van 
het oude stadhuis verschillende 
oudheidkundige gezelschappen 
zich bezighielden met kaligrafie, 

leer bewerken en ijzer smeden, 
merkte Dolly Verhoeven in haar 
college over het ontstaan van het 
‘Gelderse gevoel’ op dat de aan-
dacht voor de geschiedenis van 
de provincie opvallend sterk is 
gegroeid. Dat zien we terug in het 
aantal erfgoedfestivals en bijvoor-
beeld televisieprogramma’s zoals 
de Ridders van Gelre van Omroep 
Gelderland. Er verschijnen steeds 
meer boeken en er wordt - ook in 
Zutphen - veel historisch onder-
zoek gedaan.

Volgens Verhoeven is die aandacht 
terecht en moet de provincie wel 
een belangrijke stap zetten: “Het 
onderzoek wat nu wordt gedaan 
vindt vaak plaats op lokaal of regi-
onaal niveau, dat moet breder. We 
moeten laten zien wat Gelderland 
heeft betekent op nationaal en 
internationaal niveau. Wie alleen 
kijkt vanuit het lokale perspectief, 
raakt bijziend. Terwijl we dus die 

belangrijke relatie hebben met 
Duitsland en zoveel gezamenlijke 
verhalen. Zo heeft Gelderland bij-
voorbeeld nog geen provinciaal 
museum. Hiermee lopen wij ach-
ter op andere provincies.”

‘s Middags waren er workshops 
waar oudheidskundige verenigin-
gen, historici en beleid- en cul-
tuurambtenaren zich vervolgens 
konden laten bijspijkeren over 
het financieren van culturele ac-
tiviteiten, jongeren betrekken bij 
de geschiedenis en lobbyen voor 
cultuur bij de gemeente. Wie 
avontuurlijker ingesteld was, kon 
ballades schrijven of historisch 
dansen in de commissiekamer. 
Op de binnenplaats van het oude 
stadhuis was een kleine middel-
eeuwse markt opgesteld en er wa-
ren diverse excursies door de stad 
en de Walburgkerk.

“Geschiedenis is ons kapitaal”, zei 
wethouder René Sueters dan ook 
terecht over zijn stad. Als loco-
burgemeester en als portefeuil-
lehouder kunst, cultuur en mo-
numenten was hij erg blij met de 
keuze voor Zutphen om de eerste 
Gelderse Landdag ‘nieuwe stijl’ te 
organiseren: “Dit past bij Zutphen 
en dit hoort bij Zutphen. Ik hoop 
zeker dat er een vervolg komt.”

   

Ondernemerscafé Bronckhorst met sessies over 
modelovereenkomsten en crowdfunding
HENGELO - Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) en de gemeen-
te Bronckhorst organiseren een Ondernemerscafé. Alle zzp’ers en 
kleine ondernemers uit de gemeente Bronckhorst zijn van harte wel-
kom op maandag 21 november 2016 van 19.00 (inloop tot 19.15 uur) 
tot 22.00 uur in het Gemeentehuis, Elderinkweg 2 in Hengelo.

Tijdens het Ondernemerscafé krij-
gen de ondernemers de gelegen-
heid om hun netwerk uit te brei-
den en in contact te komen met 
collega zzp’ers en ondernemers 
in hun omgeving. Ook kunnen zij 
vragen stellen over hoe ze bepaal-
de zaken aan moeten pakken en 
sparren over de bedrijfsvoering. 
Er is een interessant programma 
samengesteld. Wethouder Paul 
Seesing heet iedereen welkom en 
ROZ en het WerkgeversService-
punt Achterhoek vertellen kort 
wat zij voor ondernemers kunnen 
betekenen. Enkele aanwezigen 
krijgen de kans om te pitchen voor 
een volle zaal en zichzelf en hun 

bedrijf te presenteren. Vervolgens 
kunnen de ondernemers kiezen 
uit twee powersessies. De Belas-
tingdienst verzorgt een sessie over 
de modelovereenkomsten. 
Wat betekenen die modelover-
eenkomsten, oftewel de nieuwe 
Wet DBA, en hoe ziet zo’n over-
eenkomst er uit? In de andere ses-
sie praten de Rabobank en Collin 
Crowdfund de ondernemers bij 
over het nieuwe financieren en 
specifiek over de mogelijkheden 
van crowdfunding.

Meer informatie over de sessies: 
https://www.rozgroep.nl/onder-
nemerscafe-bronckhorst/

Er is volop gelegenheid om te net-
werken met elkaar. Op de onder-
nemersmarkt vanaf 21.00 uur is 
het Nederlands Subsidie Instituut 
aanwezig met een speciale Subsi-
die helpdesk. 

Daarnaast kunnen de onderne-
mers met al hun vragen ook terecht 
bij ROZ, de gemeente Bronck-
horst, Oostwerk administratief be-
drijf, Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek, Collin Crowdfund en 
de Belastingdienst.

Aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden 
kan tot en met 18 november via 
www.rozgroep.nl/bronckhorst of 
bel of e-mail met het ROZ (074) 
241 5100, info@rozgroep.nl. Geef 
bij aanmelding ook de keuze voor 
de powersessie door; Modelover-
eenkomsten of Crowdfunding.

Meer ambitie in bomenbeleidsplan 
kan geen kwaad
Het eerste bomenbeleidsplan van 
de gemeente Bronckhorst is bin-
nen enkele maanden een feit. Po-
sitief in het plan is dat de nieuwe 
strategie van de gemeente er op 
gericht is een duurzaam bomen-
bestand na te streven en de be-
tekenis van bomen in de kernen 
en verschillende landschappen 
te versterken. Groeiplaatsen voor 
bomen moeten verbeterd worden 
ongeacht de omstandigheden ter 
plekke (parkeerdruk, bedrijvig-
heid).

Willen we het Bomenbeleidsplan 
tot uitvoering brengen, dan is het 
van groot belang dat het veran-
kerd en vervlecht raakt met twee 
andere plannen die de gemeente 
hanteert bij het beschermen en 
herstellen van de houtopstanden 
in de kernen en in het buitenge-
bied: het bestemmingsplan en het 
landschapsontwikkelingsplan. 
Waarbij het bestemmingsplan so-
litaire bomen, houtwallen en bos-
jes beschermt als onderdeel van 
landschappelijk waardevol agra-
risch gebied en het landschaps-
ontwikkelingsplan het beheer en 
onderhoud en versterking/ont-
wikkeling van houtopstanden in 
het buitengebied uitwerkt.

Het bestemmingsplan is in eer-
ste instantie conserverend van 
aard: het beschermt de aanwezige 
waarden. In het bomenbeleids-
plan kan een afwegingskader uit-
gewerkt worden waarin staat wan-
neer het toelaatbaar om bomen te 
kappen.

Landschappelijke versterking
Wat in het huidige bestemmings-
plan tot nu toe ontbreekt, is een 
ontwikkelingsgerichte werkwijze 
waarbij bij ingrepen in natuur en 
landschap altijd een versterking 
van natuur en landschap plaats-
vindt. Natuurlijk wordt bij nieuwe 
bouwwerken gevraagd om land-
schappelijke inpassing, maar dat 
is niet altijd op afdoende wijze 
mogelijk.

De provinciale Omgevingsvisie 
biedt hier een mooi instrument 
aan aan gemeenten, namelijk 
het vereveningsbeleid. Weliswaar 
vraagt de provincie dat alleen voor 
ontwikkelingen in de zogeheten 
Groene ontwikkelingszone, maar 
de gemeente heeft de vrijheid om 
dit instrument breder in te zetten.

Vereniging Bomenbelang Bronck-
horst beveelt dit instrument van 
harte aan, omdat het de gemeente 
de mogelijkheid biedt om structu-
reel te werken aan versterking van 
de landschappelijke kwaliteit. In 
Bronckhorst komt dit neer op het 
versterken van de structuur van 

houtwallen, bosjes en markante 
solitaire bomen in graslandper-
celen. Een beperkte financiële bij-
drage bij elke ruimtelijke ontwik-
keling in het buitengebied kan zo 
een mooie financiering vormen 
voor de ontwikkelingsdoelstellin-
gen uit het landschapsontwikke-
lingsplan.

Boscompensatie
Een tweede financieringsvorm 
voor versterking van de groen-
structuur in het buitengebied 
bestaat uit de compensatiever-
plichting van de nieuwe Wet Na-
tuurbescherming, die per 1 janu-
ari aanstaande van kracht wordt. 
Waar de provincie vanaf septem-
ber 2014 tot heden de verantwoor-
delijkheid voor boscompensatie 
aan de gemeenten liet, legt het 
Rijk die verantwoordelijkheid nu 
weer bij de provincie neer. Bo-
vendien is nu ook de verplichting 
opgenomen dat bos dat moet wij-
ken voor een andere bestemming, 
eveneens gecompenseerd moet 
worden. Dit betekent dat in onze 
bosrijke gemeente een structurele 
behoefte zal ontstaan aan com-
pensatielocaties.

Let wel: deze compensatiever-
plichting zal ook gelden voor vrij-
wel alle bermbeplantingen. Zodra 
de bomenrijen die daar staan, vol-
doen aan de Boswet, is ook daar 
de compensatieverplichting van 
kracht. Kan om bepaalde rede-
nen niet op dezelfde plek worden 
teruggeplant, dan zal dat op een 
andere locatie moeten gebeuren!

Buiten de bebouwde kom zal het 
landschapsontwikkelingsplan de 
plek kunnen zijn waarin moge-
lijke en al verworven compensa-
tielocaties voor kap buiten de be-
bouwde kom staan weergegeven. 
Met twee financieringsbronnen 
mag het ambitieniveau van het 
landschapsontwikkelingsplan wel 
wat omhoog. Het traject naar een 
herziening zou breder ingestoken 
moeten worden.

Het bomenbeleidsplan zou in 
deze samenhang vooral een afwe-
gingskader moeten bieden voor 
beslissingen over het wel of niet 
kappen van een boom. Daarnaast 
wordt de groenstructuur binnen 
de bebouwde kom ermee besten-
digd. Zowel de keuze voor de aard 
en vorm van de Groenstructuur 
als de criteria voor kap zonder te-
rugplanten als kap met terugplan-
ten, worden hierin beschreven.

Namens Vereniging Bomenbelang Bronck-
horst,
Peter Bielars

www.bomenbelang.nl

Meneer pastoor uit de elfde eeuw leert zijn zoontje lezen en schrijven tijdens de Gelderse Landdag. Foto: Martijn Siemes

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

Gratis Auto wintertest
HUMMELO - De winter staat voor 
de deur en de monteurs van 
Autobedrijf Overbeek in Hum-
melo willen graag dat u met 
een veilig gevoel de weg opgaat. 
Daarom is er op zaterdag 19 no-
vember een Gratis Auto winter-
testdag. Van 9.00 tot 16.00 uur 
wordt uw auto gecontroleerd op 
25 essentiële punten, zo voor-
komt u dat u deze winter voor on-
aangename verrassingen komt te 
staan.

Er zijn daarnaast diverse aanbie-
dingen op winter- en zomerban-
den en kortingen die oplopen tot 
30% op Bosch accu’s en ruiten-
wisserbladen.

Tijdens het wachten is er koffie, 
thee en erwtensoep. Autobedrijf 
Overbeek verwelkomt u graag op 
zaterdag 19 november tijdens de 
Gratis Auto wintertestdag van au-
tobedrijf Overbeek, Dorpsstraat 4 te 
Hummelo. Reserveren is niet nodig.
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Rode Kruis op zoek naar
vrijwilligers

‘Kleine kans op 
een oproep, maar 
áls je opgeroepen 
wordt…’
Door Karin Stronks

REGIO - Het Rode Kruis afdeling 
Bevolkingszorg is dringend op 
zoek naar versterking. Jonge men-
sen vanaf een jaar of dertig die in 
het bezit zijn van een mobiele te-
lefoon, eigen vervoer en een rede-
lijke lichamelijke conditie zijn van 
harte welkom om Rode Kruis-me-
dewerker te worden. Rode Kruis-
medewerkers tekenen voor zeven 
grondbeginselen: menslievend-
heid, onpartijdigheid, neutraliteit, 
onafhankelijkheid, vrijwilligheid, 
eenheid en algemeenheid. 

Vanuit deze basis zijn ze ‘stand 
by’ bij evenementen en bieden 
noodhulp bij calamiteiten. Jan van 
Haag, waarnemend hoofd van het 
Rode Kruis Bevolkingszorg Noord- 
en Ost Gelderland, legt uit: “Vrij-
willigerswerk doen voor het Rode 
Kruis is spannend! Er is een kleine 
kans op een oproep, maar áls je 
opgeroepen wordt…”

EHBO
Rode Kruismedewerkers worden 
niet zomaar ‘in het diepe gegooid’. 
“Alle nieuwe vrijwilligers krijgen 
een EHBO-cursus aangeboden, 
daar hoeven ze niet voor te be-
talen. Deze opleiding is voor alle 
nieuwe mensen in heel Nederland 
hetzelfde. Als tegenprestatie ver-
wachten we dat cursisten dertig 
uur per jaar als Rode Kruis mede-
werker bij evenementen zoals een 
avondvierdaagse, wielerronde of 
een festival inzetbaar zijn”, geeft 
hoofd afdeling Noord- en Oost-
Gelderland Elma Nelissen aan. 
Eén keer per jaar is er contact met 
de Rode Kruis-medewerker.

“We organiseren bewust deze 
contactmomenten. Je leert elkaar 
beter kennen en regelmatig de 
verwachtingen en de thuissitu-
atie van de vrijwilliger bespreken 
is heel belangrijk”, vertelt Jan van 
Haag. Hoeveel tijd het kost om 
Rode Kruismedewerker te zijn is 
verschillend. Elma Nelissen: “Het 
‘bijhouden’ van het EHBO-diplo-
ma is natuurlijk noodzakelijk, ver-
der zijn vrijwilligers dertig uur op 

jaarbasis inzetbaar. Het aantal op-
roepen is niet te voorspellen. De 
Rode Kruismedewerkers worden 
drie keer per jaar uitgenodigd voor 
een rampenoefening.”

Meer oproepen
Voor de regio zijn zo’n dertig 
nieuwe Rode Kruismedewerkers 
nodig. Kees Veenstra, plaatsver-
vangend hoofd, vertelt: “Te vaak 
moeten we bij calamiteiten een 
beroep doen op Rode Kruisme-
dewerkers uit omliggende regio’s. 
Als dat incidenteel het geval is kan 
dat best, maar het moet niet zo 
zijn dat het structureel noodzake-
lijk is. De laatste tijd zijn er meer 
oproepen geweest, mede door de 
grote toestroom van vluchtelin-
gen. Daardoor werden we gecon-
fronteerd met het tekort aan Rode 
Kruismedewerkers!”

Bij rampen en 
conflicten wordt 
direct hulp 
geboden

Alle Rode Kruismedewerkers te-
kenen een contract waarin onder 
andere de zeven grondbeginse-
len van het Rode Kruis vermeld 
staan: menslievendheid, onpar-
tijdigheid, neutraliteit, onafhan-
kelijkheid, vrijwilligheid, eenheid 
en algemeenheid. Kees Veenstra 
betoogt: “Dit is de absolute basis 
voor werken bij het Rode Kruis. 
Alle getroffenen, we spreken niet 
meer van ‘slachtoffers’, hebben 
recht op dezelfde behandeling. 
Dat heeft de hoogste prioriteit.”

Rampenoefeningen 
Het Rode Kruis, afdeling Noord- 
en Oost-Gelderland organiseert 
elk jaar drie rampenoefeningen. 
Ook worden er incidenteel oefe-
ningen gehouden met omliggende 
regio’s. “Kort geleden hielden we 
een grote interregionale oefening 
in Wilp bij Apeldoorn, begin no-
vember staat een oefening in De-
venter op het programma met de 
afdelingen Twente en IJsselland. 
We maken bij oefeningen gebruik 
van acteurs van de organisatie 
‘LOTUS’.

LOTUS staat voor Landelijke Op-
leiding Tot Uitbeelding van Slacht-
offers. LOTUS-acteurs spelen ge-
troffenen die hulp nodig hebben, 
vaak ‘lastige’ mensen die bijvoor-
beeld aan het roken zijn waar dat 
absoluut niet mag of zij spelen 
een getroffene met een beperking. 
Rode Kruismedewerkers moe-
ten daar op de juiste manier mee 
omgaan. Natuurlijk moeten ze het 
serieus nemen maar er wordt heel 
wat afgelachen tijdens de oefenin-
gen. We evalueren naderhand met 
de groep en we leren veel, ook van 
de groepen uit de omliggende re-
gio’s”, aldus een enthousiaste Jan 
van Haag. In 2017 staat een oefe-
ning met zoekhonden op stapel. 
Deze honden worden ingezet om 
mensen op te sporen die bijvoor-
beeld onder puin liggen.

Het Rode Kruis 
Het Rode Kruis is een wereldwijde 
organisatie. Bij rampen en con-
flicten wordt direct hulp geboden. 
Met een wereldwijd netwerk van 
meer dan 17 miljoen vrijwilligers 
is het Rode Kruis altijd ter plaatse. 
Bij calamiteiten wordt meteen ge-
start met levensreddende activi-
teiten door het bieden van onder-
dak, voedsel, schoon drinkwater 
en medische voorzieningen. Het 
primaire doel van het Rode Kruis 
is het redden van zo veel moge-
lijk levens. Het Nederlandse Rode 
Kruis werkt vanuit het hoofdkan-
toor in Den Haag, er zijn coördina-
toren noodhulp die 24 uur per dag 
bereikbaar zijn.

Jan van Haag zegt niet zonder 
trots: “Rode Kruis Nederland is 
opgesplitst in 25 regio’s. Er is be-
wust gekozen voor dezelfde gebie-
den dan de hulpdiensten, politie, 
brandweer en ambulance. Het 
Rode Kruis opereert altijd in op-
dracht van gemeenten. Wij gaan 
pas aan het werk als een gemeente 
een beroep doet op ons. Het Rode 
Kruis is afhankelijk van subsidies, 
giften en de rondgang van collec-
tanten en drijft vrijwel geheel op 
de inzet van vrijwilligers.”

Belangstellenden
Belangstellenden kunnen een 
mail sturen naar Elma Nelissen of 
naar Kees Veenstra.
   

 ■ elmanelissen@hotmail.com ■ veenstra-aalten@hetnet.nl

Structurele samenwerking 
voedselbanken Nederland en Aldi
REGIO - Voedselbanken Nederland 
en Aldi hebben een samenwerkings-
overeenkomst gesloten en werken 
vanaf nu landelijk structureel sa-
men. De bedoeling is dat op termijn 
alle circa 500 filialen van Aldi in een 
landelijke uitrol producten aan lo-
kale voedselbanken gaan doneren. 
De vestigingen van Aldi verstrekken, 
afhankelijk van de capaciteit van 
de voedselbanken, meerdere keren 
per week levensmiddelen. “We zijn 
heel erg blij met de samenwerking 
met Aldi. In Nederland leven meer 
dan 1 miljoen mensen onder de ar-
moede grens. Doordat Aldi met haar 
filialen een landelijke dekking heeft, 
kunnen ze echt iets toevoegen in 
ons aanbod aan de 90.000 mensen 
die wij wekelijks helpen”, aldus Leo 
Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken 
Nederland.

Aldi startte in de zomer dit jaar pi-
lots in de regio’s Dordrecht en Ne-
der-Veluwe. Deze waren succesvol. 

Inmiddels zijn er tientallen filialen 
gekoppeld aan lokale voedselban-
ken. Dit wordt in de komende pe-
riode structureel uitgebreid met 
zoveel mogelijk vestigingen van de 
voedselbanken. Voor Aldi is de sa-
menwerking een speerpunt in haar 
beleid op Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen. Het voorko-
men van voedselverspilling speelt 
hierin een belangrijke rol. In het 
Maatschappelijk Jaarverslag 2016 
werd de samenwerking met de 
voedselbanken al aangekondigd. 
In Nederland zijn er op dit moment 
520 uitgiftepunten van voedselban-
ken met in totaal meer dan 10.000 
vrijwilligers die het mogelijk ma-
ken de voedselpakketten samen te 
stellen. De voedselbanken helpen 
de armste mensen in de samen-
leving door ze tijdelijk te voorzien 
van voedselpakketten.
   

 ■ voedselbankennederland.nl

   

Gelre Zutphen genomineerd voor 
Patiëntvriendelijkheidsprijs 2016
ZUTPHEN - Vandaag dinsdag 1 no-
vember maakt Patiëntenfedera-
tie Nederland bekend welke vijf 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en 
klinieken genomineerd zijn voor 
de Patiëntvriendelijkheidsprijs 
2016, de publieksprijs voor de 
zorg. De lijst met genomineerden 
kwam tot stand op basis van er-
varingen die patiënten delen via 
ZorgkaartNederland.nl. Gelre 
Ziekenhuis in Zutphen is één van 
de genomineerde ziekenhuizen, 
naast het Deventer Ziekenhuis, 
Ikazia Ziekenhuis (Rotterdam), 
Slingeland Ziekenhuis (Doetin-
chem) en Streekziekenhuis Ko-
ningin Beatrix (Winterswijk).

De genomineerde zorginstellin-
gen zijn uitgenodigd om aan de 
hand van een aantal vragen te la-
ten zien waarom zij het meest pa-

tiëntvriendelijk zijn. Bijvoorbeeld 
hoe zij de ervaringen van patiënten 
op ZorgkaartNederland benutten 
om de kwaliteit te verbeteren, en 
hoe zij draagvlak creëren om me-
dewerkers waarderingen te laten 
verzamelen. Deze dossiers worden 
beoordeeld door een vakjury van 
deskundigen, patiënten en patiënt-
vertegenwoordigers. Voor de vier-
de categorie waarin de prijs wordt 
uitgereikt, de categorie zorgverle-
ners, bepaalt een publieksjury wie 
de winnaar wordt. De leden van 
de publieksjury bepalen aan de 
hand van verhalen van patiënten, 
welke zorgverlener het meest pa-
tiëntvriendelijk van Nederland is. 
Alle winnaars van de Patientvrien-
delijkheidsprijs 2016 worden 13 
december bekendgemaakt tijdens 
het ZorgkaartNederland Gala in de 
Central Studio’s in Utrecht.

   

E-book hulp in de bibliotheek
REGIO - Sinds 2014 beschikt de 
bibliotheek over e-books. Deze 
e-books kunnen geleend worden 
door leden van de bibliotheek en 
gelezen worden op tablet, e-reader 
of computer. Niet iedereen kan 
daar direct goed mee overweg. De 
bibliotheek organiseert daarom e-
book-spreekuren vanaf 21 novem-
ber plaats in de bibliotheken van 

Doesburg, Doetinchem, Hengelo, 
Vorden en Zelhem. Het kan lonen 
om de eigen tablet of e-reader (en 
als dat mogelijk is laptop) mee te ne-
men, samen met bibliotheekpas en 
een e-mailadres waarop accounts 
kunnen worden aangemaakt. Infor-
matie op de website of bel met klan-
tenservice (0314) 333445.    ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

Deze Rode Kruismedewerkers zoeken collega’s. Foto: Jan van Schijndel

(Advertorial)

Gratis voetscreening bij 
Schoenmode Hermans
HENGELO - Gratis voetscree-
ning bij Schoenmode Hermans! 
Donderdag 17 november zal 
een gratis voetscreening wor-
den gehouden bij Schoenmode 
Hermans in Hengelo.

In samenwerking met Ankie Ho-
facker, podotherapeut van Hallux 
Voetexperts, heeft u de mogelijk-
heid uw voeten te laten screenen. 
In de podotherapie worden perso-
nen behandeld met voetklachten. 
Bijvoorbeeld een pijnlijke grote 
teen, een hielspoor of pijnklach-
ten in de voorvoet. Ook voor licha-
melijke klachten of afwijkingen 
aan de enkels, knieën, heupen of 
lage rug die veroorzaakt worden 
door afwijkend functioneren en/

of een afwijkende stand van de 
voeten, kunt u bij bij een podothe-
rapeut terecht. Vaak is een kleine 
oplossing of tip al voldoende om 
van uw klachten verlost te wor-
den. Soms is er iets meer aan de 
hand en kan dat prima met een 
steunzool en een juist passende 
schoen opgelost worden. Deze 
combinatie is natuurlijk belang-
rijk en daarom is deze samenwer-
king heel erg fijn. Wilt u ook een 
gratis voetscreening? 

Dat kan door telefonisch een 
afspraak te maken op nummer 
0575-462547.
 
Een kopje koffie of thee  staat 
voor u klaar.
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Voor vakwerk ga je naar 
de specialist

Vorige week kopten de kranten het laatste nieuws uit 
printerland. Printmultinational HP bleek een update 
uit te hebben gevoerd voor sommige van haar printers. 
De update maakt het onmogelijk om nog langer inkt 
van huismerken te gebruiken. Het gevolg hiervan is 
dat deze printers alleen nog printen met de kostbare 
inkt van HP zelf. Eric Knijpstra en Erik Gerringa, samen 
eigenaar van het vulstation Inkstation aan de Spittaal-
straat betreuren deze gang van zaken: ‘HP trekt op de-
ze manier de macht naar zich toe en laat haar klanten 
geen keuzemogelijkheid.’ 

Het hoopvolle geluid dat HP de situatie wel weer zal te-
rugdraaien waardoor inktcartridges van derden weer wor-
den toegestaan, is inmiddels achterhaald. HP liet onlangs 
weten dat de ondertussen beruchte situatie rondom de 
custom cartridges zo bedoeld is. ‘Tsja, dat verbaast ons 
eerlijk gezegd niet’, zegt Knijpstra, ‘Gelukkig vallen niet 
alle printers onder de nieuwe regeling.’ 

Lijst
Inkstation beschikt sinds enige tijd over een website met 
een professionele uitstraling en uitgebreide informatie 
over printers, cartridges en aanverwante zaken. Printer-
houders vinden hier ook een artikel met een uitgebreide 
lijst aan printers die al dan niet getroffen zijn door de up-
date van HP. ‘De meeste van onze klanten kunnen hun 
cartridges gewoon blijven navullen of onze compatible 
cartridges gebruiken,’ vertelt Knijpstra, ‘In de afdrukkwa-
liteit en de kleurechtheid is geen verschil ontdekt ten op-
zichte van de originele cartridges, ze zijn alleen een stuk 
voordeliger dan de originele.’ Uiteraard kunnen klanten 
ook bij Inkstation terecht voor de originele printer inkt-
patronen. 

Milieu
Naar aanleiding van het nieuws rondom de HP-printers 
hebben Gerringa en Knijpstra direct onderzocht of het 
mogelijk was de betreffende printers computermatig te 
blokkeren voor de updates van HP. ‘Eerlijk gezegd, vind ik 
de updates voor printers überhaupt een bijzonder feno-
meen. Het zijn apparaten met een vaste functie namelijk 
printen en door te updaten komen er geen nieuwe of an-
dere functies bij,’ legt Knijpstra uit. Het is Knijpstra tot nu 
toe niet gelukt een manier te vinden om de updates tegen 
te gaan. Klanten worden op de website op de hoogte ge-
houden van het volgende nieuws. ‘De actie van HP is niet 
alleen buitengewoon vervelend voor HP-gebruikers, maar 
bovenal heel milieuonvriendelijk.  De printers accepteren 
geen gerecyclede cartridges, als ze leeg zijn moeten men-
sen nu een nieuwe kopen en de oude weggooien,’ licht 
Knijpstra toe. ‘Bovendien houdt HP op deze manier de 
recyclestroom in eigen beheer en de cartridgeprijs kunst-
matig hoog wat meer inkomsten genereert. HP eigent zich 
zo een  sterke marktpositie toe.’ 

Kijkje
Inkstation is niet alleen het vertrouwde adres om inkt-
patronen te laten navullen, de winkel biedt ook een keur 
aan kantoorartikelen; van plakband tot nietmachine, 
van bureausets tot draadloze computermuizen. Ook zijn 
er meerdere artikelen te koop voor linkshandigen. In de 
etalage staan verschillende historische panden van Zut-
phen in miniatuurversie opgesteld als een dorpje met de 
naam Inkville. Het gehele assortiment bestaande uit 21 
panden, de Wijnhuistoren en de Warnsveldse molen is te 
koop als cadeauartikel of verpakkingsmateriaal. Het wis-
selende assortiment en de huisjes van Inkville maken het 
de moeite waard regelmatig even binnen te lopen in de 
gezellige winkel Inkstation.

Contactgegevens
Inkstation
Spittaalstraat 47, 7201 EB Zutphen
T: (0575) 547 068
E : info@inkstation-zutphen.nl - W: www.inkstation-zutphen.nl

Openingstijden: Maandag 13.00 - 17.30 uur, 
Dinsdag/vrijdag 9.30 - 17.30 uur, Zaterdag 10.00 - 16.30 uur

Cartridges opeens niet meer te vullen?
Inkstation laakt machtspositie HP

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren
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● Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid
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● Een vakman voor al 
 uw werkzaamheden
● Ruime garantie
● Al 10 jaar een succesvolle formule
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André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

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



De Boetners maken clip  
voor ‘Heavig’

ACHTERHOEK - Niet alleen de op-
tredens van de band ontaarden in 
grote feestjes, de vier rockvrienden 
laten geen enkele gelegenheid on-
benut om uit de band te springen. 
Zetten ze zaterdagavond café van 
Ooijen nog op kop met hun aanste-
kelijke dialect rockmuziek, tijdens 
het Keifestival in Lichtenvoorde, 
zondagmorgen dienden de heren 
zich al weer fris en fruitig in een 
tuxedo te hijsen om een videoclip 
op te nemen bij hun nieuwe single 
‘Heavig’, die eind november ver-
schijnt. Het is de titelsong van de 
gelijknamige cd die band presen-
teerde in een volle popzaal van de 
DRU-fabriek in Ulft, eerder dit jaar. 
Ze maakten er zondag wederom 
een ‘heavig’ feestje van. Frontman, 
zanger, gitarist Kevin Raayman, ge-
boren en getogen in Braamt, lacht. 
“Wi-j bunt niet zo van die pakken-
kearls en zeker onze bassist niet, 
moar ‘t heuren d’r no eenmoal 
bi-j. ‘t Resultoat is volgens ons wal 
geweldig geworden, wa’w d’r zo al 
van ezene hebt in eerste shots. Het 
was gigantisch tof.”

Door Henri Walterbos

Dat de band wederom veel werk 
maakt van haar nieuwe single, 
door middel van het opnemen van 

een passende clip, werd ingege-
ven door het succes van de clip die 
hoorde bij de single ‘Mien brom-
mer.’ Was het afgelopen keer video-
talent Heleen Blaauw uit Eibergen 
die samen met Lisan Pierik de clip 
opnam, deze keer wederom jong 
Achterhoeks talent dat de kans 
krijgt zijn kunnen te tonen: Smash 
Visual Media uit Doetinchem. 
“Twee jonge gasten uit Doetin-
chem,” aldus Kevin. “Hun manier 
van werken staat ons wel aan en 
ze hebben een grote fantasie. De 
clip gaat over een moeder (Jorieke 
Preuter) die in een sleur zit met ok 
nog eens een verwiefde kearl in de 
kökken. ‘s Morgens met de kinde-
ren aan tafel en vlot noar ‘t werk. In 
‘t weekend geet ze dan helemoal lös 
als rebelse moeder van vier jonge 
jongens. Als ze dan in een lange 
slaap terecht komt en na 20 jaar 
ontwaakt ziet ze de vier jongens 
als band tekeer gaan. Ie mot veural 
kieken straks, wordt heel gaaf,” ge-
niet Kevin nu al van het resultaat.

Vier vrolijke vrienden
De populariteit van de band breidt 
zich langzaam als een olievlek 
uit over de gehele Achterhoek en 
daarbuiten. Ooit begonnen als 
vier vrolijke vrienden die met el-
kaar een beetje lol wilden maken 

door muziek te gaan maken, met 
Normaal als grote inspiratiebron 
en hun helden. Grootste drijfveer 
is plezier in het Achterhoekse le-
ven en dat uitend in hun passie 
muziek. De onderwerpen van de 
band zijn al even Achterhoeks als 
de mannen zelf. 

De spontaniteit van de band en de 
energie die de mannen uitstralen 
laat de inmiddels vele liefhebbers 
niet ongemoeid. In 2011 besloten 
Kevin Raaijman en ‘kameraod’ 
Koen Büttner liedjes te gaan schrij-
ven. Al snel sloten Bram Kruijt 
(drums) en Alex Simons (bas) 
aan. Hun single ‘Goa je met (noar 
mien)’ kreeg zelfs aandacht op Ra-
dio 2 en in Giel Beelen’s ochtend-
show op 3FM. Het inspireerde tot 
veel meer. Al snel verscheen de cd 
‘A’j moar schik hebt,’ verschenen 
ze afgelopen zomer in het pro-
gramma ‘Deurdonderen’ van Om-
roep Gelderland en RTV Oost, en 
werd een vof opgericht. “We heb-
ben er hard voor moeten werken 
waar we nu al staan. We gaan veel 
optreden dit jaar nog en dan zien 
we volgend jaar wel weer verder.  
t Wordt Heavig.”
   

 ■ www.de boetners.nl

   

Van drie naar twee scholen in Doetinchem
DOETINCHEM - De 450 medewer-
kers van het Ludger College, 
Ulenhofcollege en Rietveld Ly-
ceum zijn gisteren door hun 
schoolbestuur Achterhoek VO 
geïnformeerd over en actief be-
trokken bij de plannen om te ko-
men tot twee scholen voor mavo, 
havo en vwo in Doetinchem.

Als gevolg van bevolkingskrimp in 
de Achterhoek zal het aantal leer-
lingen in het voortgezet onderwijs 
in Doetinchem en omgeving fors 
teruglopen. In de periode tot 2030 
bedraagt de krimp 30 procent, dat 
zijn zo’n 2.000 leerlingen minder. 
Voor mavo, havo en vwo bete-
kent dat een terugloop van 1.600 
leerlingen. Op termijn zal het 
niet langer mogelijk zijn de hui-
dige drie Doetinchemse scholen 
voor mavo, havo en vwo in stand 
te houden. Het bestuur is al enige 
tijd geleden, met de schooldirec-
ties, begonnen aan het traject om 

in 2020 te komen tot een herschik-
king van het onderwijsaanbod in 
Doetinchem. “We werken toe naar 
een situatie waarbij er twee finan-
cieel gezonde en onderwijskundig 
aantrekkelijke scholen voor mavo, 
havo en vwo zullen zijn in Doe-
tinchem. Dat er twee scholen ko-
men staat vast, simpelweg omdat 
één school geen keuze biedt en 
drie scholen niet langer haalbaar 
zal zijn. Ik realiseer me heel goed 
dat dat voor betrokkenen een in-
grijpend proces is. We hebben het 
hier over drie prachtige scholen 
met een rijke historie”, zegt Henk 
van der Esch, bestuursvoorzitter 
van Achterhoek VO.

Tijdens een bijeenkomst in thea-
ter Amphion zijn de medewerkers 
geïnformeerd over de plannen en 
hebben ze een start gemaakt om 
actief mee te denken over hoe de 
twee nieuwe scholen eruit gaan 
zien. Van der Esch: “We willen het 

beste van de huidige drie scholen 
terug laten keren in de twee nieuwe 
scholen. Dat doen we samen met 
de medewerkers, leerlingen, ou-
ders en andere belanghebbenden.”

Met een nieuwsbrief zijn de ou-
ders, basisscholen en andere be-
langhebbenden inmiddels op de 
hoogte gebracht. De huidige leer-
lingen zullen hun schoolloopbaan 
afronden op het Ludger College, 
Rietveld Lyceum of Ulenhofcol-
lege. De aanmelding van nieuwe 
leerlingen blijft voor komend 
schooljaar zoals die was en zij ha-
len hun diploma nog op de school 
van aanmelding. Ouders kunnen 
hun kind aanmelden bij een van 
de drie scholen.

Achterhoek VO is het bestuur van 
twaalf scholen voor voortgezet 
onderwijs in de Achterhoek met 
14.000 leerlingen en 1.700 mede-
werkers.

De hoofdrolspelers van de clip, met de Boetners tussen de koeien. Foto: De Boetners

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag Bridgeclub 
Bronkhorst van woensdag 2 
november, derde avond van de 
tweede ronde gewone competi-
tie. In lijn A en B elf paren, hier 
een combi-tafel. In lijn C tien pa-
ren. Alle eerste en tweede plaat-
sen ruim boven de 60%.

Uitslag: Lijn A: 1. José en René 
Winkelman 65,00%. 2. Joke Dam-
veld & Hans Oldhoven 63,44%, 
3. Jenny & Wim van Wanrooy 
57,40%. Lijn B: 1. Henny Deunk 
& Wil Matser 62,50%, 2. Fien & 
Henk Biezeman 61,56%. 3. Annie 
Hartman & Hans Jansen 57,81%. 
Lijn C: Gedeelde eerste plaats met 
65,63%: Desiree Bosman & Leni 
Lamers en Ans Knaake & Leida 

Pennekamp, 3. Hermien Veen-
huis & Els Westerhof 56,25%. In 
november wordt er nog tweemaal 
gespeeld op een woensdagavond: 
23 en 30 november. Maar volgen-
de week gewoon op donderdag 10 
november, de vierde avond van 
de tweede ronde van de gewone 
competitie. Afmelden minstens 
vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via het mobiele nummer van de 
club: 06-25198329.

Het Goede Doelentoernooi wordt 
in 2017 op zaterdag 28 januari ge-
speeld. Het goede doel waar de 
opbrengst van dit toernooi naar 
toe gaat, wordt donderdag geko-
zen uit vijf, door de leden inge-
brachte, goede doelen.

Allochtoon
Ik ben gek op taal. Maar ik ben 
geen purist. Taal is een levend iets, 
heb ik altijd gevonden. Anders dan 
sommige andere taal-liefhebbers 
heb ik er dan ook geen moeite 
mee, dat er nieuwe woorden ont-
staan. Meestal zijn dat woorden die 
we overnemen uit een andere taal. 
Uit het Engels bijvoorbeeld. Maar 
ook steeds vaker uit dat mengel-
moesje van Nederlands, Surinaams, 
Turks, Marokkaans en Engels dat 
tegenwoordig straattaal heet. Al 
zal het waarschijnlijk nog wel even 
duren voordat ik ‘Alles chill’ of ‘Het 
klapt’ antwoord op de vraag hoe 
het met me gaat. Voorlopig houd ik 
het maar liever op: ‘Geet wa’. Of: ‘Wa 
good’.

Tegenover die nieuwe woorden 
waarmee onze taal wordt ver-
rijkt, staan bestaande, vaak oude 
woorden die verdwijnen. Meestal 
gebeurt dat vanzelf. Woorden als 
wijl of vermits (beide betekenen 
aangezien) zal niemand meer in de 
mond nemen. Gewoon omdat we 
ze ouderwets vinden. Nochtans (dat 
betekent toch) zegt niemand meer. 
Heel af en toe gebruik ik het nog wel 
in een column, maar dan is dat om 
in mijn stukkie een bepaalde sfeer 
te creëren. Voor het dagelijks taalge-
bruik klinkt nochtans veel te plecht-
statig. Om nog maar eens een bijna 
verdwenen woord te gebruiken…..

Die ouderwetse woorden verdwij-
nen dus vanzelf wel. Maar vorige 
week meldde de krant dat een 
woord bewust uit onze taal wordt 
geschrapt. Niet door taalweten-
schappers, maar door de overheid. 
Om precies te zijn, door de Weten-
schappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. Twee instanties 
waarin veel zeer verstandige men-
sen werkzaam zijn. Die hebben met 
z’n allen bepaald dat we het woord 
allochtoon niet meer mogen ge-
bruiken. Althans niet als het gaat 
om mensen die als ‘gastarbeider’ 
(mag dat woord nog wel?) naar 

ons land zijn gekomen, of om hun 
kinderen en kleinkinderen. Deze 
mensen heten in het regeringsjar-
gon voortaan inwoners met een 
migratieachtergrond.

Da’s mooi bedacht. Vooral om-
dat je daarmee de groep meteen 
zoveel groter maakt, dat je niet 
meer van een minderheid kunt 
spreken. Mensen met een migra-
tieachtergrond, daarvan zijn er 
miljoenen in ons land. Koningin 
Maxima bijvoorbeeld heeft een 
migratieachtergrond. En ik zelf net 
zo goed. Mijn in Duitsland geboren 
bet-betovergrootvader was name-
lijk ook een soort gastarbeider. Als 
jongeman verliet hij de ouderlijke 
hoeve in de Grafschaft Bentheim 
om in Groningen bij de oogst van 
karwijzaad een paar zilveren rijks-
daalders te verdienen. Hij arri-
veerde daar overigens nooit, want 
net over de grens bleef hij al han-
gen aan een lieftallig meiske. Dat 
dus mijn bet-betovergrootmoeder 
werd.

Gaan we nog iets verder terug in 
de tijd, dan komen we al die Ant-
werpse kooplieden tegen die in 
de Tachtigjarige Oorlog hun geluk 
zochten in Amsterdam. Hoeveel 
nazaten moeten die in de loop der 
eeuwen wel niet hebben gekre-
gen? Honderdduizenden, waar-
schijnlijk. Die nooit allochtonen 
werden genoemd. Maar het zijn 
dus wel allemaal inwoners met 
een migratieachtergrond, lijkt me. 
En als we nog verder teruggaan? 
Naar de tijd dat de Bataven de Rijn 
aftrokken bijvoorbeeld?..

Best verwarrend allemaal. Geluk-
kig hebben wij in de Achterhoek 
nog wel één woord voor allochto-
nen. Wij praten gewoon over vröm-
den. En wie daar bij wil horen hoeft 
niet uit Turkije, Marokko, Argenti-
nië of de Grafschaft Bentheim te 
komen. Als je in een ander dorp, vijf 
kilometer verderop, bent geboren, 
is dat al voldoende….

Zwaleman

Dat bijzondere
evenement

nog eens bekijken?

Foto.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.

Zaterdaghulp m/v

Ben jij handig met technisch gereedschap en ben jij op 
zoek naar een bijbaan voor op de zaterdag? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als zaterdaghulp help je bij alle voorkomende werkzaamheden. 
Je kunt hierbij denken aan helpen in de magazijnen, werkplaatsen 
en het onderhouden van de bedrijfsauto’s. Het is belangrijk dat je 
goed met een hamer en een zaag overweg kan en leergierig bent.   

Product Engineer m/v

Ben jij innovatief en gericht op de optimalisatie van 
machines en producten?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als product engineer houd jij je bezig met het ontwerpen van 
producten, vanaf concept tot aan de realisatie. Je werkt nieuwe 
concepten van productiemachines tot in detail uit. Daarnaast richt 
jij je op het optimaliseren en ontwikkelen van de bestaande pro-
ductiemachines. Het is aan jou om deze ideeën te implementeren. 
Daarnaast ben je nauw betrokken bij het onderhoudsproces. Tot 
jouw takenpakket behoren bijvoorbeeld het inventariseren van 
knelpunten, praktijkinformatie verzamelen en economische afwe-
gingen maken. Je hebt te maken met de hele proceskant van het 
bedrijf. In deze zeer veelzijdige, technische en verantwoordelijke 
functie krijg je met alle facetten van techniek, ontwikkeling, effici-
ency en veiligheid binnen de organisatie te maken.

Junior Systeembeheerder m/v

Duik jij graag in systemen en ben jij een kei in het oplos-
sen van problemen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als junior systeembeheerder houd jij je bezig met eerste- en twee-
delijns incidenten. Deze neem jij aan, je lost ze op en sluit ze af. Je 
ondersteunt je collega tijdens het aansluiten van hardware zoals 
printers en scanners en helpt bij het onderhoud. Daarnaast analy-
seer jij fouten in het systeem. Jij schrijft technische documenten en 
houdt deze up-to-date. Je werkt samen met de senior systeembe-
heerder, maar je bent wel vaak zelfstandig aan het werk.

Accountmanager new business m/v

Ben jij in staat om salestrajecten om te zetten naar klanten 
voor het leven? En weet jij klanten elke keer opnieuw te 
verassen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als accountmanager new business ligt jouw focus op het realise-
ren van new business bij middelgrote en grote bedrijven in de retail, 
vakhandel en groothandel door heel Nederland. Jij weet als geen 
ander de vraagstukken van klanten te vertalen naar een praktische 
toepassing of ontwikkeling van de software van de klant. Je krijgt 
veel vrijheid in het plannen van je werkzaamheden. Je wisselt 
de dagen af met het uitvoeren van koude acquisitie, bezoeken 
van prospects en relatiebeheer. Bij vervolgafspraken kun je hulp 
inschakelen van de kennis van een collega die de meer inhoudelij-
ke vragen kan beantwoorden. Het is belangrijk dat je alle handelin-
gen voor jezelf registreert in het eigen CRM systeem.

Installatiemonteur m/v

Ben jij een ervaren installatiemonteur en zoek jij een 
nieuwe uitdaging en een vaste baan? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als installatiemonteur ben jij verantwoordelijk 
voor het plaatsen en afmonteren van diver-
se installaties aan de hand van technische 
tekeningen. Het gaat veelal om installaties 
in de woningbouw. Hierbij is het belangrijk 
dat je secuur te werk gaat en een fantastisch 
eindresultaat kunt neerzetten. Je gaat te werk 
samen met een ervaren collega. Omdat het 
om diverse klanten en opdrachten gaat is het 
belangrijk dat je flexibel en klantvriendelijk 
bent ingesteld. Het is voornamelijk particulier 
werk in bestaande- of nieuwbouw.

Buurtzorg Nederland bestaat 10 jaar
en daarom vieren wij in Vorden feest!

Heeft  u zin in een ontspannen middag dan nodigen wij u uit
op zaterdag 26 november om 14.00 uur

in de grote zaal van het Kulturhus in Vorden.

U kunt genieten van een hapje en drankje terwijl u luistert naar het

Daarnaast hebben we ook nog wat wellnes s activiteiten voor u klaar staan. 
Kortom genieten met een grote G!

Bent u nou net zo enthousiast als wij zijn, geef u dan op vòòr 18 november
bij één van de volgende personen:

Renate Derksen: r.derksen@buurtzorgnederland.com
of 06-83537862

Karin Antonissen: k.antonissen@buurtzorgnederland.com
of 06-12349918

De toegang is gratis, maar VOL = VOL

Een dag met een gouden rand
Speciaal om te plezieren

Een dag met veel vrolijkheid
Een dag om feest te vieren.

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
12 - 13 november, F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
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
Geen informatie

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Geen informatie

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 13 november , 10.00 uur, DS Ingrid De Zwart, Deventer, H.A. 

R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 11 november, 18.30 uur, Sint Maartenviering; 
locatie H. Martinuskerk,  Baak, M. Peters, pastoraal werker. 
Zaterdag 12 november, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 november, 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.

Vers Vlees Slagerij, gra-
tis thuis bezorgd. Tel.: 06-
23537798. Hibs / Hamschijf 
4,00. Biefstuk 10.00. H.O.H 
gehakt 3.50. Shoarma vlees 
2.99. Varkenshaas 7.99. Dik-
ke vlees Ribben 3.75.
   

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

KRINGLOOP De Boedelhof 
650 m2 winkelplezier Enk-
weg 17b in Vorden di t/m 
vrij 9.00-17.00 zaterdag 9.00-
16.00 laatste zat. v/d maand 
magazijnverkoop Tel. 0575-
555456 Wij zijn ook een leuke 
dagbesteding voor mensen 
met een afstand tot de ar-
beidsmarkt dus is er iemand 
die u kent(of u zelf) die on-
dersteuning nodig heeft, bel 
gerust voor meer info.
   

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

Ben jij jezelf kwijt en wil je 
jezelf weer terugvinden?Doe 
dan mee aan Opstellingen 
van het Verlangen op woens-
dagavond 16 nov as in Doe-
tinchem! www.wilmatepas-
ke Tel:06 23345441.
   

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

LET OP: zaterdag 12 novem-
ber REPAIRCAFE, Kulturhus, 
Raadhuisstraat 6, Vorden 
van 10.00 tot 12.00 uur.

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
VARSSEVELD
Zondag 13 november

10.00 - 17.00 uur

Sportcentrum van Pallandt
Van Pallandstraat 4

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

VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

Zondag 20 november
10.00 - 17.00 uur

Hessenhal
Monumentenweg 30

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

Gratis restanten verf 
afhalen a.s. 

zaterdag 12 november 
10.00 uur.

Werkplaats Harmsen 
Vakschilders, 

Zelhemseweg 21 
Hengelo Gld. 
Op = op.

K L E U R  &  I N T E R I E U R

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

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.

Steun ons levensreddend 

onderzoek via hartstichting.nl

Hart- en vaatziekten 
zijn doodsoorzaak 
nr. 1 bij vrouwen.
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WIN HET AANKOOPBEDRAG 

VAN UW BADKAMER TERUG!*

* Geldig t/m 30 november 2016, 

vraag naar de voorwaarden.

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,6 - 5,0 (l/100 km) / 27,7 - 20 (km/l); CO2 - emissie: 84 - 115 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 
715/2007/EEG.  Actie geldig van 1-10-2016 tot en met 31-12-2016 met uiterste kenteken registratiedatum van 31-3-2017. Weergegeven actie betreft de Hyundai i10 Go! en Hyundai i20 Go!. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele 
opties. Afgebeelde modellen kunnen 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.  *** Gratis navigatiekaart-updates i.c.m. onderhoud bij uw Hyundai erkend reparateur.

De ruimte om te genieten.
De Hyundai i10 Go! en de Hyundai i20 Go!

De Hyundai i10 is er al vanaf

€ 89*

o.b.v. Financial Lease

P.M.

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

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


