
Plaatsing nieuwe brug over de Baakse 
Beek in Vorden bijzonder moment 
binnen herinrichtingsplan oevers. B  5

Vorden is nieuwe evenementen stichting rijker
VORDEN - Na een aantal bijeenkomsten met verschillende creatieve 
ideeën is het officieel. Vorden is een nieuwe evenementen stichting 
rijker: VOEST. Ofwel voluit VOrdense Evenementen STichting.

Door Jan Hendriksen

Achter de oprichting van de stich-
ting gaat een Vordense vrienden-
groep schuil bestaande uit Jarno 
Messing (25), Jan Willem Voortman 
(25), Don Rouwen (24), Daan Wie-
gerinck (24) en Roy Böhmer (24). 
De initiatiefnemers van VOEST 

willen de Vordense samenleving 
en haar omgeving bijeenbrengen 
en daarmee het dorp levendig en 
“bruisend” houden. We willen 
in Vorden een ‘vuist’’ maken met 
onze nieuwe stichting”, zo verklaart 
Jarno Messing. VOEST gaat evene-
menten, feesten en activiteiten or-
ganiseren waarbij in verschillende 

leeftijdscategorieën de Vordense 
samenleving en haar omgeving 
samen kunnen komen. “We zijn in 
feite ingesprongen op de leegte die 
Stichting Evenementen Vorden, 
(Stevo) sinds begin dit jaar heeft 
achtergelaten na de opheffing”, al-
dus Messing.

Akte van 
oprichting is   
net officieel

Na veertien jaar ging de stekker er-
uit bij deze evenementen stichting 
die onder meer het Midzomerfeest 
(later Booming Vorden) en het 
jaarlijkse Oud- en Nieuwfeest orga-

niseerde. Stevo werd opgezet door 
een groep mensen uit Vorden die 
voorheen vrijwilligers waren bij de 
jaarlijkse Beachparty. Toen dit eve-
nement rond de eeuwwisseling ter 
ziele ging gebeurde er een jaar lang 
niets in Vorden. In feite herhaald 
de geschiedenis zich nu dan ook 
weer met de oprichting van VOEST.

Nieuwe evenementen
De nieuwe evenementen stichting 
wil volgend jaar enkele evenemen-
ten gaan organiseren. Welke? Dat 
kan Messing nog niet aangeven. 

“De akte van de oprichting van de 
stichting is net officieel bij de no-
taris gepasseerd en we zijn recent 
online gegaan via Facebook en in-
ternet.”
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

BuurtWhatsApp 
middel tegen 
inbraken Vorden?
VORDEN - Vorige week maandag-
avond hebben diverse inbraken 
plaatsgevonden aan de Clauslaan, 
Insulindelaan en Beatrixlaan in 
Vorden. Diverse inwoners van Vor-
den hebben aangegeven het idee 
van een ‘Buurt whatsappgroep’ 
te verwelkomen. De wijkagent is 
hierover al benaderd. Een Buurt-
WhatsApp is een WhatsApp-groep 
die zich richt op het signaleren van 
verdachte situaties in een bepaalde 
wijk, buurt, dorp of stad. Het is een 
burgerinitiatief en dient als moder-
ne vorm van buurtwacht. Zie voor 
meer informatie over het starten 
met buurtwhatsapp op de websites.
   

 ■ whatsappen.nl/buurtwhatsapp ■ wabp.nl

Prijs Jong 
Monumenten 
Talent
Vorige week werd Thies Kog-
gel, medewerker Landgoed 
De Wiersse, winnaar van de 
prijs Jong Monumenten Talent 
2016. In aanwezigheid van zes-
honderd professionals ontving 
Thies de prijs in Rotterdam. 

B  7

46  nr.

Rode loper 
speciaal 
uitgerold voor 
goedheiligman
VORDEN - Een aantal kinderen en 
hun vaders en moeders hadden 
zich vervoegd bij het trein- en 
busstation. Maar het was vooraf 
toch echt duidelijk kenbaar ge-
maakt. Sinterklaas zou dit jaar 
zich in Vorden bij Kasteel Vor-
den laten verwelkomen. In ramp 
tempo werd er zaterdagmiddag 
dan ook door enkele ouders met 
hun kinderen koers gezet richting 
het kasteel. Amper een uur nadat 
Sint-Nicolaas zaterdagmiddag in 
Maassluis voet op nationale bo-
dem had gezet liet de Goedheilig-
man met tien ‘donkerbruine pie-
ten’ zich al in Vorden zien.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

Foto: Jan Hendriksen
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

Machinaal houtbewerker

Timmerman

Allround metselaar
 

T. (0575) 498520 - WWW.BOUWKRACHT.NL

Op zoek naar een solide baan met mooi werk in de regio? 

Ben je vakman?

 “De vrijheid, afwisseling en arbeidsvoorwaarden zijn 
voor mij reden geweest voor bouwkracht te starten.”

- Maik

Wij kunnen nog wel een collega gebruiken! 

®

Interieurbouwer

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

Stationsweg 18  Terborg    
WWW.MARON.NL

gRATIS 
 

GOODYBAG 

20% KORTING OP 

WOONACCESSOIRES

Geniet vanaf 19.00 uur van een hapje & drankje en 
beleef de gezelligheid van het nieuwe najaar in onze 
sfeervolle woonwinkel. 
Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus 
meld je snel aan!

op www.maron.nl/woonparty/

Kom naar de

 maron 
woonparty 

op 23 november 

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

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

in het gewone”

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

• kleinschalige onderneming voor
een mooi, persoonlijk afscheid

• rustig, professioneel, betrokken
• waar u ook verzekerd bent
• uw wensen vooraf

kosteloos vastleggen

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

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

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

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

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

  

Afscheid nemen is
alle mooie herinneringen meedragen.

  

Op 92-jarige leeftijd is rustig ingeslapen
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

  

Johanna Maria Korenblik - Hilderink
Annie

  

weduwe van B. Korenblik
  

m Keijenborg
31 maart 1924

t Vorden
9 november 2016

   

Harry en Dineke
   Vera en Dennis
   Mark
  

Ben en Wilma
   Maurice en Inge
      Diede
   Remon en Eva

Correspondentieadres:
B.T. Korenblik
Hoetinkhof 70
7251 WG  Vorden
  

De begrafenis heeft op maandag 14 november
plaatsgevonden.

Voor als het nodig is...

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

As totaal onverwachts de tied stil kump te stoan
en iemand woar i-j gruwelijk vul van holdt 
mot loaten goan.
Dan is ’t net of de wealt met draai’n is e’stopt
en d’r um ow hen helemoal niks meer klopt.
I-j holt mekare vast, en i-j kiekt mekare an 
en snapt d’r met zien allen helemoal niks meer van.

As totaal onverwacht de tied stil kump te stoan…

Vol ongeloof en verdriet geven wij kennis van  
het totaal onverwachte overlijden van mijn lieve 
man, onze markante, bijzondere, lieve vader, 
grote broer en opa Toldiek

Gerrit Hendrik Garritsen
* 28 augustus 1948 † 12 november 2016

 Christien Garritsen-Griemelink 
 Erik en Miranda
  Esmee
  Mathijs
  Sofie

 Dinand en Annelies 
 Stieny en Ben

 Dick

 Greetje en Gerard

 Onze trouwe kameraad Morris

“De Scheurweide”
Wolfstraat 5, 7227 DP Toldijk

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op donderdag 17 november vanaf 
19.00 uur, thuis aan de Wolfstraat 5 te Toldijk.

Tevens is er gelegenheid om afscheid van Gerrit te 
nemen op vrijdag 18 november vanaf 12.10 uur 
in crematorium De Omarming, Voorsterallee 95 
te Zutphen, waarna aansluitend de crematie-

plechtigheid zal plaatsvinden. Na de plechtigheid 
komen we samen aan de Wolfstraat 5 te Toldijk, 
waar gelegenheid is tot condoleren.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Geheel onverwacht is overleden onze pa

Frits Korten
weduwnaar van 

Marietje Korten-Klein Winkel

* 23 maart 1933 † 13 november 2016

Ed en Yvonne, Margret in herinnering
        Jop, Teun

Rinand en Lies

Banninkstraat 12, 7255 AW Hengelo Gld.

Pa is thuis.

Op vrijdag 18 november is er gelegenheid om 
afscheid van Frits te nemen en de familie te 
condoleren van 19.30 tot 20.00 uur in de kerk 
van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de 
Banninkstraat 9 te Hengelo Gld.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal worden gehouden op zaterdag  
19 november om 12.00 uur in bovengenoemde 
kerk. Voorafgaand is er in de kerk eveneens 
gelegenheid tot afscheid nemen. Aansluitend  
zal om 14.00 uur de crematieplechtigheid 
plaatsvinden in crematorium De Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen. Na de crematie bent 
u van harte welkom in de koffiekamer van het 
crematorium.

Geschokt en verdrietig zijn wij door het bericht dat 
de mede-oprichter en oud-bestuurslid van onze 
Dorpsbelangenvereniging
 

Gerrit Garritsen
 
plotseling is overleden. Gerrit heeft zich jarenlang 
met volle energie ingezet voor de ontwikkeling van 
onze Vereniging en de leefbaarheid in Toldijk. We 
wensen Christien , kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur Toldieks Belang

Zo mooi
Zo klein
en weer
Zo bijzonder 

Timme
 
Geboren 12 november 2016. 

Zoon van Erik de Greef en Joanne Wunderink
Broertje van Daphne en Jorik

Rozenstraat 1 
7255 XS Hengelo Gld.

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is 
overleden mijn lieve en zorgzame schoonzoon, onze 
lieve zwager en geweldige oom

Lammert Koezen
Echtgenoot van Adrie Koezen – Wahl

 Vorden W. Wahl – Boerman
 Geldermalsen André en Henriëtte
   Frank, Sjanne en Hidde 
   Karin en Erik
 Vollenhove Wim en Gertie
   Femke, Jod en Silke
 Eibergen Henk en Miranda

Ommen, 8 november 2016

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 26 november 

Cafe:
Knakkers Exx BenT

DE BOETNERS
Disco:

Nozem Party met
DJ ROY



Honden slipjacht doen zich te goed aan 
achtergebleven pepernoten
VORDEN - “Proost op een goede 
jacht”, roept één van de 44 ‘ja-
gers’ richting wethouder Antoon 
Peppelman van de gemeente 
Bronckhorst zaterdagmid-
dag als hij de stirrup-cup (wel-
komsdrankje) tijdens de ‘meet’ 
achterover slaat. Net daarvoor 
heeft Peppelman de ‘jagers’ of-
ficieel welkom geheten in de 
mooiste gemeente van Neder-
land waar ‘gejaagd’ kan worden 
door de leden van de Koninklijke 
Nederlandse Jacht Vereniging 
(KNJV). 

Door Jan Hendriksen

De weide voor Kasteel Vorden is 
deze herfstdag de locatie van de 
samenkomst voor de 37ste editie 
van de Vordense slipjacht. Dit jaar 
vindt de ontvangst niet bij de brug 
van het kasteel plaats. De komst 
van de Sint bij het kasteel deze 
zelfde middag steekt daar een 
stokje voor. Daardoor krijgt het toe-
gestroomde publiek de woorden 
van de officiële ontvangst niet mee.

Een van de 
honden raakt 
spoor bijster

Na de klanken van de hoornblazers 
die de ruiters van de KNJV steevast 
vergezellen, wordt de meute hon-
den (41) door de ‘Huntsman’ Rick 
Saurens bijeengebracht. Saurens 
is in dienst van de vereniging en 
verantwoordelijk voor de verzor-
ging en training van de meute en 
werd zaterdag bijgestaan door een 
zogenaamde ‘Whipper’ die hem 
assisteerde. Behoudens de eerste 
van de drie runs raakt een van de 

honden het spoor, nabij de over-
steek van de Hengeloseweg, vol-
komen bijster. Verkeersregelaars 
van de EHBO Vorden proberen 
de hond weer op het goede spoor 
te brengen. Maar dat mislukt. De 
eerste run eindigt achter op een 
weiland nabij Huize Kieftskamp 
waar de eerste rustpauze is.

Prooi
De jacht bestaat uit drie runs 
met een totale lengte van bijna 
twintig kilometer. De tweede run 
gaat via buurtschap Linde naar 
landgoed ‘t Zelle waar de tweede 
pauze plaatsvindt. De derde en 
laatste run eindigt via de Zelledijk, 
Geurkenweg, Kostedeweg, Schut-
testraat bij Kasteel Vorden waar 
de honden de ‘kill’ krijgen die uit 
koeienpens bestaat als substituut 
voor de bejaagde ‘prooi’. Maar 
niet eerst nadat enkele honden 
nog wat pepernoten, die van de 
intocht van de Sinterklaas op de 
kasteelweide zijn achtergebleven, 
hebben ‘opgesnoept’.

Verantwoordelijk
Roel Swetselaar uit Bennekom 
die voor de achttiende maal aan 
de Slipjacht in Vorden deelnam 
spreekt na afloop over een ‘mooie 
prachtige jacht’. In de komende 
dagen is de Bennekommer we-
derom in de Achterhoek te vin-
den. “Woensdag neem ik deel aan 
een jacht in Barchem en zaterdag in 
Geesteren.” In tegenstelling tot En-
geland waar veelal origineel nog op 
een vos wordt gejaagd, blijft het ri-
tueel zaterdag in Vorden beperkt op 
de jacht achter een lap stof (slip) die 
naar een vos ruikt. Op deze manier 
wordt de (vossen)jacht nagebootst.
Ook Fieldmaster Henk Rotting-
huis spreekt over een geslaagde 
jacht. Rottinghuis is de gastheer 
namens de vereniging en tijdens 
de slipjacht verantwoordelijk voor 
de gedragingen in het veld. “En 
die verliepen vlekkeloos zonder 
incidenten.” En dat laatste klinkt 
het Slipjachtcomité Vorden onder 
aanvoering van Albert Mulderije, 
Appie Noordkamp en Tiny Koning 
als muziek in de oren terwijl de 
hoornblazers de jacht ‘afblazen’.

‘We willen in Vorden een vuist maken 
met onze nieuwe stichting’

Vervolg van voorpagina

VORDEN - Vorden is nieuwe eve-
nementen stichting rijker: VOEST. 
“In de komende weken gaan we 
verder met brainstormen en gaan 
we bezien welke evenementen we 
volgend jaar op de kalender kun-
nen plaatsen. Die zullen in eerste 
instantie kleinschalig van karakter 
zijn. Vanuit die positie willen we 
doorgroeien.”, aldus Jarno Mes-
sing.

Positieve reacties
VOEST ontving via Facebook en 
ook persoonlijk al diverse positie-

ve reacties van Vordenaren maar 
ook van verenigingen en stichtin-
gen op het nieuwe initiatief. Jarno 
Messing: “En dat doet ons goed. 
Er is naar onze mening voldoen-
de draagvlak onder de Vordense 
bevolking en bedrijfsleven voor 
VOEST.” Zo reageerde Stichting 
Muziekkoepel Vorden middels 
voorzitter Harry Jansen al op het 
nieuwe initiatief.

“Laten we met iedereen die in 
Vorden iets wil organiseren eens 
bij elkaar komen. Samenwerking 
voorkomt tegenwerking. Ik vind 
jullie initiatief fantastisch.”

   

Natuurwandeling vanuit Galerie De 
Burgerij
VORDEN - Zaterdag 26 november 
organiseert Galerie De Burgerij 
een natuurwandeling (onder lei-
ding van een gids) met aanslui-
tend in de galerie een buffet met 
seizoensgerechten. Start is om 
13.30 uur vanuit Galerie De Bur-
gerij, Zutphenseweg 11.

Aanleiding is de expositie ‘Land-
schap en Abstractie’ die momen-
teel te zien is in de galerie (tot 
en met 11 december). Tijdens de 

circa acht kilometer lange wande-
ling is er een literair intermezzo. 
Pieter Bas Kempe verbonden aan 
het Zutphense Dichterscollec-
tief ‘Kopwit’, zal enkele gedichten 
voordragen. Informatie en reser-
veren (noodzakelijk) via onder-
staande website of telefoonnum-
mer.
   

 ■ www.deburgerij-vorden.nl ■ 06 51 11 23 90

   

Liberaal Christendom voor iedereen

VORDEN - Begin 2016 is het boek 
“Liberaal Christendom, Ervaren, 
doen, denken” verschenen. Ds 
Jan Offringa, predikant in de pro-
testantse gemeente te Kesteren en 
een van de auteurs van het boek, 
zal op dinsdag 22 november om 
20.00 uur dit boek nader toelich-
ten en hierover met de aanwezi-
gen in gesprek gaan tijdens Vor-
ming en Toerusting in De Voorde, 
Kerkstraat 15 in Vorden. 

Het boek is geschreven door elf 
auteurs, merendeels predikant 
binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland. Zij presenteren daarin 
een ruimdenkende actuele vorm 
van christendom. Aan de orde 
komt hoe je vandaag over God 

kunt spreken, de persoon Jezus 
kunt duiden, de bijbel leest of 
vorm kunt geven aan een door ge-
loof geïnspireerde levensstijl.

De schrijvers nemen de christe-
lijke traditie serieus en ontvouwen 
haar waarde voor deze tijd. Hun 
liberale benadering sluit aan bij 
vragen die breeduit leven onder 
de grote groep godzoekers binnen 
en buiten de kerk.

Voor nader informatie kunt u con-
tact opnemen met Sipke van der 
Velde.
   

 ■ 0575-555220 ■ sipke@velderienstra.nlVervolg van voorpagina

VORDEN - Liesbeth Groot Jebbink 
van het ontvangstcomité van de 
Vordense Ondernemers Vereniging 
(VOV) hield de inmiddels honder-
den toegestroomde kinderen in 
het weiland bij de toegangsbrug 
naar Kasteel Vorden volop bezig. Er 
werd met de muzikale klanken van 
Harmonie Vorden hard gezongen 
en geroepen door de kinderen om 
de komst van de Sint. Op de gracht 
dobberde een bootje met daarin 
twee pieten die bijna dreigden om 
te slaan. Maar het ging allemaal net 
goed.

Door Jan Hendriksen

De kinderen zaten met smart te 
wachten op de Sint die dit jaar 
vanuit het kasteel de kinderen zou 
gaan begroeten. Evenals burge-
meester Marianne Besselink van 
de gemeente Bronckhorst en voor-
zitter Bart Veen van de VOV die de 
Sint officieel zouden verwelkomen. 
Er was speciaal een rode loper over 
de brug uitgerold voor de Sint. 

“We hadden al besloten voordat 
we wisten dat het spoortraject Zut-
phen-Winterswijk dit weekeinde 
buitendienst was om dit jaar de 
intocht niet op het station maar bij 
het kasteel te organiseren. En de in-
tocht paste perfect tussen de start 
en finish van de jaarlijkse slipjacht 

die vanmiddag ook op de kasteel-
weide plaatsvond”, zo liet Carmen 
Rondeel namens de VOV weten.

Sinterklaas muts
Nadat trompettist Dick Boerstoel 
van Harmonie Vorden een sere-
nade had gebracht kwam de Sint 
te voorschijn uit het kasteel. Statig 
liep de ‘bisschop’ over de brug over 
de rode loper richting de grote kin-
derschare die al zwaaiend met hun 
vlaggetjes hem toezongen. Als een 
van de eersten kreeg Brent Win-
keler (2) een hand van Sinterklaas 
evenals zijn broertje Floris (5). 
Brent had evenals diverse andere 
kinderen een mooie Sinterklaas-
muts gemaakt waarop prominent 
haar naam te lezen was. Zo kon de 
Sint haar persoonlijk aanspreken. 
Ook hadden tientallen kinderen 
een tekening voor Sinterklaas ge-
maakt.

Paard
Gezeten op zijn paard Amerigo 
ging de Sint met de muzikanten 
van Harmonie Vorden met de 
grote kinderschare achter zich 
aan in optocht richting Kulturhus 
Vorden. Daar werden de kinderen 
op een boeiend muzikaal sfeervol 
programma getrakteerd inclusief 
een muziekband. En natuurlijk 
was er na afloop snoepgoed en 
een mandarijn voor alle kinderen. 
In namiddag bracht de Sint en zijn 
gevolg een bezoek aan Kranen-

burg waar in de sporthal van ba-
sisschool De Kraanvogel de kinde-
ren werden vermaakt.

Slaapkamer
In Kulturhus Vorden overnacht 
Sinterklaas in de komende weken. 
De slaapkamer van de Sint is op 
woensdagmiddag 23 en 30 no-
vember van 15.00 tot 16.30 uur te 
bezoeken door de kinderen.

Op de gracht dobberde een bootje met 
daarin twee pieten

Foto: Jan Hendriksen

‘Huntsman’ Rick Saurens werd zaterdag bijgestaan door een tweetal zogenaamde ‘Whip-
pers’ Foto: Jan Hendriksen. 

(Advertorial)

Aanschuif Atelier
Misschien is het door de zomer-
vakantie aan je voorbij gegaan 
maar intussen functioneert al 
ruim een maand het ‘Aanschuif 
Atelier’ op initiatief van Welzijn 
Vorden in het Dorpscentrum en 
waar aangeschoven wordt met 
eigen werk en in alle rust artis-
tiek talent geuit wordt. 

Dit naar idee van winkels, ateliers 
of workshopruimtes waar men-
sen op gezette tijden komen aan-
waaien om ieder aan een eigen 
project te werken. Want breien 
op de bank kan lekker meditatief 
zijn, maar soms heb je behoefte 
aan mensen die met hetzelfde 
bezig zijn, met gelijkgestemden. 
Vaak zijn het mensen die je niet 
vanzelf tegenkomt. Er kan een klik 
ontstaan als je merkt dat de an-
der met hetzelfde bezig is als je-
zelf. Bovendien vind je erkenning 
bij elkaar doordat de ander jouw 
werk op waarde weet te schatten. 
Het leuke van een ‘Aanschuif Ate-
lier’ is ook dat er niemand is die 
vertelt hoe het moet, maar dat je 
elkaar helpt en inspireert. 
Ook is het dé kans om nieuwe 

mensen te ontmoeten, jong en 
oud! Dus ben je creatief en wil je 
ook ideeën uitwisselen? Kom dan 
met eigen handvaardigheidwerk 
op dinsdagmorgen van 10.00-
12.00 uur naar het Dorpscentrum. 
Workshops, projectmatig werken 
zijn bespreekbaar.  
  
Voor mensen die graag zouden 
willen komen maar door een baan 
verhinderd zijn bestaat de moge-
lijkheid om - bij voldoende inte-
resse - een ‘Aanschuif Atelier’ op 
een avond te realiseren. Opgave 
hiervoor kan bij: 
Willy Gotink tel. 0575-553405 
of w.gotink@welzijnvorden.nl 
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Aanbiedingen zijn geldig van 14-11 t/m 19-11

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden pulled porc rollade + 

boterhamworst

2 x 100 gram

2
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Filetrollade 

(voor 2 

personen)

5

75

per stuk

KEURSLAGERKOOPJE

Gekruid 

gehakt

3

95

500 gram

SPECIAL

Keurmedaillon

1

75

100 gram

MAALTIJD IDEE

Saucijzen

broodjes

5

00

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

  Gratis adviesgesprek  
 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik ben 
blij met 
mijn 
klikgebit

Thuisservice voor particulier én MKB

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

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

Catering of in de bistro (wel van te voren reserveren)

We hebben weer stamppotten 1-4 verschillende vers gemaakt 
met verse worst, rookworst, ribbetjes, speklapjes, zuurgarnituur, 
mosterd en jus prijs p.p. €14.50.

Onze kerstfolder 2016 is er weer, informatie over à-la-carte 
eten met de bijhorende tijden, Kerstcatering bij u thuis bezorgd of sala-
des uit eigen keuken bestellen; het kan allemaal!
  
Bijna weer tijd voor planning kerstborrels-etentjes/nieuwjaar bor-
rels-etentjes, 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. of 
leuke buffetjes en arrangementjes die wij graag vrijblijvend naar u 
sturen/meegeven.

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

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

8 kastelendorpVordense Ondernemers Vereniging
Sinterklaas in Vorden
Zwarte Pietenorkest brengt een bezoek aan alle winkels
Ze spelen “jazzy” sinterklaasliedjes en delen pepernoten 
uit. Zaterdag 26 november. 
Tijd: 12.00 – 16.00 uur.

De slaapkamer van Sinterklaas in het Kulturhus
Neem een kijkje in de slaapkamer van Sinterklaas. 
Woensdag 23 november 15.00 – 16.30 uur en
Woensdag 30 november 15.00 – 16.30 uur. 
Pieten aanwezig.

Extra koopavond
Donderdag 1 en 
vrijdag 2 december. 
Maandag 5 december 
sluiten alle winkels 
om 17.00 uur.

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

Week aanbiedingen
De koningin onder de peren.......
ZOETE DOYENNE DU COMICE PEREN 1.5 kg

                             
Gemak en pure ambacht bĳ  uw specialist.......
GESNEDEN ERWTENSOEPGROENTE 400 gr.

                           
De lekkerste van teler Capito.......
RED GLOBE OF MUSKAAT DRUIVEN 500 gr.

Groente koopje... met de beste kwaliteit.......
SPERZIEBONEN zonder draadjes    400 gr. 

1.79

Geldig van dinsdag 15 november t/m maandag 21 november
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Afmeting      Prijs

130 x 70 mm      Contact Noord en Midden: €  105

               doorplaatsen in Zutphen-Warnsveld: € 50

Oplage:  36.600 exemplaren 
Verschijning:  week 51 (19-25 december 2016) 
Deadline:  maandag 28 november
Prijzen:  excl. btw (incl. full colour)

Reserveer nu alvast ruimte voor uw 
kerstwens met foto.
In week 51 (week voor Kerst) wordt er 
een bijzondere fotopuzzel in Contact 
Bronckhorst Noord en Midden geplaatst 
(met de mogelijkheid tot doorplaatsing 
naar Zutphen-Warnsveld).

De puzzelstukjes bestaan namelijk uit 
stukjes van advertenties die elders in de 
krant geplaatst zijn.

Voor u als adverteerder daarom dé 
unieke gelegenheid om middels een 
advertentie uw kerstwens te publiceren. 
Uw advertentie zal tenslotte uitgebreid 
bekeken worden tijdens het puzzelen.
Ook leuk voor de lezers van Contact, 
want dit jaar is de hoofdprijs:

1 MINUUT 
GRATIS WINKELEN 

BIJ PLUS ELAND 
IN HENGELO GLD.

 De beste wensen in 
weekblad Contact

Reserveer voor maandag 28 november 2016 
uw kerstwens:

verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

Wilt u een foto erbij laat het tijdig weten, 
we komen graag bij u langs!

 

in:
 

 

 

Olburgen

Gorssel

RhaRha

OlburgenOlburgenOlburgenOlburgen

BronkhorstBronkhorstBronkhorst

SteenderenSteenderenSteenderen

ZutphenZutphen

Twello

VoorstVoorst

BrummenBrummen

De allerbeste wensen...

Zutphenseweg 7 Vorden  -  Tel.: (0575) 551505  -  www.siemerinkopticien.nl

Wij wensen u fijne Kerstdagen 
en een briljant 2016

Zutphenseweg18, Vorden       -      Tel.: (0575) 551384

Wij wensen u fi jne Kerstdagen 

en een smaakvol 2016

Echte bakker 
van Asselt

Zutphenseweg 16, Vorden - Tel.: (0575) 551321 - www.vlogman.keurslager.nl

Wij wensen u smaakvolle Kerstdagen 

en een gezond Nieuwjaar

Etos V� den wenst u allen fijne 

Kerstdagen en een gezond 2016

Zutphenseweg 3, Vorden - Tel.: (0575) 554082 - www.barendsen-etos.nl

Kerkstraat 1b, Vorden    -   Tel.: (0575) 553222   -   www.vvvbronckhorst.nl

VVV � onckh� st wenst u 

� e� ige Kerstdagen en een 

inspirerend Nieuwjaar

Burgemeester Galleestraat 9  -  Tel.: (0575) 551381 -  www.visser-mode.nl

Wij wensen u stijlvolle 

Kerstdagen en een gezond 

en gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen U � jne Feestdagen en 

een Goed lopend Nieuw jaar

Dorpstraat 4, Vorden   -  Tel.: (0575) 553006   -   www.giesenshoes.nl

Dorpsstraat 1, Vorden  -  Tel.: (0575) 848635     -    www.hetmeestershuis.nl

Onze juffen & meesters wensen 

u Meesterlijke Feestdagen
 

G R A N D  C A F É

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

 
Het Meestershuis De Keuken

maandag 10.00 - 20.00 uur         11.30 - 19.00 uur

dinsdag studiedag

woensdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur

donderdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur

vrijdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur

zaterdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur

zondag 10.00 - 21.00 uur 11.30 - 20.00 uur

In het Meestershuis kunt u vanaf 6 personen een tafel reserveren. Komt 

u met minder personen dan hebben wij bij een vol Meestershuis meestal 

binnen 5 a 10 minuten een tafeltje voor u beschikbaar. Alle gerechten die 

besteld worden voor de genoemde sluitingstijden van de keuken worden 

nog gewoon uitgeserveerd.

Het Meestershuis is een bijzondere locatie. Wij organiseren graag uw feest 

zowel zakelijk als privé denkend aan een thema-avond, een bruiloft, een 

verjaardagsfeest, een bedrijfsborrel, een vergadering of bedrijfspresenta-

tie.
Wilt u meer weten over onze 

uitgebreide mogelijkheden 

dan horen wij dat 

natuurlijk graag!

Dorpsstraat 1  |  7251 BA Vorden  |  0575 - 84 86 35

info@hetmeestershuis.nl  |  www.hetmeestershuis.nl

Wij wensen u 

smaakvolle Kerstdagen 

en een gezond 2016

Kapelweg 14, Vierakker    -    Tel.: (0575) 441434     -    www.den4akker.nl

Dorpsstraat 12, Vorden    -    Tel.: (0575) 551393    -   www.profi lebleumink.nl

Team  V� den , 
Zutphen en 
Warnsveld 
wensen  jullie gezellige 

Kerstdagen en een 
sp� tief Nieuwjaar



wordt wekelijks uitgegeven door 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
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Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
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Neem contact op met onze media-
adviseur voor meer informatie:
Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl
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(0544) 80 10 20 
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uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien 
van de inhoud van deze uitgave en/of website 
zowel het auteursrecht 
voor conform artikel 
15 lid 1, sub 4 van de 
Auteurswet als het data-
bankrecht. 

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

 

Contact
Bronckhorst Noord‘Dit is het begin van het eindresultaat’

VORDEN - In het bijzijn van om-
wonenden en leden van de Werk-
groep Baakse Beek vond dinsdag-
ochtend 8 november om 10.00 uur 
de plaatsing van de nieuwe brug 
over de Baakse Beek in Vorden, die 
de verbinding van de wijk Vorden 
Zuid naar het centrum toe vormt, 
plaats. Een bijzonder moment bin-
nen het plan voor de herinrichting 
van de oevers van de Baakse Beek, 
ontstaan uit een samenwerking 
tussen Waterschap Rijn en IJssel, 
Natuurmonumenten, Geldersch 
Landschap, provincie Gelder-
land, inwoners en de gemeente 
Bronckhorst. “Dit is het begin van 
het eindresultaat”, zo sprak Gosse 
Terpstra namens de leden van de 
Werkgroep Baakse Beek, die vanaf 
het begin nauw betrokken zijn bij 
de plannen.

Door Bernadet te Velthuis

De plaatsing van de brug, die een 
plek heeft gekregen ter hoogte van 
De Bleek achter de plaatselijke 
supermarkten, vond plaats on-
der grote belangstelling. Diverse 
regionale media hadden gehoor 
gegeven aan de persuitnodiging 
van de gemeente Bronckhorst, zo 
waren onder andere Omroep Gel-
derland, Regio8 en Radio Ideaal 

aanwezig om reportages te maken 
van deze bijzondere mijlpaal. Wet-
houder Arno Spekschoor namens 
de gemeente Bronckhorst:”Het 
begon met een brainstormavond 
die we vanuit de gemeente orga-
niseerden. Toen er gevraagd werd 
wie er mee wilden denken over de 
herinrichting, stond een groep van 
circa zeven personen direct op om 
hier gehoor aan te geven. De werk-
groep Baakse Beek was ontstaan”. 
Samen met de diverse samenwer-

kende partijen heeft uiteindelijk 
het plan voor de herinrichting 
vorm gekregen. “De opkomst van 
die brainstormavond was groot, 
maar dat had ik wel verwacht want 
inwoners van Vorden geven veel 
om groen”, zo vertelt de wethouder 
niet zonder trots over de betrok-
kenheid vanuit de samenleving. 
“Ook werd ‘t Beeckland in Vorden 
betrokken bij de plannen middels 
een prijsvraag”. In 2015 schreef het 
Waterschap Rijn en IJssel namelijk 

samen met onder andere Natuur-
monumenten en de gemeente 
Bronckhorst een prijsvraag uit voor 
de beste ideeën rondom de herin-
richting van de Baakse Beek. Circa 
dertig leerlingen presenteerden in 
juni 2015 hun ideeën middels eigen 
gemaakte maquettes, die tevens 
een onderdeel vormden van het 
landelijke project ‘Leef met water’ 
waar de school aan meedeed.

Herinrichting Baakse Beek
Het belangrijkste doel van de her-
inrichting is het meer zichtbaar en 
beleefbaar maken van de Baakse 
Beek. Naast de aanleg van de brug 
zal ook diverse beplanting worden 
aangebracht langs de winkelpan-
den richting het centrum en wor-
den nieuwe fiets- en voetpaden 
aangelegd. Verder zal de beek een 
doorwaadbare plaats krijgen en zal 
de gemeente de aanleg van de in-
filtratievoorziening langs de beek 
voor haar rekening nemen. Spek-
schoor: “Ook zal er nog een kin-
derspeelplek gerealiseerd worden”. 
Diverse werkzaamheden worden 
eind november 2016 afgerond, het 
overige werk staat gepland voor het 
voorjaar van 2017.
   

 ■ Meer foto’s op contact.nl

ZUTPHEN - Waterschap Rijn en IJs-
sel gaat de nieuwe grondstof NEO-
alginaat winnen uit het restwater 
van de zuivelproductielocaties van 
FrieslandCampina in Lochem en 
Borculo. Het algemeen bestuur 
van het waterschap stemde op 8 
november in met een investering 
van €11 miljoen in de bouw van 
een NEO-alginaatfabriek. Naast 
het produceren van de duurzame 
en unieke grondstof NEO-alginaat, 
zuivert de fabriek het restwater en 
produceert een kwart minder slib-
afval. De bouw op het industrieter-
rein De Mars in Zutphen start naar 
verwachting in het voorjaar van 
2017.

NEO-alginaat is een duurzame 
grondstof met een aantal unieke 
eigenschappen. Het kan water 
vasthouden maar ook afstoten. Dit 
biedt verschillende mogelijkheden 
voor toepassing in bijvoorbeeld de 
land- en tuinbouw, de papierindu-
strie en de bouwsector. Dijkgraaf 
Hein Pieper, Waterschap Rijn en 
IJssel: “Het zuiveren van afvalwater 
kost de Nederlandse waterschap-
pen jaarlijks veel geld en gaan er 

vaak kostbare energie en grond-
stoffen verloren. Vandaar dat wij 
samen met universiteiten, kennis-
instellingen en bedrijven hard wer-
ken aan de waterzuivering van de 
toekomst: Energie- en Grondstof-
fenfabrieken die geen afval produ-
ceren en energieneutraal zijn.”

Wereldprimeur 
Waterschap Rijn en IJssel doet sa-
men met Royal HaskoningDHV, 
TU Delft, Stichting Toegepast On-
derzoek Waterbeheer (STOWA) en 

Waterschap Vallei en Veluwe al en-
kele jaren intensief onderzoek naar 
de winning, productie en toepas-
sing van NEO-alginaat. Subsidies 
van Provincie Gelderland en het 
Ministerie van Economische Zaken 
helpen om het onderzoek te kun-
nen uitvoeren en het risico van een 
eerste toepassing te kunnen dra-
gen. Deze innovatie wordt nu in de 
praktijk gebracht door de bouw van 
de NEO-alginaatfabriek in Zutphen 
- een wereldprimeur. Ook wordt in 
samenwerking met marktpartijen 

gezocht naar nieuwe toepassingen 
voor het product.

NEO-alginaat
NEO-alginaat is onder andere 
toepasbaar als verdikkings-/lijm-
middel, coating en stabilisator. Tot 
nu toe wordt alginaat gewonnen 
uit zeewier in China. Het wordt 
daarom beperkt gebruikt in onder 
meer de medische wereld (mal van 
kunstgebitten, alginaatpleisters en 
hoestdrank). Door bestaande en 
nieuwe technieken slim te combi-
neren kan alginaat nu ook in Ne-
derland worden gewonnen.

FrieslandCampina
Royal FrieslandCampina N.V. heeft 
twee productielocaties in het werk-
gebied van Rijn en IJssel: Borculo 
en Lochem. Het restwater van bei-
de zuivelfabrieken gaat eind 2017 
via persleidingen naar de nieuw te 
bouwen Nereda® zuiveringsinstal-
latie in Zutphen. Daar wordt het 
water gezuiverd en NEO-alginaat 
uit het slib onttrokken. Beide par-
tijen willen met de samenwer-
king hun bijdrage leveren aan een 
duurzame samenleving.

NEO-alginaatfabriek Zutphen wereldprimeur

Artist Impression van het totaalontwerp NEO-alginaatfabriek Zutphen door  Schoots ar-
chitecten 2016. 

Plaatsing van de nieuwe brug over de Baakse Beek. Foto: Bernadet te Velthuis

Beware biedt mix van muzikaliteit en gezelligheid
VORDEN - Het is inmiddels een 
traditie: het novemberconcert van 
blues- en soulband Beware in De 
Herberg in Vorden. Op vrijdag-
avond 18 november is het weer 
zo ver. Vanaf ongeveer 21.00 uur 
zullen de eerste swingende klan-
ken van Beware het café aan de 
Dorpsstraat 10 vullen. De avond 
is altijd goed bezocht en biedt een 
mengeling van muzikaliteit en ge-
zelligheid.

De sets van Beware bestaan uit 
een aangename mix van blues-, 
soul- en rock covers. Stevige up-
tempo songs worden afgewisseld 
met een ballad. De band ontleent 
haar naam aan één van de top-
nummers van de Nederlandse 
band Barrelhouse. Songs van deze 

band ontbreken dan ook niet op 
de setlist. Beware bestaat uit vijf 
gedreven muzikanten, van wie 
vier uit Vorden en één uit Doe-
tinchem, allen met een uiteenlo-
pende achtergrond. Frontvrouw 
is Vordense zangeres Mieke Pol-
man, die met haar soulvolle stem 
een spraakmakende act neerzet. 
Ze wordt hierin ondersteund door 
gitarist Jan Denekamp, die het niet 
schuwt om ook enkele nummers 
te zingen, bassist Bert van Dijk 
(AKA Qbus), drummer Gerard 
Eijkelenkamp en toetsenist Fred 
Meijer. Deze Doetinchemmer is zo 
gek om zijn ruim vijftig jaar oude 
Hammondorgel overal mee naar-
toe te slepen, zo ook weer naar De 
Herberg. Al een bezienswaardig-
heid op zich.

Beware bestaat uit vijf gedreven muzikanten, van wie vier uit Vorden en één uit Doetin-
chem. Foto: PR

     AGENDA
De Berkelzangers 
Zo. 20 nov. / 15.00 uur / € 10,- p.p.
Het repertoire van het koor bestaat uit 
Nederlands -, Duits - en Engelstalige 
populaire liederen. 
Invloeden van dialectgroepen als 
Normaal, Boh Foi Toch en de Spitfires 
zorgen voor de Achterhoekse inbreng 
qua repertoire. 
Het koor zingt vierstemmig.

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

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

De Arnhemse Jongens in 
The Beatles 1960 
Vr. 13 jan. / 20.00 uur / € 10,- p.p.
Muziektheater over een jongensdroom.

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

Graag tot ziens in 
Theater Onder de Molen! 

Lindeseweg 29, Vorden (Linde)

www.TheaterOnderdeMolen.nl
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Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

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

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

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

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

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

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 19 november.

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

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

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 23 april.

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

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

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 15 oktober.

UITNODIGING
Open dag - Kaasproeverij - Eindejaarsshow

   Van 11.00 - 17.00 uur

   Arfmanssteeg 1 - Ruurlo - 0573-451796 - 06-51901506

Aan de weg: Ruurlo-Zieuwent  -  www.nibink.nl  -  info@nibink.nl  -  Facebook

Zondag 20 november 2016

Dorpsstraat 30-Vorden
Tel: 0575 551423 
salonmarianne.nl

Erkend 
schoonheidsspecialiste

Welkom bij  
Salon Marianne
Huidverzorging 

en Pure Hair By Daan!

Bij een gezichtsbehandeling vanaf  
€50,- worden uw wenkbrauwen gratis 

gemodelleerd ter waarde van €15,-

Deze actie is geldig tot eind november. info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D e  M a k e l a a r s  v a n  B r o n c k h o r s t

Perceel landbouwgrond te Vorden 
aan de Lieferinkweg.
Oppervlakte 3 hectare 51 are 40 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit 20 december 2016 om 17.00 uur.

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij:
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462359

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

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.

SCHOORSTEEN
VEGEN

Nieuwe cursus intuïtief schilderen

De winter komt eraan.  
Tijd om letterlijk en figuurlijk naar 
binnen te gaan.
Tijd om te schilderen en te tekenen,
Met veel kleur, met verschillende 
materialen. 
Vanuit je eigen gevoel, je eigen intuïtie.

Ook voor wie nog nooit heeft 
geschilderd of getekend.   
Iedereen kan het: er 
is geen goed of fout.                                                                                       
Het gaat niet om de prestatie maar 
om de ervaring.
Een weldaad voor je ziel en brein! 

8 Donderdagochtenden van 9.30-11.30 uur 
of 8 maandagavonden van 19.30-21.30 uur.

Kosten: € 120,- incl. alle materialen en koffie/thee.

Almenseweg 39, 7251 HN Vorden, 
0575-542937 / 06-36073054

www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

Natuurwandeling vanuit 

Galerie 
de Burgerij 

(Zutphenseweg 11 Vorden) 
op zaterdag 26 november.

Informatie en reserveren 
(noodzakelijk), 

www.deburgerij-vorden.nl, 
tel.: 06-5111 2390.

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.

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?



Medewerker Landgoed De Wiersse 
wint prijs Jong Monumenten Talent

VORDEN - Sinds een jaar is hij 
fulltime werkzaam als assistent-
tuinbaas op het rijksbescher-
mende historische Landgoed De 
Wiersse. En met groot plezier en 
toewijding: Thies Koggel (25) uit 
het Sallandse Dalmsholte. Vorige 
week werd Thies Koggel winnaar 
van de prijs Jong Monumenten 
Talent 2016. In aanwezigheid 
van zeshonderd professionals 
op het gebied van monumen-
ten en historisch vastgoed ont-
ving Thies de prijs in Rotterdam 
uit handen van juryvoorzitter 
Susan Lammers, directeur van 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Thies ontving als win-
naar een persoonlijk ontwikkel-
traject binnen de erfgoedsector, 
aangeboden door het Mondriaan 
Fonds en was voorgedragen door 
de voorzitter van het Gilde van 
Tuinbazen.

Door Jan Hendriksen

En dag na de prijsuitreiking is 
Thies Koggel druk aan het werk 
in de zestien hectare grote tuin 
van landgoed De Wiersse. “Het is 
een voorrecht om hier in deze tuin 
te mogen werken. Zie nu al die 
prachtige herfsttooien. Ieder sei-
zoen heeft zijn charme.” Tijdens 
de studie Tuin- en Landschaps-
management aan de HAS Hoge-
school heeft hij zich zoveel moge-
lijk gericht op het historisch groen. 
“En daarmee kan ik mij in deze 
tuin volop uitleven”, zo verklaart 
de Sallander die opgroeide op de 
boomkwekerij van zijn ouders. 
“Werken in het groen heb ik altijd 
leuk gevonden. Na de hoveniers-
opleiding heb ik onder meer stage 
gelopen in Engeland. En dat land 
is het mekka als het om tuinen 
gaat. Via die stage ben ik in contact 
gekomen met de familie Gatacre 
van Landgoed De Wiersse.”

Onderscheidend
De jury van de Jong Monumenten 
Talentprijs roemde Thies, omdat 
hij zich al op jonge leeftijd heeft 
onderscheiden in het groene erf-
goeddomein. “Hij is gepassio-
neerd en schuwt discussies met 
zijn veelal veel oudere collega’s 

niet. Bij Thies is het niet zozeer 
dat zijn werkkring hem opneemt 
en omhoog trekt, maar dat hij laat 
zien het vermogen te hebben een 
organisatie omhoog te stuwen”, 
aldus het juryrapport. Thies laat 
in zijn werk zien dat hij in het on-
derhouden van historische land-
goederen de combinatie zoekt én 
vindt tussen ambacht en onder-
zoek. Zijn talent wordt duidelijk in 
zijn veelzijdige werk op landgoed 
De Wiersse.

Denk daarbij aan de praktische 
werkzaamheden in de verschillen-
de tuinen van de Wiersse, onder 
andere de rozentuin, de Engelse-
Italiaanse verlaagde bloementuin, 
de moestuin en landschapspark 
maar ook werkzaamheden gericht 
op onderhoud aan zichtassen en 
padenstelsels. Enkele voorbeelden 
van specialistische werkzaamhe-
den die daarbij aanbod komen zijn 
het snoeien van leifruit, het plan-
ten, steunen, snoeien en selectief 
wieden en het in praktijk brengen 
van vermeerderingsmethoden. 
Daarnaast hoort de werkvoorbe-
reiding voor de SIM-subsidie en 
het nadenken over ingrepen die in 
de tuinen nodig zijn om de kwali-
teit te verhogen ook tot zijn werk-
zaamheden

Genomineerden
Voor het derde jaar op rij werden 
talenten in de monumentensector 
in het zonnetje gezet. Dit jaar had 
de jury zich gebogen over 22 jonge 
restauratoren, projectleiders, uit-
voerders, duurzaamheidsexperts, 
beleidsmedewerkers en vele an-
dere jonge erfgoedprofessionals. 
Uit deze groep koos de jury drie 
genomineerden. Naast Thies Kog-
gel waren dat Vera Driessen (28) 
beleidsmedewerker cultuurhisto-
rie bij gemeente De Ronde Venen 
en Marlieke Damstra (25) coördi-
nator communicatie en medewer-
ker onderzoek bij de Stichting His-
torische Interieurs in Amsterdam.

Schijnwerpers
De prijs is ingesteld om jong talent 
in de monumentensector in de 
schijnwerpers te zetten en frisse 
ideeën en nieuwe energie met el-
kaar te delen. De prijs bevordert 
de verbinding van generaties in 
de erfgoedsector en genereert 
positieve aandacht voor cultureel 
erfgoed en jonge professionals. De 
prijs wordt jaarlijks uitgereikt tij-
dens het Nationaal Monumenten-
congres en wordt georganiseerd 
door de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed. De winnaar krijgt 
een gepersonaliseerd ontwikke-
lingstraject aangeboden door het 
Mondriaan Fonds.

‘Elk jaar ontdekken we weer nieuwe 
acteurs en nieuw zangtalent’

VORDEN - In een volle zaal van het 
Kulturhus in Vorden beleefde Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld afgelopen 
zaterdag de première van haar jaar-
lijkse revue. Met het stuk ‘DNA on-
bekend’ toonden de zeventig leden 
van de plattelandsvereniging hun 
zang-, dans- en acteertalent.

Door Ceciel Bremer

Ze hebben de revue van A tot Z 
zelf geregeld. Van het schrijven 
van het stuk en het bouwen van 
de bijzonder fraaie decors tot aan 
de uitvoering in zang, dans en to-
neel. Ruim zeventig leden van Jong 
Gelre Vorden-Warnsveld brengen 
na driekwart jaar voorbereiding 
deze week in drie avonden de re-
vue ‘DNA onbekend’ op de plan-
ken van het Kulturhus in Vorden. 
Een stuk vol humor en hilariteit 
met overtuigende toneelspelers en 
goede vocalisten in de vijfkoppige 
zanggroep. Ook voor vijf aspirant-
leden (twaalf- tot vijftienjarigen) is 
een rol weggelegd. “Zij vormen de 
dansgroep en kunnen zo de sfeer 
proeven van het jaarlijks hoogte-
punt van onze vereniging”, vertelt 
Annemiek Riefel die samen met Se-
bastiaan Hamer de algehele leiding 
over het stuk heeft.

Brede basis met actieve leden
Het is inmiddels traditie dat de 
leden van Jong Gelre Vorden-
Warnsveld ieder najaar een spet-
terende revue op de planken bren-
gen. Dat alleen al is bijzonder en 
tegelijkertijd kenmerkend voor 
deze hechte vereniging. Waar an-
dere lokale afdelingen van de van 
oorsprong plattelandsvereniging 
noodgedwongen moeten stoppen 
of nauwelijks zelf de broek kunnen 
ophouden, is Jong Gelre Vorden-
Warnsveld actief en zichtbaar aan-
wezig in de gemeenschap. “We zijn 
een club met veel vriendengroepen 
binnen onze vereniging en we heb-

ben een brede basis met actieve 
leden”, geeft Annemiek Riefel als 
reden. “Daarnaast organiseren 
we veel verschillende activiteiten 
waarbij we proberen samen te wer-
ken met andere verenigingen om 
iedereen wat te kunnen bieden.”

Drie potentiële vaders
De revue vertelt het verhaal van 
Bonnie. Samen met haar beste 
vriend Alberto heeft ze als vrijgezel-
le moeder een kapperszaak in Am-
sterdam. Bonnie’s dochter Tanja 
staat op het punt te gaan trouwen. 
Zij wil voor ze in het huwelijk treedt 
dolgraag weten wie nu eigenlijk 
haar vader is want daarover heeft 
haar moeder nooit iets losgelaten. 
Er zijn drie potentiële vaders: ae-
robicleraar Vince, zeeman Mike of 
zanger Johnny. Er volgt een zoek-
tocht naar de vader van Tanja met 
terugblikken naar de tijd waarin 
Bonnie de potentiële vaders leerde 
kennen. Kleurrijke scènes met her-
kenbare kleding en kapsels uit de 
jaren tachtig worden afgewisseld 
met scènes uit het heden in de kap-
salon van moeder Bonnie.

De première afgelopen zaterdag 12 
november was spannend voor de 
spelers maar meer dan geslaagd. 
“Elk jaar ontdekken we weer nieu-
we acteurs en nieuw zangtalent”, 
vertelt een enthousiaste Annemiek 
Riefel die zelf ook twee rollen voor 
haar rekening neemt. ‘DNA onbe-
kend’ wordt vrijdag 18 en zaterdag 
19 november opgevoerd in het Kul-
turhus in Vorden. Kaarten zijn voor 
acht euro verkrijgbaar aan de kassa. 
De revue begint om 20.00 uur en de 
zaal is vanaf 19.30 uur open. Na af-
loop van elke voorstelling is er een 
afterparty met medewerking van 
DJ Ter Beest op vrijdag en Infidelity 
op zaterdag.
   

 ■ www.jong-gelre.nl

   

Bedrijventerrein ‘t Werkveld opnieuw 
beloond met keurmerk
VORDEN - Bedrijventerrein ‘t Werk-
veld in Vorden, gemeente Bronck-
horst heeft na het eerder behalen 
van het Keurmerk Veilig Onder-
nemen Bedrijventerreinen Con-
tinu Samenwerken nu opnieuw het 
Keurmerk Veilig Ondernemen Be-
drijventerreinen Continu Samen-
werken behaald. Het Keurmerk is 
een waardering voor bedrijventer-
reinen waar wordt samengewerkt 
om de veiligheid te verbeteren.

Een belangrijke voorwaarde in het 
proces om een KVO-B-certificaat 
te behalen is dat ondernemers sa-
men met gemeente, politie, brand-
weer en eventuele andere partijen 
afspraken maken om overlast, cri-
minaliteit en onderhoud en beheer 
aan te pakken. Dit levert een veili-
ger omgeving op met als resultaat 
een groter gevoel van veiligheid en 
minder schade. Daar profiteert ie-
dereen van. MKB-Nederland bege-
leidt dit proces.

Een onveilige omgeving zorgt voor 
veel schade en overlast en kan ‘het 
ondernemen’ behoorlijk in de weg 
zitten. Om een veilige bedrijfsom-
geving te waarborgen, is MKB-Ne-
derland in samenwerking met het 
ministerie van Veiligheid en Justitie 
in 2005 gestart met een Keurmerk 
Veilig Ondernemen voor Bedrij-
venterreinen. In het KVO-B maken 
ondernemers samen met de an-
dere betrokken partijen afspraken, 
zoals: het organiseren van bijeen-
komsten voor en door onderne-
mers over ‘schoon, heel en veilig’, 

beter georganiseerd toezicht door 
politie en beveiliging, het beter ver-
lichten van panden, het plaatsen 
van camera’s, enzovoort en inves-
teringen in de openbare ruimte 
(groenvoorziening, straatverlich-
ting, enzovoort.

Veiligheidsgevoel
De schade die het bedrijfsleven 
jaarlijks lijdt door criminaliteit en 
onveiligheid wordt door deze en 
andere maatregelen fors vermin-
derd. Het KVO-B heeft direct effect 
op het veiligheidsgevoel van onder-
nemers, werknemers en burgers. 
Maar ook is er vaak een structurele 
verbetering van de samenwerking 
tussen ondernemers en andere 
partijen te zien.

In heel Nederland worden mo-
menteel veel bedrijventerreinen 
veiliger gemaakt met behulp van 
de KVO-B-methode. De ervarin-
gen die inmiddels zijn opgedaan 
in verschillende gebieden bewijzen 
het succes van de werkwijze: met 
alle partijen aan tafel om een vei-
lig bedrijventerrein te realiseren. 
De KVO-methode wordt gezien als 
een goede basis om in gezamen-
lijkheid te werken aan kwaliteit in 
veiligheidszorg. MKB-Nederland 
begeleidt de bedrijventerreinen en 
biedt kosteloos hulp aan door in-
zet van procesbegeleiders KVO-B. 
Terreinen die alle stappen hebben 
doorlopen krijgen aan het eind als 
waardering het Keurmerk toege-
wezen. Na drie jaar volgt opnieuw 
een evaluatie en hercertificering.

Thies Koggel laat in zijn werk op De Wiersse zien dat hij in het onderhouden van historische land-
goederen de combinatie zoekt én vindt tussen ambacht en onderzoek. Foto: Jan Hendriksen. 
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

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

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Mon Amour Band

Carolien Borgers

50 jaar Palingsound

Zeker weten

Wat is toch het geheim van dit kleine vissersdorp? 
De Mon Amour Band neemt u mee op ontdek-
kingsreis door de Volendamse muziekgeschiedenis.

Carolien Borgers is terug met nog een seizoen van 
haar vierde voorstelling. Zij schetst in Zeker Weten 
een jeugd vervuld van het maakbaarheidsideaal. 

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Cabaret

do.

do.

 5

 5

14

20

za.

vr.

Zij is de baas!

Cristina Branco

Met o.a. Bastiaan Ragas

Nieuw programma

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

Cristina Branco brengt met haar warme en tegelijk 
doorleefde stem, een mengeling van traditionele 
fado's, eigen thema's en volksliedjes.

20:00 uur - Toneel

20:00 uur - Theaterconcert

do.

do.

 5

 5

18

22

wo.

zo.

Elvis never left the building
Frédérique Spigt en Annet Malherbe

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

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 513
vr.

Eline Vere
De worsteling van een jonge vrouw

Met o.a. Oda Spelbos, Nettie Blanken, Vincent 
Croiset, Abel Nienhuis, Marc Klein Essink, 
Nina Goedegebure en Julia Herfst.

20:00 uur - Toneel

do.

 519
do.

Het Groot Niet Te Vermijden
Shave, Rattle & Roll

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

20:00 uur - Muziektheater

do.

 512
do.

ISH
Shave, Rattle & Roll

Let’s get FunkISH! Laat je meeslepen door de 
lekkerste combinaties van rauwe ritmes en funky 
grooves. 

20:30 uur - Dans

do.

18
wo.

u i t g e l i c h t

november

Eline Veere
do. 19 november 
Met TOPCAST!

tip!

Gelegen aan de rand van het dorp Vorden, op landgoed ’t Hackfort, VRIJSTAANDE 
WOONBOERDERIJ MET DRIE SLAAPKAMERS, onverbouwde deel en grote schuur.
Inhoud: 1.454 m³. Woonoppervlakte: 150 m². 
Overige inpandige ruimte: 149 m². 
Externe bergruimte: 118 m²

Huurprijs: vanaf € 1.350 per maand

Voor meer informatie zie www.makkinga.nl

TE HUUR   Deldenseweg 1 te Vorden

Kijkdagen: vr. 25 nov. 2016 van 15:00 - 17:00 uur
 za. 26 nov. 2016 van 9:30 - 11:30 uur

De kapsalon gaat open op  
donderdag 1 december, 8.30 uur.

Openingsactie
Knipbon: De gehele maand december 2016 

15% korting op het knippen, bij inlevering van deze bon.

Openingstijden:
 Maandag:  Gesloten
 Dinsdag:  8.30 - 18.00 uur
 Woensdag:  8.30 - 13.00 uur
 Donderdag:  8.30 - 20.00 uur
 Vrijdag:  8.30 - 18.00 uur
 Zaterdag:  8.00 - 13.00 uur

Wij werken uitsluitend op afspraak.

PURE HAIR
by daan

Dorpsstraat 30
Vorden

(0575) 473690
www.purehairbydaan.nl

Bij uw bezoek aan de kapsalon ligt er in de maand december een 
leuke attentie voor u klaar.

Maak ook online uw afspraak via www.purehairbydaan.nl 
of loop binnen op maandag 21 en 28 november, 

woensdag 16, 23 en 30 november en 
donderdag 17 en 24 november voor het maken van een afspraak.

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



Cursus leert burgers de politiek 
beter kennen
Wat doet een 
gemeenteraad 
precies?    
En debatteren, 
hoe gaat dat?
Door Luuk Stam

HENGELO - Op tafel in één van de 
kleinere zaaltjes in het gemeente-
huis staan naambordjes, net zoals 
tijdens een echte gemeenteraads-
vergadering. Zes mannen en vier 
vrouwen - allemaal woonachtig in 
de gemeente Bronckhorst - volgen 
hier op deze eerste maandagavond 
van november de cursus Politiek 
actief. Op het programma staat 
vanavond het onderdeel ‘Gemeen-
te en Staatsinrichting’.

Met deze cursus wil de gemeente 
Bronckhorst ervoor zorgen dat de 
burgers hun kennis over de lokale 
politiek vergroten en vaardighe-
den zoals debatteren verbeteren. 
Daarnaast bezoeken de deelne-
mers een gemeenteraadsvergade-
ring. De cursus bestaat in totaal uit 
vier bijeenkomsten in november 
en december, met elk een ander 
thema. Daarna kunnen de deelne-
mers een korte stage lopen bij een 
politieke partij. Enkele deelnemers 
hebben buiten de cursus om al 
zo’n raadsvergadering bijgewoond. 
“Dat was een beetje een lauwe be-
doening”, klinkt het. “Ik dacht dat 
het wel wat meer vuurwerk zou 
zijn.” Een andere cursist vult aan: 
“Als je niet oppast, val je erbij in 
slaap.” Raadsgriffier Mariëlle van 
der Leur, die namens de gemeente 
deze cursus leidt, kan er wel om 
lachen. “Op de cursusavond over 
debatteren zullen jullie leren hoe 
je wel voor vuurwerk kunt zorgen.”

Zover is het nu nog niet. Op deze 
tweede van vier cursusavonden 
gaat het vooral over de inrichting 
van het politieke stelsel. Zo vertelt 
Ab Boers (CDA) over zijn rol als 
voorzitter van zijn partij. Wat is bij-
voorbeeld het verschil tussen een 
voorzitter en een fractievoorzitter? 
“Een fractievoorzitter houdt zich 

bezig met de actieve dagelijkse po-
litiek”, legt Boers uit. “Een voorzit-
ter organiseert en regelt alles wat 
een politieke organisatie aangaat.” 
Dat is helder. Maar het wordt nog 
duidelijker als wethouder Antoon 
Peppelman (PvdA) de CDA-voor-
zitter bijspringt en de vergelijking 
trekt met een voetbalclub. “Een 
voetbalclub heeft een bestuur met 
een voorzitter”, legt hij uit. “Maar 
ze sturen ook een elftal het veld 
in. Dat elftal heeft een aanvoerder. 
En die aanvoerder is in dit geval de 
fractievoorzitter.”

Ook het werk van Peppelman zelf 
komt uitgebreid aan de orde. Daar-
bij is de bezetting van het gemeen-
tehuis door thuiszorgmedewerkers 
in februari van dit jaar een interes-
sant onderwerp. De bezetters kwa-
men gewapend met spandoeken 
en slaapzakken naar het gemeen-
tehuis en wilden pas vertrekken als 
ze van de wethouder de gewenste 
toezegging kregen. “Dat was een 
spannende en hectische periode”, 
kijkt Peppelman terug. “Ik kon 
toen geen garanties geven.”

De bezetting eindigde uiteindelijk 
na een lang weekend met een ont-
ruiming van het gemeentehuis op 
zondagavond. Nadat Peppelman 
op maandag de laatste gesprekken 
met betrokken partijen had afge-
rond, kwam er alsnog een besluit 
waar de thuiszorgmedewerkers blij 

mee waren. “Ik vind het niet verve-
lend om op terug te kijken”, vertelt 
Peppelman. “Het was een leer-
zame periode. Je komt als lokaal 
bestuurder niet zo vaak op prime-
time op het NOS-journaal. Geluk-
kig is dat geen dagelijkse kost.” De 
cursisten horen het allemaal met 
grote interesse aan. “Ik wil altijd 
graag meedenken”, vertelt Anne-
lies Wolsink uit Hengelo. Omdat 
ze als bestuurder actief is voor 
Cool Nature Park De Bleijke komt 
Wolsink al veel met de gemeente 
in aanraking. “Dan merk je dat je 
als inwoner echt dingen kunt rea-
liseren. Ik ga graag in discussie en 
wilde hier dus wel eens van proe-
ven. Gewoon kijken of ik me hier 
op mijn plek voel. Ook omdat ik 
hoorde dat er maar weinig mensen 
uit Hengelo in de raad zitten.” 

Waar Wolsink niet uitsluit dat ze 
ooit zelf in de gemeenteraad aan-
schuift, zijn er ook deelnemers 
die deze cursus puur uit interesse 
volgen. “Het is mooi om te zien dat 
ze hier echt pogingen doen om in 
contact te komen met de burger”, 
vindt Jan Wolters. “Alleen dat al 
is voor mij een reden om hierbij 
aanwezig te zijn.” Wolters werkte 
als marineofficier, was veertig jaar 
weg uit de Achterhoek en woont 
sinds vorig jaar in Hengelo. “Ik ben 
lovend over deze gemeente. Maar 
zelf de politiek in? Nee, het is mij 
toch te complex en ingewikkeld.”

ZELHEM - Woensdagavond 16 no-
vember is de band ‘Handsome 
Molly’ te gast in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Recor-
ding Studio in Zelhem wordt uit-
gezonden. De band speelt live en 
de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

Handsome Molly is een vier-mans 
Rock ‘n Roll formatie met leden uit 
Brummen, Apeldoorn, Rheden en 
Doetinchem. Deband speelt zowel 
pure, aanstekelijke Rock ‘n Roll, 
Soul, Powerblues als Rockballads. 
Het repertoire van de band be-
staat voor een groot deel uit eigen 
nummers in de stijl van o.a. ZZ 
Top, Black Crowes, Rolling Stones. 
Daarnaast worden covers van de 
genoemde bands gespeeld, maar 
die hebben ze zelf aangepast. 

De band is begon in 2010 en be-
staat sinds begin 2014 uit Lody 
Willemsen-drums/backingvocals, 
Hans Bulten-bass/backingvocals, 

Frank van der Meijden-sologuitar/
backingvocals en Ton Terink-lead-
vocals/guitar. In deze bezetting 
wordt er flink aan de weg getim-
merd door regelmatig op te tre-
den. Eind 2015 werd de cd ‘Fee’ 

met eigen werk en een videoclip 
van het eigen nummer ‘Sweat 
Dreams’ uitgebracht.
   

 ■ www.ideaal.org

Handsome Molly bij LIVE@IDEAAL

Handsome Molly is een viermans Rock ‘n Roll formatie. Foto: PR

Antoon Peppelman (links) vertelt in het gemeentehuis van Bronckhorst over zijn werk als 
wethouder. Deelnemers aan de cursus Politiek Actief luisteren aandachtig. Foto: Luuk Stam

Novemberavond
Koud. Nat. Het is een avond om 
lekker thuis op de bank te zitten. 
In plaats daarvan zit ik op een 
bankje op station Vorden. Op de 
grond liggen wat sigarettenpeu-
ken. Ik rook niet, maar ik stel wel 
vast dat het koud genoeg is om 
wolkjes te blazen. Aan het hek iets 
verderop is een oude wielrenfiets 
vastgeketend. De dunne bandjes 
hebben een plekje tussen de bla-
deren bemachtigd.

Mijn trein gaat op deze eerste 
maandagavond in november naar 
Winterswijk. Daar hebben ze een 
stationscafé. Dat café is mijn red-
ding want het regent. Ik ben mijn 
paraplu vergeten. En ik ben te 
vroeg. Het is hier vrijwel leeg. Er 
zit één man met voor hem een 
groene halve liter. Een flinke fles 
voor de maandagavond. Ik bestel 
twee tosti’s met curry in de cate-
gorie ‘eten om de tijd te doden’ en 
neem plaats aan de stamtafel.

Wachten is inherent aan reizen 
met de trein. Na jaren als stu-
dent weet ik er alles van. Als je 
niet wacht op een trein die te laat 
is, wacht je wel omdat een trein 
op tijd was terwijl je er rekening 
mee had gehouden dat die te laat 
zou zijn. Nu eet ik tosti’s terwijl 
ik wacht. De man met de groene 
halve liter is vertrokken. De enige 
werknemer in dit café - we noe-
men hem Henk - zet zich tegen-
over mij aan de stamtafel.

Henk eet groentesoep. Ondertus-
sen vertelt hij van alles. Sinter-
klaas komt hier zaterdag aan. Dan 
is er koffie, thee en warme choco-
lademelk. Nu is er niet veel meer 

dan een kom groentesoep, twee 
tosti’s en een lege fles bier. Ik moet 
naar de Laan van Hilbelink en leg 
Henk uit hoe ik ga lopen. Hij weet 
een kortere weg. Als ik beloof dat 
ik ‘m terugbreng, mag ik zijn para-
plu lenen.

Een paar uur later ben ik terug. 
Henk is nog open. Gelukkig maar. 
Ik lever zijn paraplu weer in, be-
stel een cappuccino en vraag of 
er nog klanten zijn geweest. Niet 
veel. Henk heeft vooral schoonge-
maakt. Hij had mij op dit tijdstip 
verwacht want hij weet precies 
hoe laat de trein naar Zutphen 
gaat. Tien voor tien. Dat is het 
bijna. Tot ziens, Henk!

De trein is helemaal leeg. Kort voor 
een al net zo verlaten station ont-
dek ik dat mijn kladblok gemak-
kelijk in de jaszak van mijn nieuwe 
jas past. Een vrouwenstem meldt 
dat je hier kunt overstappen op 
de bus richting Lichtenvoorde en 
op de bus richting Groenlo. Op het 
schermpje in de coupé staat dat 
er hier dit weekend geen treinen 
rijden. Sinterklaas komt daarom 
niet vanuit Lievelde, maar vanuit 
Aalten.

Ik dacht vanuit Spanje, maar wel-
licht is ook dat achterhaald in een 
tijd waarin zwarte piet niet meer 
zwart mag zijn. Gelukkig stopt de 
trein nog wel gewoon in Vorden. 
Het is nog steeds koud en het is 
nog steeds nat. De oude wielren-
fiets is weg. Waarschijnlijk is de 
eigenaar al thuis. Gelukkig voor 
hem. Het is een novemberavond, 
een avond om lekker thuis op de 
bank te zitten.

LuukStamCO
LU

MN

‘S-HEERENBERG – Ook dit jaar 
logeren Sinterklaas en de pie-
ten weer in Kasteel Huis Bergh 
en wel op 19, 20, 26 en 27 no-
vember. Sinterklaas heeft ge-
zegd dat iedereen op bezoek 
mag komen. Om alles goed te 
laten verlopen is het belangrijk 
dat je online een kaartje koopt 
en aangeeft op welke dag en 
tijd je komt.

Als je wilt kun je met de pieten 
dansen in de Pietendisco, met de 
Karaoke-Piet meezingen of een 
bezoekje brengen aan Amerigo, 
helpen met pepernoten bakken 
en rondkijken op de markt met 
cadeautjes en lekkernijen. Ook 
kun je les krijgen in de Pieten-
school en met het verzamelen 
van stempels en knutselen een 
echt Pietendiploma verdienen.

Een bezoekje aan het woonver-
trek en de slaapkamer van Sinter-
klaas of het pietenparcours hoort 

er natuurlijk ook bij. Sinterklaas 
is aanwezig en misschien komt 
hij je persoonlijk begroeten.

Toegangskaarten zijn te bestellen 
via de website. Je bent van har-
te welkom tussen 10.00 en 17.00 
uur. Het is belangrijk dat je op tijd 
aanwezig bent en je mag zo lang 
blijven als je wilt. Om 16.00 uur is 
de laatste starttijd en het kasteel 
sluit om 17.15 uur. De activiteiten 
rondom het kasteel stoppen om 
17.30 uur. 

www.welkombijdesint.nl

(Advertorial)

Sinterklaas logeert in  
Kasteel Huis Bergh
Kom jij bij hem op bezoek?

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

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

‘Dorpsbelang Hengelo stopt ermee’, lazen 
wij recent in de krant. Dat zou jammer zijn. 
Een dorpsbelangenorganisatie (DBO) kan 
veel betekenen voor een dorp.

De DBO van Steenderen heeft zich in de af-
gelopen jaren met succes ingezet voor het 
behoud van voorzieningen in het dorp. De 
DBO van Hummelo heeft na de aanleg van 
de rondweg bijgedragen aan een geslaag-
de renovatie van de dorpskern. Voor de ge-
meenteraad was in beide situaties de DBO 
een goede gesprekspartner en een verbin-
ding naar de inwoners. In een zo uitgestrek-
te gemeente is het voor de raad moeilijk 

om met veel 
inwoners per-
soonlijk con-
tact te houden. 
Een DBO kan 
in de behoefte 
van de raad voorzien door ideeën die in 
een kern leven, te verzamelen en met de 
raadsleden te bespreken. Dat werkt goed. 
D66 nodigt meestal de lokale DBO uit als 
de fractie in een bepaalde kern vergadert. 

Helaas bestaan in Vorden en Zelhem nog 
geen DBO’s. Een gemis, vinden we. In Vor-
den worden pogingen gedaan om een DBO 
op te richten. Dat is goed nieuws. We ho-
pen dat zich een paar Vordenaren hiervoor 
beschikbaar stellen. 

De belangen van dorpsgenoten behartigen 
is niet altijd een makkelijke job. Niet ieder-
een is het op alle gebied met elkaar eens. 
Maar het werk van een DBO is belangrijk 
voor de leefbaarheid van het dorp. En voor 
de politiek een fantastische schakel met de 
inwoners.

Dorpsbelang

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Onder dit mooie motto is enkele weken 
geleden gestart met de intensieve inburge-
ringscursus voor de nieuwe statushouders 
in Bronckhorst. Hier leren onze nieuwe me-
debewoners de Nederlandse taal. Daarbij is 
ook aandacht voor verdere integratie in af-
stemming met maatschappelijke partijen, 
zoals (sport)verenigingen, het onderwijs, 
welzijnsorganisaties, werkgevers en bewo-
nersorganisaties. Goede ontwikkelingen, 
waarbij complimenten op zijn plaats zijn.

Nu is de tijd rijp om ook verder te denken. In 
diverse bijeenkomsten, georganiseerd door 
de gemeente stonden vrijwilligers op die 

ook hun steentje aan het 
‘welkom’ willen bijdragen. 
Burgers van Bronckhorst 
die activiteiten willen en 
kunnen ontwikkelen waaraan de statushou-
ders ook hun bijdrage kunnen leveren. Zo ga 
je echt van elkaar leren en elkaar waarde-
ren. We moeten deze vrijwilligers optimaal 
de kans geven om de contacten tot stand 
te brengen. De VVD ziet hierin duidelijk een 
faciliterende/organiserende rol weggelegd 
voor het gemeentelijk apparaat. Schep de 
voorwaarden waardoor beide partijen met 
elkaar in contact kunnen komen. Nu is het 
nog te vaak dat mooie plannen stranden 
door gebrek aan coördinatie,  organisatie en 
facilitering. Hier zou de gemeente goed haar 
verbindende rol op zich kunnen nemen. 
Luisteren naar de burgers en haar initiatie-
ven zo goed mogelijk ondersteunen. Creëer 
een platform (bijvoorbeeld een pagina op 
de website), waar alles wat er georganiseerd 
wordt is te vinden en waar contacten gelegd 
kunnen worden. 

Gemeente: PAK DIE HANDSCHOEN OP!!

Bronckhorst heet welkom

pvdafractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.pvda.nl

Enerzijds: Als ik praat met jonge inwoners 
bij de kapper, de supermarkt of in de buurt 
hoor ik keer op keer hetzelfde: “We willen 
dolgraag in Zelhem of Vorden gaan wonen 
maar er zijn helemaal geen huizen. Er is 
geen aanbod voor kopende starters en leu-
ke huurhuizen zijn er ook niet. We kijken nu 
maar in Doetinchem of Zutphen.” Ander-
zijds: de woningbouwverenigingen melden 
dat er voor iedereen binnen een jaar een 
passende woning beschikbaar is. Ook zijn 
er best wel betaalbare koopwoningen, zegt 
men. Hier is toch iets geks aan de hand…

Veel partijen roepen wee-o-wee over de 
krimp, maar misschien moeten we eens con-
creet gaan kijken wat hier aan de hand is. Al-
le Bronckhorstenaren, jong en oud, moeten 
kunnen wonen in Bronckhorst. Misschien 
kunnen we zo een procent krimp tegengaan. 

Misschien helpt 
het als beide 
kanten hun 
punt maken 
en eens om 
dezelfde tafel 
gaan zitten. 

De PvdA begint 
volgend jaar 
met bi jeen-
komsten om 
deze partijen 
bij elkaar te 
brengen. Heeft 
u nu al opmer-
kingen of ideeën? We luisteren. 
PvdA@bronckhorst.nl

Luuk Preijde / Fractie PvdA / Bronckhorst

‘In Bronckhorst 
zijn zat huizen 
voor jongeren’

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.groenlinks.nl

GroenLinks Bronckhorst: 
Waardevol

GroenLinks Bronckhorst is waardevol. 
Waardevol omdat het signalen van bewo-
ners serieus neemt en deze omzet in kri-
tische vragen aan wethouders, vertaalt in 
moties, er aandacht voor vraagt in de krant 
of op de radio. Dit leidde onder andere tot 
behoud van de school in Velswijk, tot een 
afwijzing van de vergunning voor de me-
gastal aan de Polweg en tot verbetering 
van de thuishulp. 

Zo zijn waardevolle resultaten bereikt. 

GroenLinks is waardevol omdat zij vindt 
dat politici in Bronckhorst een idee en visie 
op de toekomst van de landbouw moeten 
hebben. Veel Achterhoekse boeren hebben 
financiële problemen. 

Er zijn milieuproblemen zoals onvrucht-
bare landbouwgrond door grootschalige 
landbouw. GroenLinks vindt daarom dat 
politici samen met boeren een reddings-

plan moeten opstellen dat én de boeren 
een waardevolle toekomst biedt én dat 
goed is voor de Achterhoekse natuur. Dat is 
waardevolle GroenLinks politiek.

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

Als we naar de realisatie van de begroting 
van Bronckhorst kijken zien we dat we per 
oktober 2016 4,3 miljoen niet gebruikt heb-
ben voor zorg en inkomensondersteuning 
van onze inwoners. Dat is geen geld dat 
over is! Het is een buffer om ook de komende 
jaren mensen te helpen die ondersteuning 
zo hard nodig hebben.

Als gemeente krijgen wij jaarlijks geld van 
het rijk,  dat wij inzetten voor mensen die 
(tijdelijk) niet in een eigen inkomen kun-
nen voorzien of jeugdigen of volwassenen 
die zorg nodig hebben. Ook het CDA vindt 
dat iedereen die ondersteuning nodig heeft 
daar op mag rekenen. In 2015 hebben wij 
geld overgehouden. De raad heeft besloten 
dat dat geld in de begroting blijft om tekor-
ten op te kunnen vangen. 

In 2017 geven wij 1,5 miljoen meer uit dan 
het rijk beschikbaar stelt en dat blijft zo de 
komende jaren als we geen oplossingen 

bedenken en het rijk de 
bijdrage niet verhoogt. 
In 2019 is de reserve leeg en hebben wij 
een tekort van bijna 3 ton geraamd en een 
tekort van ruim 2 miljoen in 2020. Het CDA 
vraagt het college samen met de aanbie-
ders van zorg na te gaan denken hoe zorg 
betaalbaar kan blijven door het stimuleren 
van innovatie in de zorg en met werkgevers 
te zoeken naar arbeidsplaatsen voor men-
sen die even geen werk en inkomen heb-
ben. Het CDA zal altijd opkomen voor onze 
kwetsbare medeburgers maar voelt zich 
ook verantwoordelijk voor de betaalbaar-
heid, een belang van alle inwoners.

Heeft u vragen over deze uitleg neem dan 
contact op met Wilko Pelgrom (werkgroep 
sociaal domein) of Rob Weverink (werk-
groep financiën).

w.pelgrom@bronckhorst.nl
r.weverink@bronckhorst.nl

De miljoenen voor de zorg; 
het juiste verhaal

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Commissaris op 
bezoek

Beste inwoners van Bronckhorst,

De Commissaris van de Koning van Gelder-
land komt 15 december aanstaande op be-
zoek in Bronckhorst. Het onderwerp is de 
krimp in onze gemeente. Zoals velen van u 
weten en wij ook bij de behandeling van de 
begroting hebben aangegeven, willen wij een 
ruimer beleid als het gaat om woningbouw. 

Met name dubbele bewoning (dus wo-
ningsplitsing naar een dubbele zelfstandige 

wooneenheid) en het verbouwen met een toe-
komstbestendige woonvisie. U weet dat er nu 
niets meer kan in Bronckhorst en dat dit naar 
onze mening de krimp juist versterkt.

Stuur ons uw verzoeken met naam en adres 
per e-mail toe, zodat wij dat kunnen inleve-
ren bij de Commissaris om aan te geven dat 
we de krimpproblematiek ook op een andere 
manier kunnen benaderen. 

Het kan ook gaan om mensen die reeds 
vertrokken zijn uit Bronckhorst, maar juist 
graag weer zouden terugkeren als zich de 
mogelijkheden zouden voordoen.

Meld u!
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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.

Achterhoek klaar voor ‘Regiotaxi-vervoer’
Vanaf 1 januari 2017 nemen de 
Achterhoekse gemeenten het 
Regiotaxi-vervoer over van de 
provincie Gelderland. De gemeen-
ten, waaronder Bronckhorst, 
zijn bijna klaar met de voor-
bereidingen. Reizigers ontvangen 
medio november alle informatie 
persoonlijk in de brievenbus. 
Vanaf 1 december 2016 kunnen er 
ritten voor 2017 worden geboekt.

Inwoners die gebruik maken van 
het Regiotaxi-vervoer, reizen 
vanaf komend jaar zoveel moge-
lijk zoals nu. “De hele Achterhoek 
bereikbaar”, is dan ook de ambitie 
van de Achterhoekse gemeenten. 
Toch blijft in 2017 niet alles ‘als 
vanouds’. Zo komt er een ander 
telefoonnummer en een nieuwe 
website voor het boeken van 
ritten. Ook verzorgen straks 
andere taxibedrijven dan nu de 
ritten, namelijk Willemsen de 
Koning, Correct Monnereau, 
Buiting en Mekers. 

Betalen per gereisde kilometer
In 2017 blijft het mogelijk om 
binnen en buiten de Achterhoek 
te reizen. Zelfs reizen naar 

Duitsland wordt mogelijk. 
Wel gaan de reizigerspasjes ver-
dwijnen. U hoeft straks geen pasje 
meer te tonen aan de chauffeur. 
Een andere verandering is dat 
vanaf 2017 het betalen per kilo-
meter wordt ingevoerd. U betaalt 
vanaf dan alleen voor de kilo-
meters die u daadwerkelijk reist. 
Op dit moment rekent u uw ritten 
nog in zones af. Dit sluit aan op 
de betaalwijze in het gewone 
openbaar vervoer. 

Plannen voor zonnepark op 
voormalig sportterrein vv Baak

B en w verlenen principemede-
werking aan de ontwikkeling 
van een zonnepark op het voor-
malige sportterrein van Baakse 
Boys aan de L. Dolfingweg/
Hofstraat in Baak. Onlangs 
meldde zich een initiatiefnemer 
met een plan om een zonnepark 
te ontwikkelen op het terrein. 
Om zijn plan verder uit te werken, 
wil hij op korte termijn in overleg 
met omwonenden en Baaks Belang. 

Sinds het vertrek van de voetbal-
club ligt het terrein van 2,8 ha 
braak. De afgelopen periode zijn 
wel ideeën voor een invulling 
van het terrein geopperd maar 
niet concreet geworden. Bijvoor-
beeld omdat een initiatiefnemer 
slechts interesse had in een 
deel van het terrein. 

Energie uit de buurt
Het plan van de initiatiefnemer 
(Remie Groep uit Uden in 
samenwerking met NPG energy, 
dat investeert in duurzame 
projecten) is om het terrein te 
voorzien van ca. 4.800 zonne-
panelen. Dubbel grondgebruik 
kan mogelijk zijn (beweiding, 
biologische akkerbouw). Voor 

de afname van de stroom wil 
de initiatiefnemer een samen-
werking aangaan met AGEM (de 
Achterhoekse groene energie-
maatschappij), zodat geïnteres-
seerde inwoners op deze manier 
energie uit de buurt kunnen 
gaan afnemen.   

Terrein
Het terrein is grotendeels 
omzoomd door bossages. 
Dit blijft ook zo. Het is niet de 
bedoeling dat het een openbaar 
terrein wordt zoals solarpark 
De Kwekerij in Hengelo. Om een 
zonnepark te kunnen realiseren 
op het terrein is een bestem-
mingsplanwijziging nodig. 
Naar verwachting is een zonne-
park inpasbaar, omdat er bij dit 
park geen sprake zal zijn van 
verkeerstoename of een toe-
name van geluid, stof of geur. 
De wijziging wordt opgestart 
als het plan concreet wordt. 
De gemeente blijft eigenaar van 
het terrein.

Bijdrage energieneutraal 
Bronckhorst 
Een zonnepark in Baak zou een 
mooie bijdrage leveren aan het 
streven van de gemeente dat 
Bronckhorst in 2030 energie-
neutraal is. Energieneutraal 
zijn betekent dat we net zoveel 
energie op duurzame wijze 
opwekken in de gemeente als 
er wordt verbruikt in woningen 
en bedrijven.

Samen met het ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) organi-
seren wij een Ondernemerscafé. 
Alle zzp’ers en kleine ondernemers 
uit Bronckhorst zijn van harte 
welkom op 21 november 2016
van 19.00 (inloop tot 19.15 uur) 
tot 22.00 uur in het gemeentehuis, 
Elderinkweg 2 in Hengelo (Gld). 

Netwerken
Tijdens het Ondernemerscafé krijgt 
u als ondernemer de gelegenheid 
om uw netwerk uit te breiden en 
in contact te komen met collega 
zzp’ers en ondernemers in uw om-
geving. Op het programma staan: 
• Opening door wethouder 
 Paul Seesing
• Toelichting Werkgeversservice-

punt Achterhoek
• Pitch-kans: presenteer uw bedrijf
• Powersessies:

- Modelovereenkomsten door 
de Belastingdienst

- Crowdfunding door Rabobank 
en Collin Crowdfund 

Meer informatie over de sessies: 
www.rozgroep.nl/ondernemers-
cafe-bronckhorst

• Ondernemersmarkt met onder 
andere een speciale Subsidie 
helpdesk

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

21 november: 
Ondernemerscafé Bronckhorst 
Sessies over modelovereenkomsten 
en crowdfunding

Vervoercentrale start 1 december
Om de overgang zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, 
gaat al op 1 december 2016 de 
nieuwe vervoercentrale van start. 

Via deze centrale kunnen de ritten 
worden gepland en geboekt, maar 
de telefonisten geven ook reis-
adviezen. 

Informatie aan reizigers
Reizigers ontvangen medio 
november alle informatie over 
hun vervoer in 2017. Dit gebeurt 
onder andere via de nieuwsbrief 
van Regiotaxi Gelderland en een 
informatiepakket dat elke reiziger 
persoonlijk thuisgestuurd krijgt. 
Vanaf 1 december 2016 is daar-
naast de nieuwe klantenservice 
bereikbaar voor informatie, 
vragen en toelichting. Deze kunt 
u bereiken via (0900) 98 74. 

Heeft u vóór 1 december al 
vragen? Neem dan contact op 
met het sociaal team in uw buurt. 
Zie www.bronckhorst.nl/sociale-
teams. Zij helpen u graag. 

Nieuwbouw brandweerpost/
gemeentewerf schiet de lucht in
De nieuwbouw van de brand-
weerpost/gemeentewerf op 

de Zelhemseweg in Hengelo 
schiet sinds de afgelopen 
twee weken echt de lucht in. 
Het metalen frame dat de 
basis vormt voor de brandweer 
remise, kleedruimten en ook het 
kantoorgedeelte staat inmiddels 
op zijn plaats. Zowel de beton-
elementen voor de verdiepings-
vloer, als ook de betonelementen 
voor het dak zijn geplaatst. 
Verder staan elders op het 
terrein de betonnen wanden 
van de zoutloods al overeind.



Subsidieregeling energiebesparing eigen huis
€ 60 miljoen beschikbaar voor huiseigenaren. Wees er snel bij!

Sinds 15 september kunt u als 
bewoner van uw eigen huis 
subsidie van het rijk krijgen voor 
het treffen van energiebespa-
rende maatregelen. U moet dan 
minstens twee verschillende 
soorten isolatie van voldoende 
omvang toepassen: van dak, 
gevel, vloer/bodem, spouwmuur 
of hoogrendementsglas 
aanbrengen. De subsidieregeling 
wordt uitgevoerd door de 
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). Zij behandelt 
de subsidieaanvragen op 
volgorde van binnenkomst, 
dus wacht niet te lang met uw 
aanvraag.

De subsidie is vooral interessant 
wanneer uw huis vóór 1992 

gebouwd is. Deze huizen zijn bij 
de bouw niet of matig geïsoleerd. 
Maar ook als u uw woning zeer 
energiezuinig of energieneutraal 
wilt maken, kan de subsidie 
interessant zijn: u kunt dan een 
extra bedrag krijgen. De subsidie 
bedraagt ongeveer 20% van de 
isolatiekosten, bij een kwalitatief 
en prijstechnisch goed bedrijf. 
Ook verenigingen van eigenaren 
(VvE’s) kunnen voor hun complex 
met koopwoningen subsidie 
krijgen voor isolatie. Daarnaast 
is er voor VvE’s subsidie voor 
energieadvies, het maken van 
een duurzaam meerjarig onder-
houdsplan en begeleiding. In de 
eerste ronde is € 20,5 miljoen 
beschikbaar, deze loopt van 15 
september tot 1 maart 2017. 

Aanvraag indienen
U kunt alleen subsidie aanvragen 
voor maatregelen die u nog moet 
laten uitvoeren, niet voor maat-
regelen die u al heeft laten doen. 
Voordat u de subsidie aanvraagt, 
heeft u al een offerte geaccep-
teerd van een bedrijf. Indien u 

subsidie krijgt voor het 
toepassen van minstens twee 
verschillende soorten isolatie, 
kunt u daarnaast ook subsidie 
krijgen voor aanvullende maat-
regelen. Wij verwijzen u graag 
naar de website www.rvo.nl 
voor meer informatie en de 
voorwaarden die gelden voor 
de aanvraag. Op deze website 
vindt u ook het aanvraagfor-
mulier. Vanaf de datum van de 
subsidiebeschikking heeft u 
vier maanden de tijd om de 
maatregelen te laten uitvoeren.

Verschillende regelingen 
combineren
Het is ook mogelijk een gunstige 
lening af te sluiten (de gemeente 
heeft hiervoor de duurzaam-
heidslening) om energie-
besparende maatregelen, 
zoals zonnepanelen, te finan-
cieren. De nieuwe subsidie van 
het rijk en zo’n lening zijn te 
combineren. Meer informatie 
over deze lening vindt u op de 
website www.verduursaam-
energieloket.nl.

Opgave kampioenen 2016 voor 
huldiging

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente op 5 januari 
2017 in het gemeentehuis 
huldigen we de kampioenen van 
2016. U kunt tot 1 december a.s. 
een persoon of club aanmelden, 
die het afgelopen jaar op 

sportief of cultureel gebied een 
podiumplek heeft gewonnen 
bij een NK, EK of WK. 

Het kampioenen-aanmeldings-
formulier kunt u online invullen
via www.bronckhorst.nl/kampioen.

Inloopspreekuur b en w 
Gemakkelijk om even kort iets aan  
te kaarten
Even een vraag met een collegelid 
bespreken? Of een dilemma dat u 
bezighoudt? Heeft u een goed idee 
dat u wilt aankaarten? Wist u dat 
dat ook kan zonder een afspraak 
te maken? Tijdens het college 
inloopspreekuur is elke dinsdag 
van 17.00 tot 17.30 uur één van de 
collegeleden aanwezig om met u 
in gesprek te gaan. U kunt gewoon 
binnenwandelen. Geef bij binnen-
komst in het gemeentehuis aan 
dat u voor het spreekuur komt. 
De spreektijd is max. 10 minuten. 
Als een onderwerp meer tijd vergt, 
wordt in overleg een vervolg-
afspraak ingepland.  

Naast het spreekuur kunt u natuur-
lijk ook op afspraak terecht bij de 
collegeleden. Een afspraak regelt 
u via ons bestuurssecretariaat, 
tel. (0575) 75 03 84 of bestuurs-
secretariaat@bronckhorst.nl.

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 het 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, professionals 
en verenigingen, Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen, Wage-
ningen 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!

Gemeente in hoger beroep tegen vernietiging 
omgevingsvergunning Tieltjes Halle-Heide
Vorige week besloot de gemeente 
hoger beroep aan te tekenen tegen 
de uitspraken van de rechtbank 
Gelderland. Deze uitspraken van 
4 oktober jl. hebben betrekking 
op de omgevingsvergunning 
(uit 2014) van legpluimveebedrijf 
Tieltjes aan de Landeweerweg in 
Halle-Heide. De rechtbank heeft de 
omgevingsvergunning vernietigd 
na het instellen van beroep van 
enkele omwonenden, Vereniging 
Natuurmonumenten en Stichting 
Leefbaar Halle-Heide. Volgens de 
rechtbank is de vestiging van het 

bedrijf met name ‘uit het oogpunt 
van een goede ruimtelijke ordening’ 
op dit moment niet aanvaardbaar 
en gaat het ten koste van het 
woon- en leefklimaat van de 
dichtstbijzijnde woning. De rechter 
vindt dat twee onderdelen van de 
complexe vergunning (de ruimte-
lijke aanvaardbaarheid en het 
gebruik van de dichtstbijzijnde 
woning) onvoldoende zijn over-
wogen. De gemeente tekent hoger 
beroep aan omdat wij van mening 
zijn dat onze overwegingen op 
deze onderdelen worden miskend. 

Bijvoorbeeld als het gaat om geur 
vinden wij dat op een juiste manier 
(volgens de wet Geurhinder en 
veehouderij) het woon- en leef-
klimaat is beoordeeld. Dit heeft 
betrekking op zowel Halsedijk 
2/2A als de locatie van Tieltjes. 
Dat geldt ook voor het aspect volks-
gezondheid. De rechtbank gaat in 
haar uitspraak namelijk voorbij 
aan het feit dat twee adviezen van 
de GGD onderdeel uitmaken van 
de omgevingsvergunning, op basis 
waarvan volgens ons vestiging 
acceptabel is.

Er is maar één iemand nodig om kindermishandeling 
te stoppen. Kom in actie, altijd!
Eén op de 30 kinderen krijgt 
helaas te maken met mishande-
ling. Dit betekent dat in iedere
schoolklas gemiddeld 1 kind zit, 
waarbij het thuis niet goed gaat. 
Voor kinderen is het moeilijk om 
er over te praten, laat staan om 
zelf hulp te zoeken. Maar geweld 
stopt nooit vanzelf!

Manon (30) hielp een gezin
“Je hoort er wel eens over, 
maar verwacht het niet in je 
eigen buurt. De buurman was een 
sympathieke man. Niemand had 
het eigenlijk door. Tot er verhalen 
in de buurt kwamen. Ik geloofde 
het niet en vond het lastig om me 
er mee te bemoeien. Iedereen 
praat er over, maar niemand doet 
wat. Toen zag ik een keer iets op 
tv en heb ik contact opgenomen 

met Veilig Thuis. Best eng, maar 
uiteindelijk liep het allemaal goed 
af voor het gezin en kregen ze de 
hulp, die nodig was.“

Wees alert, signaleer en zoek 
hulp wanneer een kind:
• vaak blauwe plekken, 
 schrammen, brandwonden of 

krabwonden heeft
• heel vaak ziek of oververmoeid is
• zeer regelmatig wordt uit-
 gescholden of vernederd door 

de ouder(s), zelfs waar anderen 
bij zijn

• vertelt dat zijn/haar ouders 
vaak knallende ruzie hebben en 
elkaar ook slaan of uitschelden

• heel schrikachtig is naar de eigen 
ouders of andere volwassenen 
en niet graag naar huis gaat

• thuis slecht te eten krijgt,  

heel vaak alleen thuis is en 
 zelfs niet goed wordt verzorgd 

wanneer hij/zij ziek is
• een kind hongerig is, vieze kleren 

draagt, stinkt en een slecht 
 onderhouden gebit heeft

Wat kunt u doen? 
Heeft u vermoedens, dat een kind 
mishandeld wordt? Neem dan 
contact op met Veilig Thuis. Veilig 
Thuis is het Advies- en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermis-
handeling en 24 uur per dag 
7 dagen in de week te bereiken op 
(0800) 20 00 (gratis). ‘Veilig Thuis’ 
is er voor iedereen, die hulp nodig 
heeft.

Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de gemeente
Heeft u een naaste of bekende die 
het voor u mogelijk maakt dat u 
thuis kunt blijven wonen? Bijvoor-
beeld omdat diegene uw bood-
schappen doet, regelmatig voor u 
kookt of schoonmaakt? Dan waar-
deert u dat natuurlijk zeer. Ook de 
gemeente waardeert de inzet van 
deze mantelzorgers enorm en 
realiseert zich dat zij onmisbaar 
zijn voor veel inwoners. Als dank 

voor hun inzet, kunnen mantelzor-
gers in Bronckhorst (net als vorig 
jaar) 100 euro ontvangen van de 
gemeente. Een bedrag dat hij/zij 
naar eigen inzicht kan besteden. 

Wanneer kunt u iemand 
aanmelden? 
U kunt uw mantelzorger aan-
melden als deze langere tijd 
(minimaal 3 maanden) en inten-

sief (minimaal 8 uur per week) 
voor u zorgt. Het gaat om extra 
zorg die de normale gebruikelijke 
zorg voor elkaar in een huishouden 
overstijgt. Uw mantelzorger 
mag uiteraard in een andere 
gemeente wonen. U kunt uw 
mantelzorger voor het geld-
bedrag aanmelden via www.
bronckhorst.nl/mantelzorg. 
Dit kan t/m 31 december 2016.

De kampioenen van 2015



Raadsvergadering 
24 november 2016
Op 24 november a.s. vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om de 
vergadering bij te wonen. Op de 
agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
• Grondstoffenplan 

Bronckhorst 2017-2020
 Omdat 76% van het afval dat 

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

 beleidsperiode richten wij ons 
op een nog betere scheiding van 
het restafval en hergebruik van 
grondstoffen. De raad wordt 
gevraagd het grondstoffenplan 
2017-2020 vast te stellen 

• Verordening reinigings-
 rechten 2017 
 De reinigingsrechten (afval-

stoffenheffing)  zijn dit jaar 
 niet meegenomen bij de 
 vaststelling van de belasting-

verordeningen 2017, vanwege 
het nieuw op te stellen 

 grondstoffenplan 2017-2020 
(zie voor meer info over dit plan 
elders op deze gemeente-

 pagina’s). Nu het grondstoffen-
plan klaar is, kunnen ook de 
reinigingsrechten bepaald 
worden. De verwachting is 

 dat de trend van goede afval-
scheiding doorzet. Voor de 

 berekening houden we rekening 
met 7 aanbiedingen restafval-
container en 8 aanbiedingen 
gft-container. Aan de raad de 
vraag om de nieuwe verorde-
ning vast te stellen met daarbij 
ook een nieuwe verordening 
kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen

• Hernieuwde vaststelling 
 bestemmingsplan Buitengebied, 
 Bonte Koeweg 4 in Baak
 B en w vragen de raad dit 
 bestemmingsplan dat gaat 

over de nieuwvestiging van 
 een melkrundveehouderij, 
 gewijzigd vast te stellen

• Afsluiten grondcomplex 
HAVO terrein in Vorden

 Ondanks de verschillende 
 inspanningen blijkt te weinig 

interesse voor de 7 bouwkavels 
op het 2e deel van het voormalig 
HAVO-terrein in Vorden. Het 
voorstel aan de raad is om deze 
kavels te laten vervallen en het 
verlies van de exploitatie HAVO 
terrein à € 660.000,- te dekken 
uit de algemene reserve

• Derde wijziging gemeen-
schappelijke regeling 
Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers

 Op 1 januari 2015 is de Wet 
 gemeenschappelijke regelingen 

gewijzigd. Als gevolg hiervan 
moeten binnen de gemeen-
schappelijke regeling erfgoed-
centrum Achterhoek en Lie-
mers 2011 enkele bepalingen 
worden gewijzigd. De raad 
wordt gevraagd met de derde 
wijziging in deze regeling in te 
stemmen

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

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor 
de mogelijkheid tijdens het 
agendapunt ‘Mogelijkheid tot 
inspreken over niet-geagen-
deerde onderwerpen’ in de 
commissievergaderingen.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt 
een aantal spelregels, zoals 
min. 48 uur voor de vergadering 
aanmelden en spreektijd max. 
5 minuten per persoon. Voor meer 
informatie of aanmelden voor het 
spreekrecht kunt u contact op-
nemen met de griffie, via tel. (0575) 
75 02 50 of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan van 
deze vergadering, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad of 
scan de QR code.

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:
• Bronckhorst, veegplan landelijk gebied drie zelfstandige ontwikkelingen, gewijzigd 
 vastgesteld bestemmingsplan

Drempt:
• Roomstraat 15, bestemmen voormalige (tweede) bedrijfswoning tot plattelandswoning, 

vastgesteld bestemmingsplan

Halle:
• Braamhorstweg 1, kappen es, vergunning verleend
• Halseweg 54 06, kappen 3 grove dennen (vergunningsvrij) en 1 inlandse eik, vergunning 

verleend 
• Veengoot 10, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Hengelo (Gld):
• Beijerinkdijk 3, vergroten schuur, aanvraag ontvangen
• Kerkstraat 11, ontheffing drank- en horeca winterpleinenfeest, ontheffing verleend
• Kerkstraat, tijdelijk innemen standplaats op de dinsdag voor verkoop vis, vergunning 

verleend
• Kerkstraat, parkeerplaats, innemen standplaats verkoop groente en fruit, vergunning 

verleend
• Ruurloseweg 79, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen

Hoog-Keppel:
• Monumentenweg 30, organiseren Keppelrun, vergunning verleend

Keijenborg:
• Remmelinkdijk 10, kappen eik, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat LK 1, 3 en 5, verbouwen 3 woningen, vergunning verleend  

Steenderen:
• Burgemeester Buddingh’plein, tijdelijk innemen standplaats op de woensdag voor 
 verkoop vis, vergunning verleend

Toldijk:
• Lamstraat 19, vergroten varkensschuur, vergunning verleend

Vierakker:
• Vierakkersestraatweg 31, kappen rode beuk (noodkap), vergunning verleend

Vorden:
• Park De Decanije, kappen 2 beuken (noodkap), vergunning verleend, vergunning van 
 24 oktober ingetrokken 
• Holskampweg 2, kappen eik, vergunning verleend
• Raadhuisstraat 20, ontheffing winkeltijd voor verschijning boek Harry Potter, ontheffing 

verleend
• Schuttestraat 6, gesloten bodemsysteem, melding beoordeeld
• Stationsstraat 1A, veranderen stationsinrichting en vervangen wachtruimte
• Wiersserbroekweg 12, verbouwen schuur tot woning, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Lankhorsterstraat 3A, kappen 17 essen en 5 eiken, vergunning verleend
• Ludger 1, bouwen carport, procedure termijn verlengd

Zelhem:
• Centrum, organiseren braderie/voorjaarsmarkt, vergunning verleend
• Fresiaweg 2, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen 
• Halseweg 27A, veranderen bedrijf, melding beoordeeld 
• Burgemeester Langmanweg 3D, vergroten bedrijfspand, aanvraag ontvangen
• Markt, houden van Lekker bezig festival, vergunning verleend
• Populierenweg 2, bouwen woning, aanvraag ontvangen
• Roessinkweg 3, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Stationsstraat 18, kappen 6 bomen, aanvraag ontvangen
• Vrogteweg 7, bouwen berging en kappen eik, vergunning verleend 

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

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze 
in de gelegenheid om, binnen twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige 
woonadres te geven. Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie dan 
wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de 
volgende persoon:

Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijving naar:
H.J. Knaake 16-08-1967 Onbekend

Blijf op de hoogte!

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

 Uit de raad



Deze week maken wij extra veel:

HAZELNOOT 
SLAGROOMTAARTJES

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Hazelnootschuim met mokka crème, 
aan de buitenkant afgewerkt met krokante 
nootjes, slagroom en chocoladehazelnoten

voor7.35van9.25

woensdag 16 november 
t/m dinsdag 22 november

www.gotinkinstallatie.nl

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

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

AANGESLOTEN BIJ

koop je bij Gotink Totaalinstallateur!
Een nieuwe badkamer

✔  Alles onder één dak!

✔  Totaalpakket

✔  Eén aanspreekpunt

✔  Ontzorgen

✔  Groot assortiment

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

✔  Complete installatie en tegelwerken

✔  Badkamers compleet al vanaf €  7.295,-

SPECIALE SINTERKLAAS KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR OP:

Dinsdag                     15 - 22 - 29 november
Vrijdag                        18 & 25 november
Vrijdag                       2 december

Alleen bij  Top1Toys Beuseker in Steenderen

+GRATIS TAS 
VOL VERRASSINGEN*
*bij aankoop vanaf €10,- 
tijdens de speciale koopavonden.

GESCHENKENHUIS BEUSEKER 
LANDLUSTWEG 2 • STEENDEREN • TEL. 0575-451198 



Vogels voor achtste keer
totaalwinnaar Jan van Beekrit
ZELHEM - Afgelopen zaterdag werd 
door de Z.A.M.C (Zelhemse auto 
en- en motorclub) de 38e Jan van 
Beekrit georganiseerd. De route 
had een lengte van ongeveer 68 ki-
lometer en werd rondom Zelhem 
verreden. De Z.A.M.C. had een 
mooie route uitgezet die driemaal 
gereden moest worden met daarin 
twee tijdcontroles en drie proeven 
per ronde.

De eerste proef begon vijftien mi-
nuten na de start. De tweede proef 
was echter het mooist en naast de 
deur van Hendrik-Jan Lovink. Hier 
kwam veel publiek op af en daar 
kon men genieten van de ‘Spek-
takelproef’. Daar werd ook het een 
en ander aan kunsten vertoond 
aan het publiek door verschil-
lende rijders. De derde proef was 
nabij het clubhuis van de Z.A.M.C. 
Daar moest de proef twee keer per 
ronde gereden worden, zo zag 
men de mannen zes keer voorbij 
flitsen.

Thierry Pittens was de winnaar in 
de E1 klasse en de lieveling van 
het publiek. Hij was de enige rijder 
die een sprong over twee duikers 
in een keer deed. De eerste ronde 
sprong hij er fantastisch overheen, 
iedereen stond vol verbazing te 
kijken hoe dat mogelijk was. Ech-
ter bij de tweede ronde ging het 
mis voor hem. Thierry verloor de 
controle over zijn motor en kwam 
op de tweede duiker terecht om er 
daarna voorover af te gaan. Het ge-
volg van de enorme klap was een 
barst in de duiker. Gelukkig kon 
Thierry z’n weg meteen vervolgen 
zonder dat hij zich geblesseerd 
had. In de derde ronde dat hij 
langs kwam deed hij het toch maar 
in twee keer. Ondanks het tijd ver-
lies in de tweede ronde won hij wel 
in zijn klasse. Hans Vogels won in 
de categorie E2 en daarnaast het 
dag klassement over alle klassen. 
Vogels wist dit jaar voor de achtste 
keer totaal winnaar te worden in 
Zelhem.

De eerste keer dat hij het totaal 
klassement naar zich toe wist te 
trekken was in 2006.

Youri Pardijs uit 
Vorden vierde bij 
daglicenties

Wesley Pittens en Robin Nijkamp 
werden tweede en derde in de E2. 
De winst in de E3 ging naar Lucas 
Dolfing die Mark Wassink en Bas 
Klein-Haneveld voor wist te blij-
ven. Klein-Haneveld liet weten dat 
de eerste twee proeven uitstekend 
verliepen, maar dat het daarna 
minder ging. Het rijden ging niet 
zoals hij wilde maar tijdens de 
laatste ronde kreeg hij het oude 
gevoel weer terug en reed tien se-
conden van zijn eigen snelste tijd 
af in de laatste proef van de dag. 
De EV40 werd gewonnen door 
Alex v.d. Broek die Peter Lenselink 
en Henk Knuiman wist te verslaan.

De uit Hummelo afkomstige Peter 
Bergsma greep net naast het podi-
um en werd vierde. In de klassen 
A1, N1, N2, en N3 gingen de heren 
Jan Willem Arendsen, Kevin Sla-
gers, Dominique Tijhuis-Trutman 
en Joey Bak met de grootste beker 
en een bos bloemen naar huis. 
In de klasse N3 reden vele regio-
nale rijders mee, Rick Timmers, 
Nico Fredriks, Tom Berends en 
Heize Mokkink werden respectie-
velijk zevende, elfde, twaalfde en 

vijftiende. Wim Davids uit Halle 
werd zevende bij de NV40 en de 
winst ging naar Michel Reins uit 
Lochem. Peet van Saase mocht 
plaatsnemen op de hoogste trede 
van het podium in de NV 50 cate-
gorie. Bij de daglicenties was er ook 
succes voor de regionale rijders. 
Wesley Ankersmit uit Steenderen 
werd tweede en de uit Vorden af-
komstige Youri Pardijs werd keu-
rig vierde. Bij de clubteams ging de 
overwinning naar de V.A.M.C. de 
Graafschaprijders team 2.

Na de O.N.K. enduro konden de 
Off-Road rijders nog een rondje 
afleggen op het parcours. Menig 
deelnemer deed dit en genoot van 
de 68 kilometer lange route. Een 
paar rijders liepen lichte blessu-
res op en moesten voor observatie 
even naar het ziekenhuis. De prijs-
uitreiking na afloop was bij het 
clubgebouw en daar bleef het nog 
lang gezellig. Voorzitter Gerhard 
Gerritsen bedankte iedereen die 
een steentje had bijgedragen om 
het evenement mogelijk te maken.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 decem-
ber zal de kampioenswedstrijd 
voor het O.N.K. gereden worden 
in Holten. Dit is tevens de laatste 
wedstrijd van dit jaar.
   

 ■ Voor meer foto’s, zie 
achterhoekfoto.nl

Welzijn Vorden voor en door iedereen
VORDEN - Eerst maar even een 
misverstand uit de wereld helpen: 
Welzijn Vorden richt zich niet al-
leen op ouderen, maar op alle 
inwoners van het dorp Vorden en 
omgeving. Jong en oud kan aan 
de activiteiten van Welzijn Vor-
den deelnemen. Welzijn Vorden 
heeft zich in de afgelopen tijd ver-
nieuwd. Vorig jaar trad een geheel 
nieuw bestuur aan, een half jaar 
geleden werd een nieuw logo ge-
introduceerd en er is nu ook een 
nieuwe website.

Op dit moment zijn de deelne-
mers vooral ouderen: Welzijn Vor-
den zet zich in om vereenzaming 
tegen te gaan. Daarvoor zijn de 
laatste jaren vier belangrijke initia-
tieven genomen, zoals de ‘Bezoek 
en Ondersteuning Service (BOS)’ 
waarbij vrijwilligers chronisch 
zieken en eenzame ouderen be-
zoeken, wat tevens mantelzorgers 
ontlast. Het eenzaamheidsproject 
‘Samen Eén’ wil 55-plussers berei-
ken die wel eens wat meer onder 
de mensen willen komen en niet 
aan reguliere activiteiten deelne-
men, de ‘Ontmoeting en Dagbe-
steding’ biedt elke dinsdag (over-
dag) diverse activiteiten aan in 
het Dorpscentrum aan zelfstandig 
wonende ouderen en het ‘Maat-
jesproject’ zoekt en vindt al sinds 
2012 ouderen om gezamenlijk iets 
te ondernemen. Onder leiding van 
twee vrijwilligers wordt maande-
lijks een koffieochtend georgani-
seerd.

Er zijn ook andere activiteiten, zo-
als de (elektrische) duo-fiets die 
doordeweeks beschikbaar is voor 
mensen die samen met een vrij-
williger een fietstocht willen ma-
ken; er zijn vrijwilligers beschik-
baar voor vervoer en begeleiding 
naar arts, fysiotherapeut of zieken-
huis; er is een hobbyclub; er zijn 
mogelijkheden voor gymnastiek, 
zwemmen, volks- en stijldansen, 
koersbal, rummikub en onlangs is 
handwerken en handvaardigheid 
gestart met een wekelijks Aan-
schuif Atelier op dinsdagen van 
10.00 tot 12.00 uur in het Dorps-
centrum. Tot slot is er natuur-
lijk ook nog het Repaircafé. Elke 

tweede zaterdag van de maand 
van 10.00 tot 12.00 uur kunnen in 
het Dorpscentrum allerlei spullen 
(o.a. kleding en elektronica) voor 
reparatie worden aangeboden aan 
enthousiaste en kundige vrijwilli-
gers. Moeite met iPad of iPhone? 
Voor hulp daarvoor is ook iemand 
bij het Repaircafé aanwezig.

Deelname activiteiten
Wilt u deelnemen aan de activi-
teiten van Welzijn Vorden? Voor 
opgave of nadere inlichtingen bij 
Willy Gotink of raadpleeg de web-
site. Met regelmaat verschijnen 
ook Twitterberichtjes: @welzijn-
vorden.

Vrijwilliger worden? 
Op diverse manieren betekent 
Welzijn Vorden dus veel voor ver-
schillende mensen. Er zijn inmid-
dels bijna 100 vrijwilligers die zich 
met inzet en toewijding met de 
bovenstaande activiteiten bezig-
houden. Vrijwilligers zijn er echter 
nooit genoeg. Dus aanmelden kan 
altijd! En het is helemaal niet no-
dig elke week vrijwilligerswerk te 
doen. Eens per maand of per twee 
maanden of zelfs zo nu en dan is 
ook mogelijk. Voor meer informa-
tie: Willy Gotink is op dinsdag- en 
woensdagochtend van 9 tot 12 te 
spreken in het Dorpscentrum, of 
per telefoon (0575 553405) of per 
mail (info@welzijnvorden.nl).

Verder vindt Welzijn Vorden het 
belangrijk dat de Kunstbus blijft 
rijden, zodat men gemakkelijk 
naar het theater of een museum 
kan en dat mensen die niet (goed) 
kunnen lezen en schrijven met 
taalles of op een andere manier 
moeten worden geholpen. Verder 
vindt Welzijn Vorden het belang-
rijk dat er ook voor de jeugd leuke 
en zinvolle activiteiten georgani-
seerd worden, dat diezelfde jeugd 
ook bij het vrijwilligerswerk kan 
worden betrokken (staat trou-
wens goed op een CV!) en dat het 
Dorpscentrum een meer centrale 
rol in het dorp moet krijgen.
   

 ■ www.welzijnvorden.nl

   

Dorpsschool opnieuw gecertificeerd 
als Daltonschool
VORDEN - Dinsdag 8 november 
werd de Dorpsschool in Vorden 
bezocht door de Daltoncommis-
sie. Deze commissie kwam kijken 
of de Dorpsschool in aanmerking 
zou komen voor een verlenging 
van de Daltonlicentie. Het eind-
oordeel is een licentie voor de ko-
mende vijf jaar. De commissie was 
onder andere zeer enthousiast 
over de inzet van het schoolteam. 
Alleen onderwijsinstellingen met 
een Daltonlicentie mogen zich 
Daltonschool noemen.

   

GroenLinks Bronckhorst nodigt uit om 
mee te praten over beleid
VORDEN - De afdeling GroenLinks 
Bronckhorst organiseert op dins-
dag 22 november een openbare 
ledenvergadering. Aanvang 19.30 
uur in het Kulturhus aan de Raad-
huisstraat 6 in Vorden.

Tijdens die bijeenkomst wordt in-
gegaan op inzet en beleid van frac-
tie en afdeling GroenLinks Bronck-
horst en wordt samen gediscus-
sieerd over de Duurzame Ontwik-
kelingsdoelen, zoals vastgesteld 
door de Verenigde Naties, en hoe 
die vertaald kunnen worden naar 

praktisch beleid voor de gemeente 
Bronckhorst. Hoe kan men vanuit 
die wereldwijde doelen (ook wel 
Global Goals genoemd) komen 
tot een duurzamer en toekomst-
bestendiger Bronckhorst, met 
ruimte voor wonen, werken, land-
bouw, recreëren, natuur, toerisme, 
verkeer en meer. De bijeenkomst 
is openbaar en toegankelijk voor 
iedereen. GroenLinks Bronckhorst 
zet zich actief in voor (omgevings)
beleid met lange-termijn visie en 
concrete en meetbare duurzaam-
heidsdoelen op korte termijn.

REGIO - Het eerste Memorial Con-
cert van het Passieteam van de 
regionale parochie HH. Twaalf 
Apostelen, waar de regionale ge-
loofsgemeenschappen in onder 
meer Vorden, Hengelo, Baak, Ke-
ijenborg, Steenderen, Olburgen, 
Drempt, Vierakker en Zutphen en 
deel van uitmaken, was zondag 13 
november in de Josephkerk in Lo-
chem zeer geslaagd. Het was een 
bijzondere en warme betrokken 
manier om de dierbare overlede-
nen te herdenken.

Zeer velen maakten van de gele-
genheid gebruik om een hart te 
plaatsen met de naam van een 
dierbare erop en deze dan zelf een 
plaats te geven op de Memorial 
Wall. Een herinneringsmuur met 
de namen, samen met toepasse-
lijke gedichten vormden de basis 
van een zeer bezinnend en in-
drukwekkend Memorial Concert.

Het tachtigkoppige Projectkoor 
onder leiding van dirigent Jan te 
Plate en pianist Frank Sterenborg 

had een grandioze uitvoering met 
stemmige liederen, die ze die zon-
dag samen hadden ingestudeerd. 
De solisten Lianne Versteegen-
Krukkert en Monique Schutten 
zongen de prachtige uitvoering 
van Alleluja van Jennifer Hudson 

& Tori Kelly en het nummer van 
Claudia de Breij ‘Mag ik dan bij 
jou schuilen’. “Het gaf een sfeer 
van diepe verbondenheid, fijn om 
zo een verlies van een dierbare 
met elkaar te delen.”, aldus een van 
de aanwezigen. 

Hartverwarmend Memorial Concert om 
overleden dierbaren te herdenken

Velen maakten van de gelegenheid gebruik om een hart te plaatsen met de naam van 
een dierbare erop en deze dan zelf een plaats te geven op de Memorial Wall Foto: PR. 

Hans Vogels voor de 8e keer totaalwinnaar in Zelhem. Foto: Henk Teerink

De Dorpsschool is trots op de leerlingen, 
ouders en het team. Foto: PR
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Eerste fiets- of wandelroute 
langs monumentale bomen
VORDEN - Vereniging Bomen-
belang Bronckhorst presen-
teert haar eerste van een serie 
fiets- en/of wandelroutes langs 
monumentale bomen in de ge-
meente. Deze route loopt van 
kasteel Hackfort naar kasteel 
De Wildenborch en via onder 
meer landgoed Het Enzerinck en 
kasteel Den Bramel terug naar 
Hackfort. De route is 28 kilome-
ter lang, maar kan gemakkelijk 
ingekort worden tot 21 kilome-
ter.

De gemeente Bronckhorst telt 
ongeveer 125 locaties waar mo-
numentale bomen staan. Deze 
komen allemaal voor in het lan-
delijk register van monumentale 
bomen. In de afgelopen jaren zijn 
alle bomen opnieuw bekeken en 
beoordeeld. Deze actuele gege-
vens, vaak met foto en andere 
kenmerken en nieuwswaardighe-
den, kunt u vinden in het register 
dat sinds een jaar voor iedereen te 
bekijken is op www.monumenta-
lebomen.nl.

Om op die markante bomen meer 
aandacht te vestigen, is het idee 
ontstaan om een route te maken 
langs een aantal ervan. Daarbij is 
rekening gehouden met variatie in 
boomsoorten, bijzondere locaties 
voor liefhebbers van bomen (zo-
als het pinetum) én een afstand 
die gemakkelijk met de fiets af te 
leggen valt. Omdat er onderweg 
veel te zien valt, kan het afleggen 
van de route nog best wat uurtjes 

in beslag nemen. Met het samen-
stellen is daarom ook gedacht aan 
horecagelegenheden. Met name 
Gerlinde Bulten, actief lid van 
Bomenbelang uit Zelhem, stopte 
heel wat uren in de voorbereiding 
van de route.

De routebeschrijving omvat in-
formatie over zo’n 20 monumen-
tale bomen. Om een boom mo-
numentaal te noemen, moet hij 
minimaal 80 jaar oud zijn, gezond 
en minimaal nog 10 jaar in leven 
blijven én beeldbepalend zijn voor 
de omgeving of van een zeldzaam 
soort zijn of een opvallende hoog-
te of omvang hebben. Vaak staan 
dit soort bomen op een plek die 
belangrijk is in de lokale geschie-
denis. Een aantal monumentale 
bomen herbergt bovendien bij-
zondere planten en/of dieren.

Ieder dorp zijn eigen bomen-
route
Vereniging Bomenbelang Bronck-
horst probeert vanaf nu ieder jaar 
een nieuwe fiets- en/of wandelrou-
te samen te stellen. Op den duur 
moeten alle voor boomliefhebbers 
interessante gebieden in de ge-
meente een eigen route krijgen.

Routebeschrijving
U kunt de routebeschrijving met 
bijbehorende kaart ophalen bij 
onder andere de VVV in Vorden, 
kasteel Vorden, de hotels Bakker 
en de Gravin van Vorden, Grand 
Café ‘t Meestershuis, restaurant 
De Rotonde, taveerne De Wilden-

borcherhof, B & B Olthuijs, het 
Ludgerusgebouw in Wichmond, 
restaurant De Keuken van Hack-
fort, rustpunt De Rietberg en ta-
veerne De Wildenborcherhof.

In principe kunnen de routes ook 
lopend afgelegd worden. De route 
is ook te vinden op de website van 
Vereniging Bomenbelang.
   

 ■ www.bomenbelang.nl

Nieuwe tarieven 
waterschapsbelasting
ACHTERHOEK - Om de kosten te 
dekken voor een schoon, veilig 
en duurzaam watersysteem gaat 
de waterschapsbelasting in 2017 
iets omhoog. Voor een meerper-
soonshuishouden met een huur-
woning wordt het tarief € 204,41 
(stijging van € 11,25). Voor meer-
persoonshuishoudens met een ei-
gen woning (met WOZ waarde van 
€ 150.000) wordt dit bijvoorbeeld 
€ 247,28 (stijging van € 6,27). Voor 
agrarische bedrijven met een waar-
de vanaf € 2 mln en een omvang 
vanaf 40 hectare wordt het tarief € 
2,806,16 (stijging van € 111, hetgeen 
neerkomt op 2,78 € per hectare). 

De waterschapsbelasting is opge-
bouwd uit een zuiveringsheffing voor 
het schoonmaken van afvalwater en 
een watersysteemheffing voor veilige 
dijken en een goed waterpeil. Het 
waterschap streeft naar een zo eerlijk 
mogelijke verdeling van de lasten. 
Hierbij wordt rekening gehouden 
met economische waarde en hoe-
veel we vervuilen. De inwoners en 
bedrijven van het werkgebied van 
Rijn en IJssel blijven één van de lage-
re tarieven in Nederland behouden. 

De totale begroting van 2017 be-
draagt € 85,1 mln. Hiervan zijn de 
kosten voor zuiveringsbeheer € 43,4 
mln. En voor het watersysteembe-
heer zijn de kosten € 41,7 mln. De 
opbrengsten van zuiveringsbeheer 
zijn begroot op € 44,4 mln en van wa-
tersysteembeheer op € 40,7 mln. Het 
tekort van het watersysteembeheer 
bedraagt € 1 mln. Het is wettelijk niet 

toegestaan om de kosten en baten 
van het watersysteembeheer en de 
waterzuivering met elkaar te verre-
kenen. Voor een sluitende begroting 
spreekt het waterschap de eigen re-
serves aan. Het bestuur wil vanaf 2018 
een sluitende begroting hebben zon-
der verdere afname van de reserves. 

Waarom nieuwe tarieven? 
Elk jaar stelt het waterschapsbestuur 
opnieuw de tarieven vast. Water-
schapsbelasting wordt gebruikt om 
ons afvalwater te zuiveren en de kans 
op overstromingen en wateroverlast 
zoveel mogelijk te beperken. Daar-
voor bouwen en onderhoudt het wa-
terschap onder andere dijken, kades, 
stuwen en gemalen en richt men 
gebieden in om water voldoende 
ruimte te geven. Door klimaatver-
andering krijgen we steeds vaker te 
maken met extreme weersomstan-
digheden. Dat vraagt om kostbare 
aanpassingen aan het watersysteem. 
 
Extra investeringen
Het waterschap investeert meer 
geld in het dijkbeheer, als onder-
deel van het Hoogwaterbescher-
mingsprogramma. Er worden ook 
aanvullende maatregelen genomen 
gericht op klimaatadaptatie. In ge-
bieden met een verhoogd risico op 
overstromingen worden bypasses 
aangelegd om overlast te voorko-
men. Daarnaast zet het waterschap 
in op duurzamer en natuurlijkvrien-
delijker onderhoud in het buitenge-
bied, waardoor natuurwaarden en 
de recreatieve waarden van beken 
en watergangen toenemen.

Vaak staan monumentale bomen op een 
plek die belangrijk is in de lokale geschie-
denis. Foto: PR

(Infotorial)

Hoe Wild wilt u het hebben?
De gordijnen wat eerder 
dicht, een extra blokje hout 
op het vuur. We vinden gezel-
ligheid en warmte bij elkaar. 
De Wildavond bij Hotel Bak-
ker is een goed moment de 
tijd te vertragen, een goed 
glas te drinken en heerlijk 
te dineren, terwijl je je laat 
meevoeren door de muziek 
en verhalen van zangeres 
Marlies Claasen en schrijver 
Bas Steman.

Beiden zijn bekend van om-
roep Gelderland. Zij bieden een 
hartverwarmende schuilhoek 
in een knotsgekke, absurde en 
snel veranderende wereld. 

Gedragen en voortgestuwd 
door de muziek van ‘ARTomik’ 
en de warme backing vocals 
van Ariane Greep, wordt u mee-
gevoerd op een stroom waarin 
herfst, warmte en verlangen 
het thema zijn. Soms rustig en 
kabbelend, dan een beetje wild 
en onstuimig, want dat mag ui-
teraard op een ‘Wild’ avond.

Datum zaterdag 19 november 
2016. 

Wij ontvangen u om 18.00 uur 
met een aperitief en een bitter-
bal van wild.

ZONDAG 17 MEI 2015 | 15.00-20.00 UUR 

DORPSSTRAAT 24 VORDEN  |  WWW.BAKKER.NL  |  0575 551 312

De gordijnen wat eerder dicht, een extra blokje hout op het

vuur. We vinden gezelligheid en warmte bij elkaar. De Wild-

avond bij Hotel Bakker is een mooi moment om een goed

glas wijn te drinken en heerlijk te dineren terwijl je je laat

meevoeren door de muziek en verhalen van zangeres Marlies

Claasen en schrijver Bas Steman. 

Beiden zijn  bekend van omroep Gelderland en bieden een hart-

verwarmende schuilhoek in een absurde en snel veranderende wereld.

Met muziek van ‘ARTomik’ en de backing vocals van Ariane Greep

wordt u meegevoerd op een stroom waarin herfst, warmte en ver-

langen het thema zijn. Soms rustig en kabbelend, dan weer een

beetje wild en onstuimig, want dat mag op een ‘Wild’avond!

Wij ontvangen u graag op zaterdag 19 november om 18 uur met

een aperitief en een bitterbal van wild!

DINER & CONCERT € 49,50  
EXCLUSIEF DRANKJES. RESERVEREN GEWENST. 

WILDMENU
***

Duet van gedroogde ham van 

Veluws wild zwijn en eenden paté

***
Mille feuille met 

bospaddestoelen ragoût

***
Heldere wildbouillon met 

shiitake en bosbessen

***
Spoom van wilde vlierbessen

***
Fazantenborst omwikkeld met 

gerookt spek en room zuurkool

***
Ree rollade met spruitjes en 

kastanjepuree

***
Assiette grande dessert

u wilt ’t wild?

19 NOVEMBER WILDAVOND 
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Socii Tennis biedt honderdste lid 
nieuw tenue aan
‘Tennisvereniging 
van Socii zit in 
alle opzichten in 
de lift’
WICHMOND - Een bijzondere mijl-
paal voor tennisvereniging Socii 
in Wichmond: het ledenaantal is 
de honderd gepasseerd. Carolyn 
Avink (42) kreeg zaterdag als hon-
derdste lid een tennistenue aange-
boden van het bestuur.

Voorzitter Jan Willem Krijt is erg 
trots op deze mijlpaal. “De ten-
nisvereniging van Socii zit in alle 
opzichten in de lift. We hebben 
veel aanwas van jeugd, maar we 
krijgen ook steeds meer senio-
renleden. De nieuwe tennisleraar 
Maarten Vos is een aanwinst. En 
de nieuwe kunstgrasbanen die we 
dit jaar hebben aangelegd helpen 
natuurlijk ook mee. Onze vereni-
ging is echt booming”, aldus de 
voorzitter.

Carolyn Avink is verrast dat ze 
als honderdste lid in het zonnetje 
werd gezet door het bestuur. “Ik 

ben al veel langer lid van Socii, 
maar dan van de volleybal. Deze 
zomer zijn we met een paar vol-
leybaldames gaan tennissen en 
dat beviel erg goed. Daarom ben 
ik lid geworden. 

Nu tennis ik ongeveer een keer per 
week. Daarnaast ben ik nog twee 
avonden aan het volleyballen.”

Socii Tennis heeft vlak na de op-
richting in 1978 ook een tijdje meer 
dan honderd leden geteld. Maar 
de laatste twintig jaar schommel-
de het ledenaantal steeds tussen 
de vijftig en de honderd. Voorzitter 
Krijt hoopt dat de club nog verder 
gaat groeien. “We gaan er alles aan 
doen om onze club zo aantrekke-
lijk mogelijk te maken.”

Doelpuntenfestijn voor 
Ratti VR1
KRANENBURG - Afgelopen zondag 
stond de wedstrijd tegen Neede 
op het programma. Neede, en-
kele jaren geleden nog een ge-
duchte tegenstander, maar dit 
seizoen met een nieuw opbou-
wend en jong team in de compe-
titie, en hekkensluiter.

Binnen twee minuten scoorde 
Kim Heuvelink na een solo actie al 
de 0-1. Even later was het Marieke 
Tuinman, die na een steekpass 
van haar jongere zus Esther, de bal 
binnenschoot. Zoals verwacht en 
waarvoor ze gewaarschuwd waren 
door coach Bert Jan, zakte Neede 
in voor eigen goal, waardoor de 
ruimtes klein waren. Zaak voor 
Ratti om het veld groot te houden, 
wat niet altijd goed lukte en waar-
door de dames het zichzelf af en 
toe moeilijk maakten.

Toch lukte het Kim wederom te 
scoren, 0-3. En ook de 0-4 kwam 
van haar voet, uit een corner. De 
0-5 kwam op naam van Esther 
Tuinman, na een ‘mislukte’ voor-
zet, die vanaf de linkerkant direct 
de verre hoek inzeilde. Binnen een 
half uur kwam de 0-6 op het sco-
rebord, door een eigen doelpunt 

van Neede na een corner. Voor 
rust vielen ook nog de 0-7, we-
derom uit een corner door Jessica 
ten Elshof, en de 0-8 op naam van 
Marieke na een hard schot.

Na rust ging het wat minder hard 
met de doelpunten, maar Ratti 
was nog niet helemaal klaar met 
scoren! Esther Tuinman speelde 
zich mooi vrij en kon lekker uitha-
len op goal, 0-9.

De tiende was in zicht, en uitein-
delijk mocht Esther Menkveld die 
op haar naam schrijven na een 
mooie actie waardoor ze zichzelf 
vrijspeelde en dus beloonde met 
een doelpunt.

Uiteindelijk wist Els Berenpas de 
laatste binnen te tikken, ook door 
zichzelf vrij te spelen en te scoren. 
Eindstand 0-11, en daarmee staan 
de dames van Ratti op een gedeel-
de 1e plaats samen met Meddo, 
maar met 16 doelpunten meer (43 
in totaal) dan Meddo.

Zondag 20 november spelen de 
dames thuis een belangrijke wed-
strijd tegen Wolfersveen.

   

Uitslagen PKV
BRONCKHORST - Uitslagen 
Bronckhorsterkleindierenshow.

Hoenders:
Lakenvelder: E.H. Ruesink 1xZG, 
1xG, Welsumer Hoen: J. Pardijs 
2xZG, Marans: E.H. Ruesink 1xF, 
2xZG, Wyandotte Hoen: H. Be-
renpas 2xF, 4xZG, 1xG, B. Wassink 
2xZG, 2xG.

Dwerghoenders:
Vorwerk Kriel: E.H. Ruesink 1xZG, 
2xG, Amrock Kriel: J. Pardijs 1xF, 
2xZG, 1xG, Wyandottekriel: H. Be-
renpas 2xF, 6xZG, 1xG, H. Siemes 
2xF, 4xZG, 1xG, T. Zevenhoeken 
2xF, 2xZG, Australorp Kriel: D. 
Klein Bramel, 1xF, 5xZG, 2xG.

Serama’s:
H. van Olst 1xF, 4xZG, 5xG, J. Mar-
tens 1xG, J. Teunissen-van Manen 
2xZG

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 4xF, 
G. Reindsen 1xF, 2xZG, Franse 
Hangoor: J. Agterkamp 1xF, 4xZG, 
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwien-
der 5xF, 3xZG, Gele van Bourgon-
die: W. Boersma 1xF, 3xZG, Wener: 

H.J. Nijenhuis 2xF, 3xZG, Witte van 
Hotot: S. Janssen 1xF, 2xZG, Rode 
Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
3xF, 4xZG, Linde Grevers 2xZG, 
2xG, Papillon: T.H. Janssen 3xZG, 
E. Stegeman 2xZG, Hollander: T. 
Zevenhoeken 5xZG, T.H. Janssen 
1xZG, H. Looman 3xF, 4xZG, Klein 
Zilver: S. Janssen 2xF, 5xZG, Rus: 
T.H. Janssen 2xF, 4xZG, Kleurd-
werg: H.J. Nijenhuis 1xF, 3xZG.

Cavia’s:
Gladhaar: H. Looman 2xZG, C. 
Benjamins 2xZG, 1xG, Borstelhaar: 
M.D. Zevenhoeken 1xF, 5xZG.

Sierduiven:
Vinkduif: J. Pardijs 1x96, 4x94, 
1x93, 1x92 punten, Oudduitse 
Ekstertuimelaar: F. van Olst 1x94, 
1x92 punten, Felegyhazer Tuime-
laar: F. van Olst 2x95, 3x94, 2x93, 
1x92 punten,

Siervogels:
Japanse Kwartel: F. Bettink 2xF, 
2xZG, Lachduif: J. Pardijs 2xF, 
2xZG, 2xG, H.J. Zweverink 4xZG, 
1xG, Diamantduif: F. Bettink 2xZG, 
2xG.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag Bridgeclub 
Bronkhorst donderdag 10 no-
vember, de laatste avond van de 
tweede ronde gewone competitie. 
In de A-lijn veertien paren. In de 
B-lijn dertien paren en in de C-
lijn negen paren; een combi-tafel 
tussen B en C. Dit keer de hoogste 
scores in de C lijn; twee percenta-
ges ruim boven de zestig.

Uitslag: Lijn A: 1. Inge & Reint 
Pellenberg 58,68%, 2. Hennie 
van Druten & Gonnie Hulleman 
57,99%, gedeelde derde plaats met 
54,21%: Dinie Hartelman & Ruud 
Bijloo en Joke Damveld & Hans 
Oldhoven. Lijn B: 1. Karen Not-
ten & Joop te Veldhuis 59,17%, 2. 
Annelies Schröder & Emmy Ste-
geman 56,67%, 3. Annie Hartman 
& Hans Jansen 55,83%. Lijn C: 1. 
Jasper de Ronde & Bert Nijenhuis 

63,89%, 2. Ans Knaake & Leida 
Pennekamp 63,19 %, 3. Hermien 
Veenhuis & Els Westerhof 53,33%. 
Promotie/degradatie wordt vol-
gende week bekend gemaakt.

Door de leden is uit de vijf inge-
brachte goede doelen, gekozen 
voor ‘De gezamenlijke zwemba-
den in Hengelo en Steenderen’, 
ingebracht door Marijke Hilder-
ink. De opbrengst van het Goede 
Doelentoernooi op zaterdag 28 
januari 2017 gaat hier naar toe. In 
november wordt er nóg tweemaal 
gespeeld op een woensdagavond: 
23 en 30 november. 

Volgende week op donderdag 17 
november, de eerste avond van de 
derde ronde. Afmelden minstens 
vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via: 06-25198329.

VORDEN - Zaterdag 12 november gingen de dames van Dash op pad. 
Er mocht gevolleybald worden in Sneek tegen de dames 2! De huidige 
koploper van de eerste divisie. Bij aankomst bleek het in Sneek, liepen 
er wat wedstrijden uit, dus werd er iets later begonnen.

Bij aanvang van de eerste set, was 
iedereen warm en kon er geknald 
worden. Het ging zeer gelijk op, 
de dames uit het Achtkastelen-
dorp hadden een goede service-
druk, maar de dames uit Sneek 
ook. Maar zoals vandaag de hele 
wedstrijd uiteindelijk zou blijken, 
schakelde Dash aan het eind van 
elke set, ongeveer bij 19-19, naar 
de vierde versnelling. Hier bleek 
telkens weer dat Sneek een zesde 
versnelling in huis had, waardoor 
er binnen no time 6 punten op rij 
gescoord werden. Hiermee was 
gelijk de eerste set ook voor Sneek.
Met een paar positiewisselingen, 
in het veld welteverstaan, want 
ondertussen zijn er al bijna geen 
wissels meer, gingen de Vordena-
ren voortvarend van start. Blokke-
rend lukte er steeds meer en ook 
aanvallend gingen de ballen rich-
ting de grond bij Sneek. Maar ook 

nu was er aan het eind van de set 
niks meer te zien van dit spel en 
werden we weer na een goede set, 
binnen 5 punten buitenspel gezet.

Dan de derde set maar. Het zat 
er in, al was Sneek zeker een erg 
goede tegenstander vandaag. Elke 
keer als er aan de kant van Dash 
servicedruk geleverd werd, liepen 
zij een paar punten weg bij Sneek. 
Maar op de momenten waarop ze 
normaal gesproken druk durfden 
te blijven leggen bij de tegenstan-
der, werd het vandaag soms te 
angstig en werden er te veel fou-
ten gemaakt. Daarnaast hielp het 
zeker niet mee dat het digitaal 
tellen voor een boel vertraging 
zorgde. Met een team dat al zoveel 
blessures kent, is het duidelijk niet 
goed om onder de wedstrijd 5 mi-
nuten stil te staan en weer koud te 
worden. Maar genoeg randzaken, 

Dash kon het boven de 20 pun-
ten weer niet waarmaken. Laatste 
set, laatste kans! De zwart-roden 
waren gebrand om gas te geven, 
aangezien er al jaren niet meer 
met 4-0 verloren was. Dus nu nog 
1 set alles er uit halen wat er in zit 
en dan maar zien waar het eindigt. 
Dit resulteerde in een setbeeld 
waarin Dash uitliep, Sneek weer 
bij haalde en Dash weer uitliep. 
Dit ging zo door tot aan een 23-
23 stand, maar op deze stand had 
onze bus zijn maximum gehaald 
en gas er bij kon niet meer, helaas. 
Dus ook deze set bleef in Sneek.

Jammer, maar Sneek is zeker de 
beste tegenstander die de dames 
uit Vorden tot nu toe zijn tegenge-
komen in de eerste divisie.

Aankomend weekend staat Scylla 
dames 1 op het programma. De 
huidige nummer 2 die het ook ont-
zettend goed doet. Kom de dames 
van Dash aanmoedigen, zaterdag 
19 november om 17.45 in sporthal 
‘t Jebbink.

Geen punten in de bus voor Dash

Voorzitter Jan Willem Krijt feliciteert het honderdste lid Carolyn Avink, die van het bestuur 
een nieuw tennistenue kreeg aangeboden. Foto: PR

Nieuwe recreatiewijzers op diverse 
plekken in de gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST - Diverse promi-
nente locaties in de gemeente 
Bronckhorst zijn deze week 
voorzien van nieuwe Recreatie-
wijzers. Zij brengen de gemeen-
te overzichtelijk in kaart. Van 
straatnamen, fietsknooppunten 
tot en met bezienswaardigheden. 

Ook op www.gemeentewijzer.nl is 
de gemeente Bronckhorst te vin-
den. Inwoners vinden op www.
gemeentewijzer.nl/Bronckhorst 
o.a. evenementen, tips, faciliteiten 
en lokale instellingen. Gemeente-
wijzer wijst inwoners hiermee de 
weg in hun gemeente en houdt ze 
op de hoogte van alles wat er in de 
buurt of in een andere gemeente 
te doen is.

Een van de nieuwe recreatiewijzers hangt aan de muur bij Profile Bleumink, naast Albert 
Heijn Grotenhuys, in Vorden. Foto: PR
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Hippisch Achterhoek 
online verenigd
ACHTERHOEK - Paardenliefheb-
ber en benieuwd wat zich op hip-
pisch gebied afspeelt in de Ach-
terhoek? Check dan snel de web-
site www.hippischachterhoek.
nl. Een nieuw online platform 
voor iedereen in de Achterhoek 
die wat met paarden te maken 
heeft. Nadat bedenker Marcel 
Roerdink uit Winterswijk de 
nieuwe website lanceerde medio 
september, werd deze meteen 
omarmd door hippisch Achter-
hoek. De bezoekersteller van de 
website loopt dagelijks op.

Door Wendy Scholten

Hippischachterhoek.nl is de start-
pagina voor paardenliefhebbers 
in Oost-Nederland. Van ruiter-
sportzaken tot rijverenigingen, van 
slipjachten tot springconcoursen 
en van recreatieruiters tot profes-
sionele stallen; alles komt aan bod. 
“Een nieuwsitem kan gaan over 
een evenement, wedstrijd, activi-
teit of over een bedrijf dat gevestigd 
is in of levert aan de Achterhoek. 
Een nieuwsitem kan ook gaan over 
Achterhoekers die elders in het 
land of in de wereld presteren.”  
Aan het woord is Marcel Roerdink, 
eigenaar van autobedrijf Meer-
dink. Zijn hippische interesse stak 
de kop op als (voormalig) boek-
houder van handelsstal Reesink. 
Tegenwoordig fokt hij zelf paarden 
en rijdt zijn dochter paard. Roer-
dink was jarenlang trouwe lezer 
van De Paardenkrant. “Daarin las 
je vroeger nog eens een artikel over 
je buurmeisje of een kleine fokker, 
maar tegenwoordig lijkt het alsof 
alleen de grote namen daarin nog 
aan bod komen. Het verslag gaat 
altijd over de nummers één, twee 
en drie en dat zijn vaak dezelfde. 

Wij willen dat anders doen. Het 
maakt ons niet uit of je hoog bent 
geëindigd of niet, wij verslaan het 
hele evenement inclusief foto’s, 
mits het in de Achterhoek plaats-
vindt.” De nieuwsstroom wordt da-
gelijks bijgestuurd door de Woold-
se Daniëlle Carrière, die jarenlang 
ervaring bij de Paardenkrant en 
Horses.nl heeft opgedaan. “Mar-
cel vertelde me wel vaker over zijn 
ideeën om een dergelijke website 
te beginnen.

Een tijdje geleden benaderde hij 
me met de vraag hem te helpen 
en zijn we om de tafel gaan zitten. 
Wat hij zegt, hoorde ik ook vaak. 
Dat je eerder nog wel eens iets kon 
teruglezen over een wedstrijd in 
de buurt, maar tegenwoordig bij-
na niet meer. Met Hippischachter-
hoek.nl brengen we de regionale 
concoursen en prestaties weer 
meer onder de aandacht.”

Op Hippischachterhoek.nl zijn 
alle hippische evenementen bin-
nen de Achterhoekse grenzen te 
vinden en via de website kunnen 
de deelnemers zich vlot aanmel-
den. “We kunnen zelfs als tussen-
persoon fungeren bij het opgeven 
voor een activiteit of evenement”, 
vertelt Daniëlle Carrière. “We pro-
beren werkelijk alles over het paar-
dengebeuren in de Achterhoek te 

verzamelen, zodat je geen andere 
website meer hoeft te bezoeken”, 
aldus Marcel Roerdink.

Wordt er dan ook nog geld ver-
diend? “Op dit moment wordt er 
alleen maar geïnvesteerd”, lacht 
Roerdink. “Maar er is wel een 
verdienmodule. Wij verkopen pa-
gina’s aan stallen, verenigingen, 
particulieren en bedrijven. 

Ze kunnen nieuws aanleveren en 
wij zorgen dat het op hun pagina 
en op de nieuwspagina verschijnt. 
Is het interessant of leuk genoeg, 
dan nemen we het ook mee op de 
voorpagina, in de nieuwsbrief en/
of op onze Facebook pagina. Hip-
pischachterhoek.nl is een enorme 
promotie voor hippisch Achter-
hoek, een website die je met ple-
zier bezoekt.”

Vouwschoentjes zetten in bieb
REGIO - Jonge kinderen kunnen 
van maandag 14 november tot en 
met vrijdag 2 december een vouw-
schoen ophalen in de vestigingen 
van bibliotheek West-Achterhoek. 
Ze knutselen hem thuis in elkaar 
en mogen het schoentje in de 
week van 28 november in de bibli-
otheek inleveren. Op 2 december 
kunnen ze komen kijken wat er in 
het (vouw)schoentje zit. 
Dit jaar is het Schoenboekje met 
de titel ‘Het cadeau’’ geschreven 
én kleurrijk geïllustreerd door 
Harmen van Straaten. Het gaat 
over Daan, die alles heeft wat zijn 
hartje begeert. Dus vraagt hij een 

heel bijzonder cadeau. Op een 
dag staat er een grote doos voor 
zijn deur. En in die doos vindt hij 
elke dag een nieuw cadeau. Iets 
wat hij nog niet had. Kinderen 
die ‘t schoenboekje Het cadeau in 
hun (vouw)schoentje willen krij-
gen moeten er snel bij zijn, want 
zelfs op de boot van Sinterklaas is 
de ruimte beperkt en ‘op is op’. Het 
Schoenboekje is onderdeel van 
de leesbevorderingscampagne ‘t 
Heerlijk Voorleesavondje, dat dit 
jaar plaatsvindt op donderdag 1 
december. Het Schoenboekje is 
goed voor vijftien minuten (voor)
leesplezier.

Initiatiefnemer Marcel Roerdink, zijn dochter Chayenne te paard en Danielle Carrière. Foto: PR

Workshop verrassend bewegen
met thema: ‘Het geheim van je oor’
Tijdens deze ochtendworkshop 
ga je bewegen, ontdekken en 
ervaren wat het effect is van 
bewegen met je oren. Het ver-
haal dat je oren daarmee ver-
tellen leer je begrijpen en sim-
pel toepassen. Spelen met de 
mogelijkheden binnen je eigen 
grenzen. Klein, zacht en een-
voudig.

Ontdekkend bewegen met je 
oren geeft vrijheid aan je nek, 
beïnvloedt je evenwicht en de 
holtes in je hoofd en maakt je 
schouders soepeler. Zelfs je lage 
rug vindt bewegen met je oren 
fijn. Oren… zoveel meer dan al-
leen om mee te horen!

Leuke bijkomstigheid… je komt 
steviger op je benen te staan met 
meer ruimte in en rond je hoofd. 
Het beloofd een verrassende 
workshop te worden, die door 
kleine bewegingen grootse effec-
ten geeft. 

Inge Neijenhuis heeft zich sinds 
1992 gespecialiseerd in bewust-

bewegen. Zij kan helder waarne-
men en duidelijk onder woorden 
brengen wat er in en door het 
lichaam beweegt. Lessen bij haar 
zijn een eye-opener en laten je 
keer op keer verwonderen over je 
eigen mogelijkheden.

Woensdag 23 november, 
Louise de Colignystraat 11 
Doetinchem.
Zaterdag 12 november, 
dorpshuis Zeddam.
Zaterdag 26 november, 
kulturhus Vorden.
Tijd: 09.30 - 12.00 uur.

Voor meer informatie: 
www.bewust-bewegen.com / 
06 - 43 43 12 16

Al sinds 2002 geeft Rian Drok 
teken- en schilderlessen en 
workshops in haar atelier aan de 
Almenseweg in Vorden. Dit jaar is 
de ruimte flink opgeknapt en nu 
ze gaat er weer met frisse moed 
tegenaan, met een nieuwe naam: 
Tekenpraktijk Het Kleine Veld 
wordt Atelier Rian. De kracht van 
haar cursussen is dat je niet hoeft 
te kunnen tekenen om iets moois 
te maken. Maar ook meer ervaren 
schilders/tekenaars hebben vaak 
veel profijt van de cursussen. Je 
werkt niet vanuit techniek maar 
vanuit gevoel, via eenvoudige 
maar fijne opdrachten. Je ge-
bruikt allerlei materialen: acryl-
verf, (kleur-) potlood, houtskool, 
ecoline, collage, etc..

Op donderdagochtend 24 no-
vember en op maandagavond 
28 november start een nieuwe 
cursus van 8 lessen intuitief schil-
deren. Het thema is: de winter 
komt eraan. Dit is de tijd om let-
terlijk en figuurlijk naar binnen te 
gaan. Deze mogelijkheid wordt 
je geboden in de cursus intuïtief 
schilderen. Een cursus met veel 
kleur, met veel verschillende ma-
terialen. Een cursus waarin het 
niet gaat om de prestatie maar 

om de ervaring. Om het werken 
vanuit eigen gevoel, je eigen intuï-
tie. Dit is een weldaad voor je ziel 
en je brein. En ook wie nog nooit 
geschilderd heeft kan meedoen. 
Want iedereen kan het: er is geen 
goed of fout! 

8 donderdagochtenden van 9.30-
11.30 uur of 8 maandagavonden 
van 19.30-21.30 uur. 
Kosten: €120 incl. alle materialen 
en koffie/thee. 
Almenseweg 39, 7251HN Vorden, 
0575-542937/06-36073054
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

(Advertorial)

Tekenen en schilderen bij Rian

(Advertorial)

Eindejaarsshow bij Boter Kaas & Kampeerboerderij 
Open dag met proeverijen bij ’n Ibink in 
Ruurlo
Met een bijzonder concept trekt de Eindejaars-
show bij Boter Kaas & Kampeerboerderij ’n Ibink 
in Ruurlo jaarlijks veel belangstelling. Op zondag 
20 november tussen 11.00 en 17.00 uur staat het 
evenement voor de 18e keer op de agenda. De toe-
gang is gratis..

Boeiend, gezellig en leuk voor jong en oud. “Het gaat 
er heel ongedwongen aan toe”, vertellen Jan en José 
Zoeteman van Boter Kaas & Kampeerboerderij ’n 
Ibink. De Eindejaarsshow belooft opnieuw veel goeds. 
Bezoekers zijn welkom in de voormalige kaasmakerij 
met zitgelegenheid en twee grote tenten. “We laten 
een ruim assortiment kaasproducten en veel ambach-
telijk gemaakte producten zien. Je moet dan denken 
aan mosterd, jam, noten, metworsten, koekjes, wijn, 
honing, advocaat, pannenkoekenmeel en truffels.” 
Daarnaast worden de speciale Sinterklaas-, Kerst- en 
relatiegeschenken gepresenteerd. “Ze kunnen naar 
wens en op maat worden samengesteld. Het is net 
wat de klant wil”, aldus José Zoeteman. “Je hebt dan 
een bijzonder cadeau met een geheel eigen tintje. Dat 
valt niet te vergelijken met een standaard pakket”, 
vult haar man aan. Op de Eindejaarsshow krijgt ieder-

een die een bestelling plaatst of een geschenk koopt 
een leuke attentie. 
Tijdens het evenement staat de koffie klaar en wordt 
er een glas warme glühwein geschonken. Er is ook al-
coholvrije glühwein. Daarnaast worden er verschillen-
de warme en koude kaashapjes gemaakt. Een wijn-
proeverij is ook altijd een vast onderdeel. “Onze nieu-
we Franse wijn uit de Dordogne wordt gepresenteerd”, 
merkt Jan Zoeteman op. “Een Nederlander die naar 
Frankrijk emigreerde en daar wijnbouwer werd  komt 
speciaal naar Ruurlo om zijn verhaal te vertellen en 
de bijzondere en erg lekkere wijnen te laten proeven.” 
Natuurlijk mag een kaasproeverij niet ontbreken met 
eigen kaassoorten en vele soorten dips en marmela-
des. Voor de jonge gasten is er een springkussen. “En 
we hebben nog wat verrassingen in petto, maar dat 
zien de bezoekers op de dag zelf wel.
Jan en José Zoeteman staan met hun kaasproducten 
en –specialiteiten op de markten in de regio. Boter 
Kaas & Kampeerboerderij ’n Ibink is gevestigd aan de 
Arfmansteeg 1 in Ruurlo.

Meer informatie op: www.nibink.nl

De website. Foto: PR

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.

Dinsdag 15 november 201618 Contact Bronckhorst Noord



De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld  |  T 0575-746046  |  www.heelhuus.nl  |  Like ons op Facebook!                   www.facebook.com/heelhuusgezondheidscentrum/
Maandag, woensdag en donderdag 08.00 uur – 21.00 uur. Dinsdag en vrijdag 08.00 uur – 18.00 uur. Zaterdag 08.30 uur – 13.00 uur

Klachten worden bij het HeelHuus als signalen gezien. Niet alleen de klacht wordt behandeld, maar ook de oorzaak 

ervan achterhaald. Dit betekent dat alle behandelingen, zowel de reguliere als de complementaire,  erop gericht zijn 

om de autonomie (zelf genezend vermogen) van de geest over het lichaam te herstellen en te zorgen dat ieder daar 

zelf invloed op uit kan oefenen.

De naam HeelHuus geeft precies weer wat het Gezondheidscentrum te bieden heeft: een ‘Huus’ middenin in de 

samenleving en door en voor mensen met beide benen op de grond, waar je in een geborgen en prettige sfeer weer 

heel kunt worden. Tijdens dit helingsproces biedt het Centrum alle mogelijke ondersteuning door te verbinden, te 

versterken, te bekrachtigen en te helen. 

In het logo is daarom het blad van een lotus verwerkt; een blad zorgt voor de 

omzetting van licht naar voeding voor de plant, zodat deze tot bloei kan komen; 

een lotus verwijst bovendien naar de ‘zuivere’ en meest pure manier hiervoor. 

Het lotusblad staat dus symbool voor de zorg die het HeelHuus biedt.

Warm welkom in de woonkamer 
De wachtruimte van het HeelHuus is het hart - ‘de woonkamer’ - van het Gezondheidscentrum. De inrichting is er 

natuurlijk, licht en sfeervol, met grote foto’s van Zutphen en Warnsveld aan de wand. Een heuse boomstam doet dienst 

als pilaar en versterkt nog eens dit effect. Er staat een ruim 4 meter lange boomschijftafel, met langs de wanden 

comfortabele loungestoelen.

Warm welkom met koffie, thee én vitaal water
Voor een bezoek aan het HeelHuus Gezondheidscentrum staan niet alleen een heerlijk en ontspannend kopje thee van 

Communitea of een bijzonder en bewust kopje Peeze-koffie klaar. Er kunnen ook 3 verschillende smaken uit de Vitaal 

Water Bar worden getapt: zacht’ water dat het hart opent en ontspanning geeft, 

‘mineraalrijk’ water dat de spijsvertering stimuleert en ‘ontgiftend’ water dat de 

nieren en lever versterkt

In het HeelHuus Gezondheidscentrum staat de mens centraal; klein, groot, jong, oud, gezond en minder gezond. Er wordt uitgegaan van het individu en gekeken naar 
wat deze persoon nodig heeft om in balans te komen, te genezen, gezond(er) te worden.  Dit kunnen reguliere behandelingen zijn, zoals fysiotherapie, manuele therapie, 
podotherapie, logopedie, ergotherapie en psychologie maar ook complementaire behandelingen zoals acupunctuur, natuurgeneeskunde, craniosacraal therapie, massage 
bij kanker, tekentherapie en energetische coaching.

Iedereen ‘kind aan huis’ in het gezondheidshuis

Ervaringen uit het HeelHuus
De arm kan weer de 
lucht in!
In maart 2015 valt Tineke Mast 
(62) uit Zutphen tijdens een rond-
je schaatsen, haar favoriete sport, 
opeens met een harde klap op 
haar linkerschouder. Ze blijkt 
daardoor een scheurtje in deze 
schouder te hebben. Vanuit Gelre 
Ziekenhuis wordt ze vervolgens 
doorverwezen naar het HeelHuus  
en Daniëlle Menting in het bijzon-
der, specialiste in de behandeling 
van schouderblessures. 

Het zit Tineke niet mee, want nog 
tijdens het begin van het behan-
deltraject en met de uitdrukke-
lijke opdracht van Daniëlle om 
de arm absoluut niet te belasten, 
glijdt ze uit op een pas gedweilde 
vloer, op dat moment 3 weken op 
reis voor haar stichting Care4Tina 
in Xi’an China. Ze valt ditmaal op 
haar rechterschouder, terwijl haar 

linkerarm een zwaai naar achteren 
maakt. Een los botfragment in de 
linkerschouder is het gevolg en na 
thuiskomst volgt een operatie om 
dit te fixeren. Ondanks gerichte 
fysiotherapie blijft Tineke vervol-
gens pijn en ontstekingsklachten 
houden, waardoor Daniëlle be-
sluit haar, met uiteraard een goe-
de onderbouwing hiervoor, naar 
een arts terug te verwijzen. Die 
constateert dat er inderdaad een 
tweede operatie nodig is, vanwege 
de ‘migratie van een schroef’ die 
botsplinters en ontstekingen ver-
oorzaakt.
Inmiddels is deze laatste opera-
tie succesvol verlopen en heeft 
Tineke heel veel minder pijn. De 
vervolgbehandelingen bij Daniël-
le gaan goed en hebben ditmaal 
ook echt blijvend resultaat. Sinds 
kort kan ze haar arm ook weer bij-
na normaal belasten en zelfs weer 
gewoon zwaaien: een groot hoera 
voor Daniëlle!

Ongelooflijke 
vooruitgang na 
verlamming
Na een hersenbloeding in 2006, 
met verlamming van de linkerkant 
van zijn lichaam tot gevolg, volgde 
voor Gerrit Thomassen (60) uit Oe-
ken een lange periode van revali-
datie. Hij ging aangepast bewegen 
en sporten, totdat hij in 2013 in 
contact kwam met fysiotherapeut 
Bert van der Weide van het Heel-
Huus.  
In een gesprek in november 2013 
geeft Bert aan dat hij voor Gerrit 
mogelijkheden ziet om een aantal 
dingen te verbeteren. Sinds die tijd 
heeft Gerrit elke week therapie, 
terwijl hij ondertussen een gewel-
dige vooruitgang heeft geboekt. 
De mobiliteit en stabiliteit zijn met 
grote sprongen vooruitgegaan. Zo 
is hij zelfs met zijn fysiotherapeut 
het voetballen, wat hij in novem-
ber 2013 absoluut niet voor moge-
lijk had gehouden. Ook loopt hij 
inmiddels zonder hulpmiddel! 

Craniosacraal 
therapie als oplossing 
voor jonge ouders
Uit de praktijk van Peter ter Horst 
“Onlangs kreeg ik de vraag van 
een moeder of ik iets kon beteke-
nen voor haar bijna 1-jarige zoon. 
Hij had een sterke voorkeur om op 

zijn rechterzijde te slapen en huil-
de vanaf zijn geboorte (overmatig) 
veel. Ze waren al bij een kinderarts 
geweest en hadden aan de hand 
daarvan geëxperimenteerd met 
voeding en kinderfysiotherapie 
(inbakeren). Niets had echter het 
gewenste resultaat.

Toen ik begon met het lichamelijk 
onderzoek, voelde ik direct een 
sterke spanning aan de rechter-
zijde van zijn lijf met de lever als 
middelpunt. Zijn schedel vertoon-
de een asymmetrie met een dui-
delijk zichtbare afplatting aan de 
rechterzijde. Bij navraag aan de 

moeder bleek haar zoon tijdens de 
zwangerschap langere tijd in een 
dwangstand te hebben gelegen in 
de baarmoeder.

Met zachte technieken behandel-
de ik de lever en vrijwel direct re-
ageerde hij met het bewegen van 
zijn gehele lichaam, ondersteund 
door huilen. Dit zijn vormen van 
ontlading van restricties in de fas-
cie (bindweefsel). Daarna lag hij 
zichtbaar voldaan op de behandel-
tafel. Behandeling van zijn (afge-
platte) schedel hoefde niet, omdat 
de botstukken op die leeftijd nog 
niet met elkaar waren vergroeid. 
Door regelmatige wisseling van 
houding en het (bijna) gaan staan, 
zou immers de zwaartekracht de 
asymmetrie vanzelf gaan ophef-
fen.
Ik heb hem in de opvolgende twee 
maanden nog twee keer behan-
deld. Na de eerste behandeling 
was het huilen fors verminderd en 
gedaald tot het gemiddelde niveau 
van de leeftijd van het kind. Na de 
derde behandeling waren de sche-
delbeenderen ook al nagenoeg 
symmetrisch. Vader en moeder 
waren dolblij, helemaal ook omdat 
ze zelf weer konden genieten van 
hun nachtrust.”



WARNSVELD - Zorg-wooncentrum 
den Bouw is een zelfstandige or-
ganisatie die verschillende soor-
ten zorg, welzijn en wonen aan-
biedt aan ouderen in een open 
setting. Zij bieden thuiszorg aan 
ouderen die in het dorp Warns-
veld wonen. Daarnaast willen 
we ons centrum ook steeds meer 
openstellen als een ontmoetings-
plaats van mensen. Wij willen 
ouderen waar nodig de best mo-
gelijke ondersteuning bieden.

Daarom bouwen wij als medewer-
kers en vrijwilligers samen met 
cliënten en mantelzorgers aan 
een mooie en sterke organisatie, 
flexibel bewegend in een veran-
derende maatschappij ten dien-
ste van onze cliënten. Den Bouw 
staat door haar kleinschaligheid 
dichtbij de cliënt. Ook bieden we 
maaltijden aan vanuit onze eigen 
keuken, die dagelijks bereid wor-
den met verse streekproducten. 

Cliënten kunnen rekenen op per-
soonlijke ondersteuning van on-
ze medewerkers. Samen met de 
mantelzorger stemmen wij onze 
ondersteuning af op de behoeften 
en wensen van de cliënten. Onze 
focus ligt steeds op het welbevin-
den. Wij denken in mogelijkheden 
en kijken vooral wat de cliënten 
nog kunnen, zodat de cliënten 
zo goed mogelijk in staat zijn om 
hun eigen leven vorm te geven. 
Juist ook de stille waarden krij-
gen bij ons aandacht zoals die ene 
knipoog, een schouderklopje, het 
zingen, het samen ondernemen 
van activiteiten. Dit geeft ons be-
staansrecht.

Zorgvisie
Wij zijn een zorg-wooncentrum 
voor mensen in de derde levens-
fase wonend in Warnsveld en om-
streken met een zorgbehoefte. Om 
de cliënt optimaal te laten functio-
neren met al zijn of haar beperkin-
gen bieden wij op basis van indica-
tie een appartement, op de cliënt 
toegesneden ondersteuning, aan-
vullende zorg en verpleging bij te-

kort schietende functies. Daarnaast 
verlenen wij hulp aan zelfstandig 
wonende cliënten. Uitgangspunt 
bij ons handelen is de zelfstandig-
heid en de privacy van onze cliën-
ten. Respect voor de levensovertui-
ging en de autonomie van de cliënt 
is hier een onderdeel van.

Open Zorginstelling
Den Bouw legt prioriteit bij die 

zorgvormen waarbij de autono-
mie en de zelfredzaamheid van 
de cliënt zo maximaal mogelijk 
worden ondersteund en geres-
pecteerd. Dat heeft gevolgen voor 
de inrichting van de zorg; den 
Bouw streeft ernaar het gehele 
zorgaanbod hierop te beoordelen. 
Een van de belangrijkste aspecten 
in dit verband is de toepassing van 
vrijheid beperkende maatregelen. 

Omdat deze maatregelen vaak 
grote negatieve bijwerkingen heb-
ben voor de cliënt en afbreuk doet 
aan zijn autonomie, heeft den 
Bouw ervoor gekozen om niet te 
werken met gesloten afdelingen 
en andere vrijheid beperkende 
maatregelen tot een minimum te 
beperken.

Team Zorg-wooncentrum den Bouw

Zorg-wooncentrum den Bouw biedt diverse soorten zorg, 
welzijn en wonen aan ouderen in een open setting

Zorg-wooncentrum den Bouw in Warnsveld. Foto: PR

Kent u iemand met dementie?
Dan is een Snoezelkussen Imperfectie® het perfecte 

geschenk voor Sinterklaas, Kerst of verjaardag

Het Snoezelkussen Imperfectie® is bedoeld voor mensen 
met een vorm van Dementie. 

Het is een wasbaar, handgemaakt kussen van 45x65 cm,  
vervaardigd uit verschillende stoffen en materialen voor 

sensorische stimulatie met therapeutisch effect.

Het Snoezelkussen Imperfectie® kan de persoon laten 
glimlachen of tot tranen toe roeren.

Het brengt in beweging of geeft een gevoel
van ontspanning en veiligheid.

Ieder Snoezelkussen Imperfectie® is anders en wordt op de 
persoon gemaakt, rekening houdend met zijn of haar 

beperkingen.

Het Snoezelkussen Imperfectie® wordt met de hand gemaakt 
in Zutphen, Nederland.

Zorg-wooncentrum den Bouw is een zelfstandige organisatie met een duidelijke 
identiteit in de ouderenzorg en samenleving van Warnsveld en Zutphen e.o. Naast 
zorgverlening, zowel in de eigen appartementen als in de thuissituatie in het dorp 
Warnsveld, verzorgen wij dagelijks verse maaltijden (ook thuis), hebben wij 
uitgebreide welzijnsarrangementen en een eigen wasserij. Meer informatie over 
het zorg-wooncentrum vindt u op www.denbouw.net  
 
Voor diverse activiteiten zijn we op korte termijn op zoek naar enthousiaste

VRIJWILLIGERS 

De vele vrijwilligers die in den Bouw actief zijn leveren een belangrijke 
bijdrage aan het aan het welzijn van de cliënten. Vrijwilligers helpen bij 
diverse activiteiten zoals:
• Gastvrouw/gastheer voor het schenken van koffie en thee in het restaurant.
• Ondersteuning met ontspanningsavonden.
• Het begeleiden  en stimuleren van cliënten  bij creatieve bezigheden.  
 zoals schilderen en tekenen, bloemschikken en handwerken.
• Helpende hand bij de mannensoos.
• Zingen.
• Wandelen.
• Bezoekjes brengen aan bewoners die weinig bezoek krijgen.
• In de redactie van de huiskrant ‘de Korenhalm’.
• Hulp bij ongeplande activiteiten.

Wij bieden: 
Een aantrekkelijk takenpakket in een zorgorganisatie, waarin de cliënt 
centraal staat.

Informatie en reactie
Wilt u ook deel uitmaken van de 
vrijwilligersgroep meldt u zich 
dan via de receptie van den Bouw 
of via het contactformulier op de 
website van Zorg-wooncentrum 
den Bouw, telefoonnummer: 
(0575) 522840 of digitaal via 
info@denbouw.net.



Snoezelen oftewel zintuigactivering biedt uitkomst bij dementie
REGIO - De zorg verandert en daar 
spelen wij, Snoezelkussen.nl op in. 
Familie en mantelzorgers hebben 
steeds meer eigen regie en gaan 
zelf op zoek naar hulpmiddelen 
voor het zieke familielid. Er is steeds 
minder tijd in de zorg voor extra 
aandacht. Mensen staren doelloos 
voor zich uit of zijn juist onrustig ac-
tief. Dan kan Snoezelen, oftewel zin-
tuigactivering, een uitkomst bieden. 
Het is een gevoelsactiviteit, spreekt 
emoties aan, een primaire vorm van 
activering en sensomotorische sti-
mulatie. Het kan worden aangebo-
den aan mensen in het tweede tot 
en met het laatste stadium van de 
ziekte dementie.

Bij alle achteruitgang bestaat er een 
uitzondering: gevoelens en emoties 
worden versterkt. Daarop spelen wij 
in met onze Snoezelkussens Imper-
fectie®.

De effecten van Snoezelkussens Im-
perfectie® kunnen zijn dat de cliënt 
meeren/of rustiger gaat bewegen, 
medicatiegebruik (tegen onrust) 
vermindert, het kan verveling voor-
komen, het stimuleert activiteit en 
vermindert passiviteit, de cliënt 
voelt zich veiliger en rustiger. Ook is 
er geen extra begeleiding nodig, de 
cliënt kan het op de bank of aan tafel 
gebruiken en bevordert het het her-
stellen van lichamelijk contact. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat iemand 
vroeger liever geen lichamelijk con-
tact wilde aangaan. Echter nu de cli-
ent dementeert, kan dat veranderd 
zijn. Je kan naast de cliënt gaan zit-
ten en samen bezig zijn, bewegen 
en aanraken, met ons Snoezelkus-
sen Imperfectie® als onderwerp.

Werking Snoezelkussen 
Wat maakt dat het zo werkt? De 
reden is dat het in uitvoering en 
ontwerp uniek is en op maat voor 

de cliënt wordt gemaakt. Uiter-
aard ontwerpen wij ook universeel 
bruikbare Snoezelkussen Imper-
fectie®. Voordat een Snoezelkussen 
Imperfectie® wordt gemaakt en ge-
bruikt, is het belangrijk om, indien 
mogelijk, levensloopgegevens en 
verdere achtergrondinformatie over 
de cliënt te verzamelen. Daarna 
worden recente gegevens over het 
psychosociale en lichamelijke func-
tioneren geïntegreerd toegepast. Op 
grond van observaties en informatie 
verkregen uit de eerder verzamelde 
gegevens kan heel goed worden be-
paald of het Snoezelkussen Imper-
fectie® echt past bij de cliënt.

De dementerende cliënt kan last 
hebben van: Grijp- en zuigreflex, 
roepgedrag, agressie, een sociaal ge-
isoleerd cliënt, gespannen wiegend 
gedrag, steeds weer voorover vallen 
met het hoofd op tafel en andere. 
Kortom, het algemeen welbevinden 

van de cliënt is verstoord. Het Snoe-
zelkussen Imperfectie® kan dan uit-
komst bieden. Om rust te bieden of 
om contact te leggen met de cliënt 
op zijn of haar functioneringsniveau 
. In samenspraak met Ergo- en ge-
dragstherapeuten kan het Snoezel-
kussen verder worden uitgewerkt.

Als het Snoezelkussen Imperfectie® 
is geaccepteerd door de cliënt en hij 
voelt zich prettig en op zijn gemak 
met het snoezelkussen, dan kan het 
ook uitstekend worden gebruikt om 
de cliënt in beweging te krijgen. Pro-
fessor Erik Scherder schrijft en ver-
telt over het belang van bewegen. 
Hij is hoogleraar klinische psycho-
logie Vrije Universiteit Amsterdam 
met als specialisatie dementie e´n 
hoogleraar bewegingswetenschap-
pen Rijksuniversiteit Groningen.

Het oproepen van emoties
Door het toevoegen van een lepel, 

bijvoorbeeld voor iemand die hield 
van koken, kan een emotie of gevoel 
worden opgeroepen, wat als pret-
tig wordt ervaren. Ook al herkent 
de cliënt de lepel niet zoals wij dat 
doen. De imprint in het brein van 
zoiets simpels als een lepel, kan op 
vele gebieden in het brein een plek 
(herinnering) krijgen: je kan er mee 
eten, het is van metaal of plastic, 
het heeft een emotionele waarde, 
het was een onderdeel van een be-
stekset, gekregen van ouders of voor 
het huwelijk, zilver, hout, de favoriet 
gevormde lepel, het gebruik ervan, 
hoe je het gebruikt, de smaak van 
het metaal in combinatie met voed-
sel (bijvoorbeeld gekookt ei eten 
met zilveren lepel is niet lekker), je 
eerste kinderlepel, roeren, opschep-
pen enzovoort.

 ■ Zie ook de advertentie elders in 
deze krant. 

Akkolade is een HR netwerkorganisatie in de gezondheidszorg.
Wij verbinden medewerkers op basis van hun kwaliteit aan de identiteit van de organisatie en dragen 
hiermee bij aan een duurzame en succesvolle relatie in de zorg. 

Wij zoeken 

Verzorgenden IG en Verpleegkundigen 4/5 
voor diverse vacatures in de Achterhoek. 

Wij denken graag mee waar jouw ambities liggen om tot de perfecte 
match te komen! Zie www.akkolade.org of bel vrijblijvend 
Jacqueline Middelbrink: 0653944787

ZORG               WONEN               ZORGVERLENEN

ZORG               WONEN               ZORGVERLENEN

WIJ WILLEN DE ZORG KLEUR GEVEN!

Heeft u zorg nodig? Bij Zorg-wooncentrum den Bouw
kunt u terecht voor zorg, wonen, activiteiten en maaltijden.

Wilt u alvast een kijkje nemen, kom dan gezellig op

19 November naar onze Wintermarkt van 10.00 tot 14.00 uur

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen.
Abersonplein 9  7231 CR Warnsveld    tel. 0575-522840   

info@denbouw.net www.denbouw.net

(Advertorial)

Je figuur weer terug met een (deel) prothese
Borstprothese op maat
Na de ingrijpende behandeling 
van borstkanker, komt de be-
hoefte om het figuur te corrige-
ren met een gehele of gedeelte-
lijke borstprothese. De begelei-
ding van een professioneel en  
gecertificeerd bedrijf is hierbij 
onontbeerlijk

Jose de Vos Medicals in Zutphen 
is gespecialiseerd in het aanmeten 
van borstprotheses. 
“Centraal bij mij staan de persoon-
lijke zorg en aandacht voor iedere 
klant. Zo begin ik elke  afspraak met 
een persoonlijk gesprek.  Om de 
klant in alle rust en volledige priva-
cy te kunnen adviseren werk ik uit-
sluitend op afspraak. Het uitgangs-
punt is altijd dat elke vrouw een 
perfect passende, comfortabele en 
natuurlijk ogende prothese krijgt, 
waarmee ze vrijuit kan bewegen.  
In het ene geval is dat een volledige 
borstprothese, in het andere geval 
een deelprothese.

Volledige borstprothese
In mijn praktijk in Zutphen heb ik 
een groot assortiment protheses in 
alle vormen en maten op voorraad. 
Om een  zo compleet mogelijk aan-
bod te bieden, werk ik samen met 
alle grote leveranciers, waaronder 
Amoena, Silima, ABC Breastcare en 
Anita.
Bij een amputatie is een volledige 
borstprothese noodzakelijk. Daar-
bij kan gekozen worden uit ver-
schillende mogelijkheden. Inspe-
lend op de persoonlijke behoeftes 
kan ik de klant de best passende 
prothese aanbieden. Zo biedt ik 
bijvoorbeeld borstprotheses aan 
die in een hoesje in de BH gedra-
gen worden en plakprotheses die 

rechtstreeks op de huid worden be-
vestigt. Het voordeel van deze pro-
these is dat deze door de huid en 
bh gedragen wordt, wat het gevoel 
van een eigen borst het meest be-
nadert.  Ook heb ik speciale losse 
protheses voor dames die extreem 
transpireren. Dankzij de speciale 
achterkant is deze prothese warm-
te absorberend. De prothese met 
een masserende achterkant is ide-
aal voor dames met oedeem in het 
wondgebied.”

Deelpropthese.
Voor dames die een borstbesparen-
de operatie hebben ondergaan  of  
voor een reconstructie hebben ge-
kozen, is er de deelprothese.
“Direct na een borstbesparende 
operatie en bestraling is de borst 
veelal nog ietwat opgezwollen.  Het 
duurt een aantal maanden tot zelfs 
een jaar voordat de borst haar de-
finitieve vorm heeft aangenomen. 
Veelal is pas nadat de zwelling is 
weggetrokken zichtbaar dat er ver-
schil is tussen beide borsten. Voor 
deze dames is de  deelprothese de 
ideale oplossing. Deze zijn er in alle 
soorten en maten.
De deelprothese is ook een ideale 
aanvulling voor dames die een bor-
streconstructie hebben ondergaan. 
Het kan voorkomen dat deze borst 
qua vorm of volume afwijkt van de 
gezonde borst.”

Lingerie en badmode
De juiste pasvorm van de  lingerie is 
uitermate belangrijk bij het dragen 
van een (deel)prothese.
“Ik heb een uitgebreid assortiment  
mooie, comfortabele lingerie op 
voorraad, zoals BH’s met en zon-
der beugel, t-shirt BH’s en setjes in 

verschillende kleuren en maten. Als 
aanvulling op deze lingerielijn is er 
ook een royaal aanbod modieuze 
badmode, hemdjes en nachtkle-
ding. 
De lingerie en badmode is een wis-
selende collectie, waarbij ik altijd 
inspeel op nieuwe trends.
Zo kan iedere vrouw er na een bor-

stoperatie charmant en mooi uit 
blijven zien.”
Jose de Vos Medicals in Zutphen 
is gespecialiseerd in het aanmeten 
van borstprotheses. Het bedrijf is 
SEMH gecertificeerd.  De protheses 
worden vergoed  door alle zorgver-
zekeraars.

Jose de Vos Medicals
Lintelostraat 1
7203 CR  ZUTPHEN
Tel. 0575-549024  
jdevosmedicals@hetnet.nl
www.josedevosmedicals.nl



Handballers SV Quintus 
blijven goed presteren
HENGELO - Zowel uit als thuis 
kunnen de teams van Handbal-
vereniging SV Quintus terug-
kijken op sportieve wedstrij-
den, zondag 13 november. Met 
slechts een verloren wedstrijd en 
een gelijkspel konden de teams 
winstpunten laten noteren.

Quintus D1 speelde thuis tegen 
Erix D1 uit Lichtenvoorde. In het 
begin zat de snelheid er goed in 
en binnen tien minuten was er 
een voorsprong van acht punten. 
De heren kunnen elkaar steeds 
beter vinden en de speelwijze gaat 
steeds beter. Eindstand 27-8. De 
Dames C gingen de strijd aan te-
gen Erix DC1 en wonnen met 19-9. 
De wedstrijd van de E1 tegen Erix 
E1 begon rustig, er werd aangeval-
len van beide kanten, maar nog 
niet gescoord. Er werd goed verde-
digd door Erix, maar Quintus gaf 
niet op en zo werd de stand 7-5.

Eerste helft van 
de competitie 
overtuigend 
afgesloten

Heren 2 speelde zondag tegen 
Artemis 3. De teams waren aan 
elkaar gewaagd waardoor het een 
spannende eerste helft was. Rust-
stand 10-6. Na rust benutten de 
heren van Quintus hun kansen be-
ter waardoor de voorsprong snel 
uitgebouwd kon worden naar een 
veilige marge. Eindstand 23-16. 
Vandaag speelde de D2 thuis te-
gen AES Arnhem D4. De wedstrijd 
ging gelijk op, Arnhem had er een 
paar tussen lopen die al tweede 
jaar D zijn. Deze waren fysiek wat 

groter, maar op karakter hebben 
de meiden een knap gelijk spel er-
uit kunnen slepen: 10-10.

Het eerste herenteam van Quintus 
speelde op zondag de thuiswed-
strijd tegen het eerste van Erix. 
Quintus speelde in de defensieve 
6-0 formatie, de heren van Erix 
verdedigde juist offensief. Een 
mix van schoten van afstand en 
schoten vanaf de cirkel wisselden 
elkaar af. Helaas was Quintus nog 
te slordig met de afsluiting en liep 
het bij rust tegen een 12-14 achter-
stand aan.

In de tweede helft bleef het thuis-
team gas geven en en binnen drie 
minuten was de achterstand om-
gebogen tot een voorsprong, 15-
14. Erix werd moe en kon het niet 
meer bijbenen. Uitslag 29-24.

Jongens C1 hebben de eerste helft 
van de competitie overtuigend 
afgesloten. De laatste wedstrijd 
tegen HCW werd met 10-29 ge-
wonnen. De snelle break-outs wa-
ren gewoon niet te stoppen. Het 

tweede deel zal zwaarder worden 
want nu kennen zij elkaar. Zondag 
heeft HS3 van Quintus tegen HCW 
HS1 gespeeld. De pot begon leuk 
en sterk. De ruststand was 3-4 in 
het voordeel van HCW en eindig-
de met een stand van 13-8 in het 
voordeel van HCW.

Thuiswedstrijden 20 november:
10.00 uur Quintus D2 - UGHV D1. 
10.45 uur Quintus DC1 - UGHV 
DC2, 11.45 uur Quintus HS3 - Ca-
bezota HS2.

Uitwedstrijden 20 november:
10.00 uur Sani4all/Artemis ‘15 D2 
- Quintus D1: de Bongerd, Doe-
tinchem, 10.55 uur AES Arnhem 
E2 - Quintus E1: Rijkerswoerd, 
Arnhem, 15.05 uur Ha-STU HS2 
- Quintus HS1: Universitair Sport 
Centrum, Nijmegen, 16.00 uur 
Erix HS2 - Quintus HS2: Hama-
landhal, Lichtenvoorde.
   

 ■ ww.svquintus.nl

KunstBus naar sprookjesachtige show
VORDEN - Dinsdag 8 november 
reed de KunstBus Vorden e.o. naar 
Amphion in Doetinchem. Het werd 
een avond genieten van de sprook-
jesachtige beelden van dit Ameri-
kaanse dansgezelschap ‘Alchemia’ 
dat de choreografie bracht van 
de wereldberoemde choreograaf 
Moses Pendleton. De man van de 
openingsceremonie van de Olym-
pische winterspelen in Sochi. De 
deelnemers genoten van magische 
beelden gebracht door dansers, die 
soms in acrobaten veranderden in 
een licht- en schaduwspel, in ogen-

schijnlijk eenvoudige kledij waar-
mee schitterende effecten werden 
bereikt. Dit alles met prachtige 
muziek, variërend van Aboriginal, 
middeleeuwse koorzang, tot klas-
siek. De volgende activiteit van De 
KunstBus vindt plaats op 25 janu-
ari naar Amphion waar de opera 
Tosca wordt uitgevoerd. Informa-
tie en opgave bij een van de leden 
van de werkgroep: Annie Meijer 
(0575-553246), Lamien Nijhoff 
(0575-552118), Antoinette Timmer 
(0575-552027) en Gerda Klein Gel-
tink (0575-441457). 

   

Vorden 1 verliest voor tweede keer

VORDEN - Het 1e elftal van v.v. 
Vorden is op de 10e speeldag te-
gen haar tweede verliesbeurt aan 
gelopen. Uit in Groesbeek bij de 
degradant uit de 1e klas, Rood Wit, 
werd een 1-0 nederlaag geleden. 
Terwijl in de top 6 ook RKZVC, Le-
ones, Spero en Varsseveld punten 
verspeelde, staat het 1e elftal nu op 
een vijfde plaats in 2I.

In de eerste helft had v.v. Vorden 
de beste kansen om op een voor-
sprong te komen. Frank Hiddink 
werd na een prachtige pass alleen 
voor de keeper gezet, maar zijn in-
zet werd gekeerd door de keeper uit 
Groesbeek. In de 30e minuut had 
het 1e elftal helemaal een uitgele-
zen kans om de 1-0 te maken want 
Mike van Lingen mocht aanleggen 
voor een penalty. Zijn inzet werd 
echter gekeerd door de doelman, 
maar die bleek in de ogen van de 
scheidsrechter, te vroeg zijn bewe-
ging te hebben ingezet. De penalty 
mocht overgenomen worden en dit 
keer was het Koen Oosterhuis die 
het probeerde. Maar ook hij miste 
en zijn inzet ging via de paal weer 
het doel uit. Na de pauze drong 
Rood Wit de eerste 10 minuten flink 
aan en werd Vorden onder druk ge-
zet. Dit duurde tot aan de 52e mi-
nuut toen met een leep balletje de 
spits in stelling werd gebracht. Zijn 
inzet ging onder de doelman Ver-

stege door en betekende een prima 
afronding van een mooie aanval. 
Na dit doelpunt ging Rood Wit de 
voorsprong verdedigen en ving 
Vorden op met een versterkte de-
fensie. Kleine kansjes waren er voor 
Ate Barendsen en Wiebe de Jong en 
ondanks het inbrengen van Sam 
Abbink, Luuk Smit en Tom Schröer 
bleef de stand op 1-0. Zodoende liep 
het vlaggenschip tegen haar tweede 
nederlaag aan, net als tegen RKZVC, 
en staat het nu met 18 punten uit 10 
wedstrijden op de 5e plaats.

Arke Noice Dreamparty
Eén keer per twee/drie jaar wordt 
er door de voetbalvereniging voor 
de jongeren (15 en 25 jaar) een 
dancefestijn georganiseerd, Arke 
Noice Dreamparty. Dit jaar was het 
thema ‘Après-ski’. Het organisatie-
comité bestond dit jaar uit een aan-
tal jonge selectiespelers die samen 
met twee bestuursleden en een 
groep bar- en ‘buiten’vrijwilligers 
het feest hebben georganiseerd. 
Uiteindelijk waren er vrijdagavond 
11 november om 21.00 uur zo’n 
180 kaartjes verkocht en werd het 
een geweldig festijn. De muzikale 
omlijsting werd verzorgd door ‘DJ 
Henkee’ maar ook de beide danse-
ressen, de speciale drankjes, de ver-
kleedpartijen en de typische Duitse 
Après-ski-liedjes zorgden ervoor dat 
iedereen zich prima heeft vermaakt.

WARNSVELD - Een nog onbekende 
motorrijder is maandagmiddag 
14 november op de Vordenseweg 
N319 in Warnsveld ernstig gewond 
geraakt na een aanrijding met een 
personenauto. De motorrijder is 
met ernstig letsel met een ambu-
lance naar een ziekenhuis ver-
voerd. Het ongeluk gebeurde om-
streeks 15.00 uur. De automobilist, 
die in de richting van Vorden reed, 
wilde linksaf slaan om een boe-
renerf op te rijden. Een achterop-
komende motorrijder merkte dit 
mogelijk te laat op en botste met 
hoge snelheid tegen de afslaande 
auto. De motorrijder kwam daar-
bij op het fietspad terecht.

De gealarmeerde hulpdiensten 
waren snel ter plaatse. Ook werd 
er een traumahelikopter opgeroe-
pen, die mogelijk bij de sportvel-
den nabij het ziekenhuis is geland. 
De bestuurder van de auto en de 
bijrijder, een 92-jarige vrouw, kwa-
men met de schrik vrij. Door het 
ongeluk werd een weggedeelte, in 
de richting van Warnsveld, afge-
sloten voor verkeer. Het verkeer 
werd door medewerkers van de 
provincie omgeleid. De verkeers-
ongevallendienst van de politie 
stelt een onderzoek in naar de 
toedracht van het ongeluk. Beide 
voertuigen moesten worden afge-
sleept.

Motorrijder ernstig gewond bij 
ongeval op de Vordenseweg

De motorrijder is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Foto: GinoPress

Maurits scoort in de wedstrijd Quintus D1 - Erix D1 in De Kamp. Foto: Liesbeth Spaansen

Roodbont
Mooie meiden
Mooi rood is niet lelijk, en dat gaat 
zeker op voor de ‘meiden’ van boer 
Evert Fokker: prachtige roodbonte 
koeien van het zeldzame Maas-Rijn-
IJssel ras. En Evert zorgt goed voor 
ze! Zo hebben ze koeienmatrassen, 
massageborstels en krijgen ze het 
beste voer. En natuurlijk laat hij ze 
zo veel mogelijk lekker buiten lopen. 
Roodbonters zijn over het algemeen 
heel relaxed en vragen wat minder 
zorg.

Boer Evert
Evert Fokker zit al zijn hele leven 
in de kaashandel. Opa Fokker be-
gon er zo’n 100 jaar geleden mee in 
Bodegraven, samen met Woerden 
het middelpunt van de kaashandel 
in Nederland. Opa kocht later met 
Everts vader een melkveehouderij. 
Inmiddels runt Evert de beide be-
drijven en helpt zijn zoon Floris op 
zijn beurt pa Evert mee in het bedrijf.

Melksommelier
Bas de Groot is, voor zover ik weet, 
de enige ‘melksommelier’ die Ne-
derland rijk is. Nee, niet iemand die 

zoekt naar de beste combinaties van 
wijn en spijs, wél een kenner die de 
ene melk van de andere perfect weet 
te onderscheiden. Zo’n onderscheid 
is dan ook duidelijk te proeven bij de 
melk van de roodbonte koeien van 
Evert Fokker. Doordat deze koeien 
alleen grasvoer krijgen heeft hun 
melk een hoger eiwit- en vetgehalte. 
Dat geeft een romige, vollere melk 
en smaakt totaal anders dan een 
met maïs bijgevoerde Friese Holstei-
ner, de bekende zwart-witte melk-
koe. De roodbonters geven minder 
melk, maar wel melk van een betere 
kwaliteit.

Roodbonter kaas
Topkwaliteit melk met een uitmun-
tende smaak geeft ook topkwaliteit 
kaas. En dat is écht te proeven! Maar 
wat is het verhaal dat erbij moet 
worden verteld? Wat is nu de meer-
waarde van deze kaas? Bij dezen 
heb ik het nu uitgelegd. Nu alleen 
nog naar mijn winkel om het te ko-
men proeven: kaas met pit... en dan 
bent u verkocht! Mijn kaas hoogst 
waarschijnlijk ook...

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Heeft  u er kaas van gegeten?

De motor botste met hoge snelheid tegen de afslaande auto. Foto: GinoPress
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Problemen inzamelingsactie 
kunststofdoppen
Dalende 
opbrengsten 
maken het 
moeilijker
Door Henri Walterbos

GROENLO/ACHTERHOEK - Trots 
en blij is Francis Bonenkamp over 
de groei die de inzameling van 
kunststofdoppen ten bate van het 
KNGF heeft doorgemaakt afgelo-
pen jaar. Zo was het onder meer 
ook de Feestfabriek die de Achter-
hoekse inzamelingsactie, ten bate 
van het opleiden van blindegelei-
dehonden, op alle fronten steunde 
door middel van het gescheiden 
houden van kunststofdoppen op 
flesjes drank tijdens de Zwarte 
Cross. Naast trots en blij is Francis 
nu echter ook bezorgd dat de inza-
meling af zou kunnen nemen.

“Per 1 oktober is de kiloprijs die 
we voor de plastic doppen krijgen 
helaas gedaald van 0,25 euro naar 
0,15 euro”, vertelt Francis bitter. 
“Dit komt door de dalende olieprij-
zen en de hoge concurrentie in de 
afvalverwerkingbranche. Gevolg is 
dat de doppenactie hierdoor on-
voldoende oplevert om de kosten 
te dekken. Er zijn diverse maatre-
gelen onderzocht om de kosten 
nog meer te beperken. Helaas zon-
der succes. Nu de opbrengst is ge-
daald, zullen de kosten afgestemd 
moeten worden.” Het betreft twee 
soorten kosten; het legen van de 
volle containers en het vervoer van 
de doppen van de inzamelpunten 
naar de depots. De eerste kosten-
post staat vast, er rest niets anders 
dan besparen op transportkosten. 
Het houdt in dat de ophaalrondes 
van de vrijwillige chauffeurs niet 
meer door KNGF Geleidehonden 
georganiseerd kunnen worden en 

dat doppenspaarders in het ver-
volg de gespaarde doppen recht-
streeks naar een van de depots 
kunnen brengen in plaats van naar 
een inzamelpunt.

‘Het kan toch 
niet dat deze 
actie spaarders 
gaat verliezen’

Roulatieschema
Francis vervolgt: “Voor ons is het 
geen probleem om de doppen 
naar de inzamelingsplaats in Aal-
ten te brengen omdat wij dichtbij 
wonen en dat altijd al deden. Er 
zijn echter mensen die ze niet zelf 
weg kunnen brengen omdat het te 
ver is.” In Nederland zijn slechts 
vier inzamelpunten: Amstelveen, 
Donderen, Tilburg en Aalten. “Er 
wordt dringend naar depots ge-
zocht waar een grote zeecontainer 

geplaatst kan worden. Daarnaast 
worden ook bedrijven gezocht die 
met een busje of vrachtwagen naar 
het verwerkingsbedrijf in Bidding-
huizen willen rijden. In Brabant is 
het al opgelost. Daar hebben zes 
transportbedrijven met elkaar een 
roulatieschema gemaakt. Hoeven 
ze maar één keer per jaar te rijden. 
We hopen dat we in de Achterhoek 
ook transportbedrijven vinden die 
dat zouden willen doen voor het 
goede doel. Het kan toch niet waar 
zijn dat deze actie nu zoveel spaar-
ders gaat verliezen doordat er geen 
vervoer is.”

Francis sluit af met dat er ook nog 
leuk nieuws te melden is van het 
‘doppenverzamelfront’. Als dank 
voor de medewerking van de 
Feestfabriek, en de grote opbrengst 
doppen, is er inmiddels een jonge 
hond in opleiding gegaan die de 
naam Nozem kreeg, vernoemd 
naar het populaire drankje van de 
Feestfabriek dat gretig aftrek vindt 
op de Zwarte Cross.
   

 ■ www.geleidehond.nl/doppen

DOG maakt 
veelbelovende 
start in Lochem
BAAK - Gym- en dansvereniging 
DOG Baak startte zaterdag 5 no-
vember in Lochem met het wed-
strijdseizoen. De wedstrijd was 
voor turnsters van zes tot en met 
twaalf jaar. Het werd een gezel-
lige en succesvolle dag waarin de 
turnsters goede vooruitgang lieten 
zien en zelfs met vele medailles 
naar huis keerden.

In de eerste en tweede ronde 
kwamen de leden van de pré-
selectie en selectie in actie. Zij 
turnden keurige oefeningen. Car-
men Brouwer wist een zilveren 
medaille binnen te halen bij pré 
instap D3 . Mirte Reindsen werd 
knap derde in haar categorie pré 
instap D2, ook was er een bronzen 
medaille voor Louke Woestenenk 
bij de pupil2 D2. In de derde ron-
de kwamen alle recreatieleden in 
actie. De zeer grote groep turnde 
met veel plezier en ook hier wisten 
een aantal meiden het podium te 
behalen. Signe van Westing werd 
derde bij de pré instap R3 en Sylke 
Wiltink wist in dezelfde categorie 
een tweede plek te bemachtigen. 

Lynn van Leussen behaalde ook 
een tweede plaats in haar catego-
rie instap R3. Bo Eggink behaalde 
een bronzen medaille bij pupil1 
R3. Marloes Schipper werd in de 
categorie jeugd1 R3 ook derde.

In de laatste ronde kwamen de ou-
dere selectiemeisjes in actie. Met 
veel nieuwe elementen wisten ook 
zij zich goed staande te houden 
in het deelnemersveld. Mila Potic 
werd knap eerste in de categorie 
jeugd1 D2. Bij de jeugd1 turnsters 
niveau D1 werd Silke Kornegoor 

derde, Emma Messing behaalde 
hier een gouden medaille.

Een veelbelovende start van het 
seizoen voor DOG. Binnenkort 
starten de divisiewedstrijden voor 
de selectieturnsters. Op zaterdag 
11 februari organiseert DOG Baak 
zelf een pré-instapwedstrijd, dit is 
voor de allerkleinsten. Deze wed-
strijd wordt gehouden in Hoog-
Keppel.
   

 ■ www.dogbaak.nl

DOG Baak keert met vele medailles 
huiswaarts

Turnsters van DOG Baak zijn hun wedstrijdseizoen begonnen. Foto: PR DOG Baak

De hulphond Nozem, die kan worden opgeleid omdat de Feestfabriek via de Zwarte Cross 
meewerkte aan inzameling van heel veel doppen. Foto: PR KNGF

Humberto Tan bij Achterhoekse 
Talententuin
ACHTERHOEK - Ruim vijftig prach-
tige Achterhoekse bedrijven, 
hoofdspreker Humberto Tan, 
interessante regionale sprekers 
en uitdagende workshops. Dé 
mix voor jong talent om deel te 
nemen aan de jaarlijkse Achter-
hoekse Talententuin. Vrijdag 25 
november vindt deze plaats bij 
ICER op DRU industriepark in 
Ulft.

De Talententuin is hét evenement 
voor jong talent om op een unieke 
en informele wijze kennis te ma-
ken met fantastische bedrijven uit 
de Achterhoek voor stages, afstu-
deeropdrachten en startersfunc-
ties. Het openingsprogramma met 
Humberto Tan is zo in trek, dat 
daarvoor helaas geen plek meer 
is in het publiek. Maar aanmel-
den voor het middagprogramma 
vanaf 12.00 uur is nog wel mo-
gelijk. Jongeren kunnen deelne-
men aan workshops als ‘Personal 
branding’, ‘Solliciteren via social 
media’ of ‘Leren pitchen’ verzorgd 
door Nederlands Kampioen Pit-
chen Jouri Schoemaker. Een ander 
inspirerend onderdeel is het Ta-
lentenpodium, waarop regionale 
talenten spreken over hun passie. 

Zo zal Jelle van Gorkom, BMX’er 
uit Lichtenvoorde en winnaar van 
Olympisch zilver in Rio, vertellen 
over zijn topprestatie en de weg 
daar naartoe. De inspiratietuin, 
een open beursvloer waar Achter-
hoekse bedrijven zich presente-
ren, is tot de laatste stand gevuld. 
“Daar zijn we enorm blij mee!”, 
aldus Tom Salemink, projectleider 
van de Talententuin. “Het is een 
bevestiging dat we in een behoefte 
voorzien. Deze bedrijven zijn op 
zoek naar jong, hoogopgeleid ta-
lent om hun onderneming mee te 
versterken. Dit evenement, waar 
bedrijven direct in contact ko-
men met potentiële werknemers 
in die doelgroep, voorziet daarin. 
Het aanbod Achterhoekse bedrij-
ven is ook dit jaar gevarieerd, met 
organisaties uit de maakindu-
strie, zorg, zakelijke en financiële 
dienstverlening en overheid.”

Wie op zoek is naar een stage, af-
studeeropdracht of startersfunctie 
of wie alvast wil netwerken met de 
toekomstige werkgever, kan zich 
nu aanmelden via de website.
   

 ■ talententuinachterhoek.nl

Biename
‘t Gif niet o-j weet,
hoe ze eigenlijk heet
a-j moar onthoaldt,
hoe de biename geet.

Vier regeltjes, die het refrein vor-
men van het nummer Bienaam. 
Een liedje dat maar weinig men-
sen kennen. Ja, dat degenen die 
het zongen even wereldberoemd 
in het hele land waren. Maar dat is 
alweer jaren geleden en ook toen 
kende iedereen Gerard Oosterlaar 
en Bas van de Toren (samen het 
duo Höllenboer) alleen maar van 
dat andere liedje: Busje komt zo. 
Het wat melige nummer over twee 
verslaafden die op de methadon-
bus wachten stond in 1995 hoog 
in de vaderlandse hitlijsten, vooral 
waarschijnlijk omdat iedereen, van 
jong tot oud, het refrein kon mee-
brullen. Gerard en Bas, hoewel 
gezegend met een respectievelijk 
Sallandse en Twentse tongval, zon-
gen het nummer namelijk in het 
Nederlands. Tegen hun gewoonte 
in, want voor zover ik weet zijn alle 
andere nummers van Höllenboer 
geschreven in de (Nedersaksische) 
streektaal. Het Sallands dus, want 
tekstschrijver Oosterlaar is gebo-
ren en getogen in Luttenberg. “Het 
darp woar ze ‘n kalf dat neet wil 
drink’n bie de voetbal doot.”

‘Busje komt zo’ was een typische 
eendagsvlieg. Al het andere werk 
van Höllenboer is slechts in kleine 
kring bekend. Jammer, want Sal-
lander Oosterlaar kiest in zijn tek-
sten vaak voor onderwerpen die 
ook voor Achterhoekers of Tukkers 
heel herkenbaar zijn. Bienaam bij-
voorbeeld gaat over een huis dat 
tot op de grond toe afbrandt, om-
dat de brandweer de plaatselijke 
mores niet kent. Onderweg naar 
de brand vragen ze een autoch-
tone dorpsbewoner, waar ze we-
zen moeten. Ofwel waar Holtmaat 
woont, want daar zou de brand 
woeden. Maar, antwoordt de dor-
peling: “Holtmoat week zeker, die 
leu woont hier nie.”

Uiteindelijk blijkt Holtmaat wel 
degelijk in Luttenberg te wonen. 
Alleen kent niemand de familie 
onder die naam. Wel onder hun 
‘biename’, Meisters. Maar als de 
brandweer daar achter komt, is 
het al te laat en is van boerderij 
Meisters/Holtmoat nog slechts 
een hoopje smeulende resten 
over.

Eigenlijk is de titel Bienaam niet 
juist. Want Meisters is niet een 
bijnaam van de familie Holtmaat, 
het is de huisnaam. Oftewel de 
hoesname. In heel Oost-Neder-
land was vroeger (en soms nog) 
de naam die vanouds bij een 
boerderij hoorde, vaak die van 
de eerste eigenaar of pachter, be-
langrijker dan de familienaam van 
de huidige bewoners. Zo waren 
de achternamen van mijn vroe-
gere buren in Noordijk (bij Neede) 
Welsink en Reurink. Op de boer-
derij woonden namelijk, zoals 
een halve eeuw geleden nog heel 
gebruikelijk was, twee generaties. 
Maar wie nu Welsink was en wie 
Reurink? Ach, totaal niet belang-
rijk. In het dorp kende iedereen ze 
allebei als de Benneker. Zoals de 
buren aan de andere kant Stegert 
werden genoemd. En niet Hes-
selink, zoals ze bij de burgerlijke 
stand bekend waren.

Bent u benieuwd hoe wij, wo-
nende tussen de Benneker en 
Hesselink in, door de Noordijkers 
genoemd werden? Luimers. Naar 
de bewoners die voor ons in de 
boerderij woonden, waarvan 
mijn ouders een ‘burgerwoning’ 
maakten. Mijn vader vond dat een 
beetje jammer. Die gebruikte lie-
ver de nog wat oudere hoesnaam, 
die van de allereerste bewoner: 
Zwaleman!

Höllenboer, tegenwoordig een 
trio, brengt zaterdag 26 novem-
ber in Neede het programma Op’n 
biester, ofwel: ‘liedties, varssies en 
stukkies’. (www.podiumneede.nl)

Zwaleman
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Dienstverband: Loondienst
Functie-eisen:
•  Afgeronde opleiding metaal/werktuigbouw op VMBO-of MBO-niveau
•  Beheersing van TIG en (puls) MIG/MAG lasprocessen op minimaal niveau 3
•  Ervaring met het verwerken en lassen van RVS en eventueel Aluminium
• In het bezit van certificaten is een Pré
• Goed tekening kunnen lezen
•  Accuraat, flexibel en vooral geen 9 tot 5 mentaliteit
• Beschikbaar voor een fulltime functie van 40 uur per week
• Voorkeurs-leeftijd 30 à 40 jaar

Kies je voor Ter Hart, dan kies je voor werken in een prettige en moderne werkomgeving 
bij een gezonde organisatie met een informele werksfeer. Salaris conform CAO.

Je sollicitatie met CV kun je sturen naar:
Ter Hart BV - t.a.v. Dhr. G.Meerdink Snelliusstraat 9 - 7102 ED Winterswijk
Of per mail naar: g.meerdink@terhartbv.nl - Voor informatie: www.terhartbv.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij zijn op zoek naar een ervaren 
enthousiaste TIG/MIG LASSER
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vanaf tekening opbouwen 
en lassen van klant-specifieke RVS machines, apparaten en halffabrikaten. 
Ook montage en voorbereidingswerkzaamheden behoren tot je taken.

terhart
CONSTRUCTIEBEDRIJF MACHINEFABRIEK

Snelliusstraat 9 - 7102 ED Winterswijk

(0543) 51 24 86 - www.terhartbv.nl

Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Expeditiemedewerker m/v

Ben jij geboren voor magazijnwerk en ben jij in het bezit 
van een geldig heftruckcertificaat?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als expeditie medewerker ben jij allround inzetbaar in het maga-
zijn. Je zorgt dat producten aangevoerd worden bij de juiste 
afdeling en stelt orders samen. Deze zet jij klaar voor verzending. 
Daarnaast kan het voorkomen dat jij mee helpt in de productie. 
Jij zult deze werkzaamheden gedeeltelijk met behulp van een 
heftruck uitvoeren.

Commercieel Administratief 
Binnendienstmedewerker m/v

Heb jij affiniteit met de bouw en beheers jij zelfstandig 
planningen en orderprocessen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als commercieel administratief binnendienstmedewerker houd jij 
je bezig met de orderadministratie en ben je daarnaast verant-
woordelijk voor het beheren van de orderflow. Je controleert het 
orderproces en signaleert problemen in dit proces. Je neemt ook 
bepaalde taken over van de projectcoördinator, zoals het regelen 
van transporteurs (binnen bestaande afspraken) en je houdt de 
interne planning in de gaten van de tekenkamer en de productie-
ruimte. Vanuit het contact met relaties, o.a. aannemers, architecten 
en constructeurs, signaleer je problemen in het orderproces. 
Uiteraard reageer je hierop met een adequate oplossing, zodat 
het proces geen vertraging oploopt. Voor deze functie is het van 
belang dat je zelfstandig kunt werken. Je bent namelijk geheel 
verantwoordelijk voor je eigen werkzaamheden. Je bent zeer 
nauwkeurig en werkt secuur. Verder heb je een proactieve houding 
en een commerciële instelling.

Reachtruckchauffeur m/v

Ben jij in het bezit van een reachtruckcertificaat en ben 
je op zoek naar een zelfstandige functie met veel verant-
woordelijkheid?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als reachtruckchauffeur zorg je voor de houtaanvoer bij diverse 
afkortzagen. Dit doe je aan de hand van de orders die aanwe-
zig zijn. Tevens zorg je ervoor dat de houtvoorraad op peil blijft. 
Hiervoor ben je veelvuldig in contact met de interne houthandel. 
In deze functie is het daarom van groot belang dat je nauwkeurig 
werkt en goed het overzicht houdt. Je kunt snel schakelen tussen 
diverse situaties en bent communicatief vaardig.

Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij een machinaal houtbewerker die zich wil richten op 
het maken van een kwalitatief hoogstaand product en heb 
je ervaring op een vierzijdige schaafbank?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het instellen en bedie-
nen van een vierzijdige schaafbank. Omdat het niet om standaard 
producten gaat, word je intern opgeleid. Het is belangrijk dat je 
snel kunt schakelen tussen diverse werkzaamheden en dat je over 
een goed technisch inzicht beschikt. Als machinaal houtbewerker 
zorg je voor een volledige en juiste verwerking van de productie 
orders, het controleren van de opdracht, het maken van een juiste 
gereedschapskeuze, de controle van het proces en het nameten 
van het eindproduct.

Teamleider Productie m/v

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als teamleider productie geef jij leiding aan 
een team van vijf productiemedewerkers op 
de elektronica-afdeling. Naast de reguliere 
werkzaamheden ben jij verantwoordelijk voor 
de tijdigheid van de geplande werkzaamhe-
den. Hierbij let je ook op de gestelde normen. 
Je zorgt continu voor verbetering volgens 
de Lean methode. Het is belangrijk dat je 
een zelfstandig en gemotiveerd karakter hebt, 
waarmee je mensen kan motiveren om pro-
ductief te werk te gaan. Je werkt hierbij nauw 
samen met de productieleider.

Wij, team Rotonde, hebben ruimte ons team uit te breiden en te 
verwelkomen met 2-3 nieuwe collega’s 

In ons bedieningsteam is ruimte voor een 1e Medewerker m/v. 
Deze baan heeft full-time (36-38) uren. (Diploma’s of werkervaring is wel een must !)

Onze spoelkeuken/huishouding wil ook graag een nieuwe collega 
verwelkomen. Deze baan is parttime (18-24 uur). 

Heb je zin om onze gasten te verwennen, in een team te werken en niet bang om aan 
te pakken, dan ontvangen wij graag een sollicitatiemail!
Deze mag gestuurd worden naar: wendie@grandbistroderotonde.nl en zal ik je 
uitnodigen voor een gesprek waar we de inhoud van de baan goed kunnen uitleggen.

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

Groepsles/fitness instructeur & Zwemdocent gezocht
Voor ons bewegingscentrum zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe allround medewerker. In deze functie ben 
je verantwoordelijk voor het verzorgen van:

Groepslessen (spinning, power, aquagym, etc.) Fitnessbegeleiding & Zwemlessen

Indien je niet beschikt over een Zwemdocent-certificaat 
is er een mogelijkheid tot opleiding. Afhankelijk van de 
geschiktheid van de kandidaten bestaat ook de moge-
lijkheid tot het opknippen van de functie in twee aparte 
banen: groepsles/fitnessintructeur  en zwemdocent. 

Functie-eisen
Je beschikt over een relevante opleiding op het gebied 
van sport en bewegen en hebt ervaring in het geven 
van groepslessen. Daarnaast weet je deelnemers te 

motiveren, enthousiasmeren 
en te begeleiden om binnen het 
kader van hun eigen kunnen 
te werken aan gezondheid. We 
zoeken een enthousiaste, flexi-
bele en loyale collega die van 
aanpakken weet.

Aanbod
• Een zeer afwisselende, allround functie bestaande uit 

20-25 uur
• Marktconform salaris
• Mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling
• Prettige werkomgeving met fijne collega’s
Afhankelijk van de geschiktheid van de kandidaten be-
staat de mogelijkheid tot opknippen van de functie in 
twee aparte banen: groepsles/fitnessinstructeur en 
zwemdocent.

Over ons
Wij zijn AquaFit Bewegingscentrum in Harreveld. Een 
energiek, laagdrempelig en deskundig bewegingscen-
trum dat volop in ontwikkeling is. Bij ons geen high tech 
en harde muziek, maar gezelligheid en persoonlijke 
aandacht voor onze klanten in combinatie met goede 
begeleiding. Iedereen is bij ons welkom, ieder binnen 
zijn of haar eigen kunnen.

Ben je enthousiast en geïnteresseerd? Neem dan con-
tact met ons op via 0544-375289 en vraag naar Angela 
of Fraukje of stuur je CV en motivatiebrief naar info@
aquafitbewegingscentrum.nl. Reageren is mogelijk tot 
9 december.
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Cafe:
Knakkers Exx BenT

DE BOETNERS
Disco:

Nozem Party met
DJ ROY

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:
19 - 20 november, G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 25 18 70.
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
Zondag 20 november. Laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.
1e C: Palliatieve zorg (Hospice, Naoberhulp); 2e C: Eredienst en pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 20 november. Laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
10.00 uur, ds. ds. J. Kool.
1e C: Palliatieve zorg (Hospice, Naoberhulp); 2e C: Eredienst en pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 20 november, 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Wiersum, Kerkdienst
Laatste zondag kerkelijk jaar.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 19 november, 17.00 uur, Eucharistieviering - Ceciliafeest, 
pastoor H. Scheve. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 november, 9.30 uur, Eucharistieviering, Vicaris H. Pauw. 

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.

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

   
Echte zwarte Piet bestellen, 
het Pieten Bureau pietenbu-
reau2016@outlook.com mai-
len of 06-5361 4985 bellen.

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

   
Te huur SINT en PIET KOS-
TUUMS. DS Design. Molen-
kolkweg 33. Steenderen. 
0575 452001.

   
T.k. nw. tapijttegels meer 
dan 100 verschillende kleu-
ren/motieven vanaf 0.90 p/
tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.

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

   
Te koop super droog gezaagt 
en geklooft eiken brandhout 
in big bags 75 euro en grote 
hooibalen voor paarden 45 
euro Zelhem 0612709614.

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
HOOG-KEPPEL

Zondag 20 november
10.00 - 17.00 uur

Hessenhal
Monumentenweg 30

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

Vlooienmarkt
Westervoort

Zondag 27 november 
10.00 / 17.00 uur

Sporthal Planets de Pals
Emmerik 5

Info. Kr. Huur 
tel. 06-39108152

www.animo-vlooienmarkten.nl

gezocht met spoed! 
WERKPLAATSTIMMERLIEDEN 
Ervaring met houtskeletbouw is een pre. 
Goede voorwaarden. 
Schoolverlaters kunnen ook reageren. 

Bel. 06 - 10530206

GROTE 
VLOOIENMARKT
‘S HEERENBERG

Zondag 4 december
10.00 - 17.00 uur

Laco Sportcentrum
Oude Doetinchemseweg 43

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

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 4 december
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL 
‘T JEBBINK

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



    
Feestborden te huur voor unieke gelegenheid of feestje

Astrid Deckers en Werner Willemsen van Het Achterhoeks Bordje. Foto: Liesbeth Spaansen

BAAK – Steeds meer mensen kennen het bedrijfje van 
Werner Willemsen en Astrid Deckers:  Het Achterhoeks 
Bordje. Zo’n drie jaar geleden ontstond het idee om een 
unieke gelegenheid of feestje op te kunnen vrolijken met 
een kleurrijk bord in de tuin. Onlangs hebben ze ook 
Baakse vlaggetjes geïntroduceerd en zijn er weer nieuwe 
Baakse bierviltjes beschikbaar.

Door Liesbeth Spaansen

Werner en Astrid zien dat 
steeds meer mensen mak-
kelijker worden en te maken 
krijgen met tijdsgebrek, ter-
wijl familie, buurt of kennis-
sen wel graag aandacht wil 
besteden aan een bijzon-
dere gelegenheid in iemands 
leven. “Maar ze zoeken niet 
altijd meer naar panlatten 
en witte lakens. Mensen pak-
ken de mobiele telefoon en 
bestellen via internet.” We 
merken dat de mensen de 
weg naar het Achterhoeks-
bordje steeds een beetje be-
ter weten te vinden.

Het idee van de feestbordjes 
kwam met Astrid mee vanuit 
Kerkdriel in Brabants Gel-
derland. Daar kent men de-
ze traditie al jaren en bij de 
geboorte van Astrid’s neefje 
Levi stond een bordje in de 
tuin. Dit zou ook in de Ach-
terhoek kunnen worden toe-
gepast. “Je moet stilstaan bij 

de mooie dingen in het le-
ven. Alles is zo betrekkelijk”, 
aldus Werner en Astrid.

De website hetachterhoeks-
bordje.nl wordt steeds uitge-
breider. Waren drie jaar gele-
den een vijftiental bordjes te 
huur, inmiddels zijn dat er 
meer dan dertig: Geboorte, 
Kinderverjaardag, Samen-
wonen, Getrouwd, Geslaagd, 
1, 2, 3, 25, 40, 50 of 60 jaar, 
Pensioen, Welkom in de 
buurt, Welkom thuis.

Omdat het versieren van 
een tuin meer vraagt dan 
alleen een bordje, heeft Het 
Achterhoeks Bordje de mo-
gelijkheid om slingers en 
ballonnen te kopen, direct te 
bestellen bij de verhuur van 
een bordje. 

Werner en Astrid kozen er-
voor om professioneel bor-
den laten maken en gaven 
daar zelf invulling aan samen 
met een ontwerpbureau. 

“Humor en gezelligheid staat 
voorop bij onze borden. De 
internetsite is ook super vro-
lijk. En het is ‘tweetalig’: niet 
alleen in het Achterhoeks 
(WALD spelling), maar ook in 
het Nederlands. Hiermee wil-
len we een steentje bijdragen 
aan het behoud van het dia-
lect.”

Om het groen-wit weer in 
Baak te krijgen en gezellig-
heid te creëren zijn Baakse 
vlaggetjes gemaakt, die bij 
(buurt)feestjes, een verjaar-
dag, koningsdag of kermis 
kunnen worden ophangen. 
En er zijn weer Baakse bier-
viltjes. 

“We mogen toch trots zijn 
dat we een dorpswapen heb-
ben? Daar hebben we be-
wust aandacht aan gegeven. 
Ook hebben we nu binnen-
kort iets unieks en ludieks 
namelijk een emaille bordje 
van Baak (model schildje) 
met het dorpswapen erop.  
Alleen voor de echte liefheb-
bers en op inschrijving be-
schikbaar.”

Het Achterhoeks Bordje
www.hetachterhoeksbordje.nl
tel. (0575) 472453, email info@
hetachterhoeksbordje.nl

René Sangers Meubelmakerij
Kijk ook eens op onze vernieuwde website:

www.renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur
Bezoek bij voorkeur op afspraak. 
Zaterdag op afpraak

• Meubels op maat
   (o.a: tafels, kasten, bedden)
• Keukens (klassiek en design)
• Winkelinterieur  
• Restauratie van diverse meubels

Bezoekadres:
Dambroek 35 Baak

Telefoon:
06-1030 3130
0575-543 555

E-mail:
info@renesangersmeubelmakerij.nl Ruurloseweg 45a Vorden 0575-551217

Kijk voor aanbiedingen : 
www.weulenkranenbarg.nl

Buitencentrum voor uw
complete tuininrichting 

* Sierbestrating ,  AKTIE 60x60 Nu 15,95/m2
* Muurstenen,  AKTIE 15x15x60 Nu € 2,95
* Tuinhout,  AKTIE schuttingplank 360 cm € 3,95
* Blokhutten,  AKTIE 292x292 v.a. € 999,-
* Grind & Split,  AKTIE grijze ardennersplit  € 80,-
* Kunstgras, AKTIE v.a. € 19,95/m2
* Potgrond, tuinaarde en boomschors
* Schroeven & metaalwaren

Of dit nu betrekking heeft op een particuliere tuin, bedrijfstuin of 
kasteeltuin. Wij onderscheiden ons met een groot hart voor u en uw 
tuin. U kunt rekenen op gericht advies en een resultaat dat aansluit 
op uw wensen. Wij staan voor kwaliteit en streven naar uw volle 
tevredenheid. Uw groen is onze passie!

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve 
“Johnny Dijkman”
Rijksstraatweg 189, 7391 MN Twello
T: 0571-274926 / 06-51935827

E: isidorushoeve@gmail.com
W: www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl

• Persoonlijk en met een hart
• Denken in oplossingen
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Hoveniersbedrijf Isidorushoeve 
“Johnny Dijkman”
Rijksstraatweg 189, 7391 MN Twello

• Persoonlijk en met een hart
• Denken in oplossingen
• Klant central stellen

Of dit nu betrekking heeft  op een parti culiere tuin, bedrijfstuin of kas-
teeltuin. Wij onderscheiden ons met een groot hart voor u en uw tuin. 
U kunt rekenen op gericht advies en een resultaat dat aansluit op uw 
wensen. Wij staan voor kwaliteit en streven naar uw volle 
tevredenheid. Uw groen is onze passie.

UW GROEN IS ONZE PASSIE

T: 0571-274926 / 06-51935827
E: isidorushoeve@gmail.com
W: www.hoveniersbedrijfi sidorushoeve.nl

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud
40 jaar Kennis, Ervaring en Vakmanschap

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld), tel. 0575-462619

Feestje! Bordje  nodig?

Het Achterhoeks Bordje

Feestje!Feestje!   nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?

Voor meer informatie zie:

www.hetachterhoeksbordje.nl

Het Achterhoeks Bordje


