
Stichting Vrienden van het Wim 
Kuijpertoernooi schenkt 15.000 euro aan 
vv Vorden. B  3

William van der Veen (l) overhandigt de voorzittershamer aan opvolger Marc van der Linden. Foto: Johan Bolink

William van der Veen geeft na 9 jaar 
voorzittershamer over aan Marc van der Linden
VORDEN - Tijdens de ledenverga-
dering van afgelopen woensdag 
in de kantine van v.v. Vorden op 
het Sportpark ‘t Grote Veld is tij-
dens het agendapunt ‘bestuurs-
verkiezing’, Marc van der Linden 
gekozen als nieuwe voorzitter 
aangezien William van der Veen 
aftredend was en niet herkies-
baar. Tevens werd er afscheid 
genomen van Janneke Hiddink, 
die twee jaar de portefeuille ‘vrij-
willigerszaken’ onder haar hoede 
had, en werden Rien Wabeke en 
Hans Boers, respectievelijk als 
bestuurslid Jeugdzaken en be-
stuurslid sponsoring, gekozen 
voor het nu 7-koppige bestuur 
van v.v. Vorden.

In de ledenvergadering, met on-
geveer 40 bezoekers, werd formeel 
het seizoen 2014-2015 afgerond 
dat uiteraard vooral de boeken in 
zal gaan als het seizoen waarin 
Vorden 1 kampioen werd in de 3e 
klas! De kascommissie verleende 
decharge aan het bestuur en keur-
de de jaarrekening goed en tevens 
werd er officieel afscheid genomen 

van zowel het Wim Kuijpertoer-
nooi als ‘de vrienden van het Wim 
Kuijpertoernooi’ (meer hierover op 
pagina 3). Eveneens heeft voorzit-
ter van de toernooicommissie, Jan 
Borgonjen, namens de samenwer-
kende jeugdtoernooien in de regio 
Groenlo, Ruurlo, Terborg, Zieu-
went en Varsseveld , waarmee al 20 
jaar werd samengewerkt, als dank 
voor de prettige samenwerking een 
mooie fotolijst met certificaat aan-
geboden aan de club.
Na de pauze stond de bestuurs-
verkiezing op de agenda en werd 
na een periode van 9 jaar afscheid 
genomen van voorzitter William 
van der Veen. William is in 2006 
gekozen als voorzitter, toen hij des-
tijds Herman Vrielink opvolgde, en 
heeft besloten om na drie periodes 
van drie jaar zich niet meer her-
kiesbaar te stellen. In de afgelo-
pen 9 jaar is de vereniging onder 
leiding van William van der Veen 
uitgegroeid tot een vereniging met 
520 leden, zijn de velden gepri-
vatiseerd, is het 80-jarig jubileum 
gevierd en werd tevens in het jaar 
2009 de vernieuwde en verbouwde 
accommodatie heropend en heeft 
het 1e elftal de sprong gemaakt van 
de 4e klas naar de 2e klas. Met een 
welverdiend applaus en een grote 
bos bloemen werd William op deze 
avond in het zonnetje gezet, waar-
bij tijdens het afscheidswoordje 
werd aangegeven dat tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op zondag 17 
januari er nog extra aandacht be-
steed zal worden aan dit afscheid.
Het bestuur stelde Marc van der 
Linden voor als opvolger van Willi-
am van der Veen en de ledenverga-
dering stemde hier mee in, waar-

door na dhr. Plezier, J. Lammers, 
W. Kuijper, J. Oost, J. Koster, L. de 
Boer, F. Scharrenberg, J. van Ark, J. 
Rouwenhorst, H. Vrielink, W. van 
der Veen, M. van der Linden als 
12e voorzitter bijgeschreven kan 
worden in de lijst van voorzitters 
van de 86-jarige club. “Wij heb-
ben op dit moment een goed team 
bestaande uit 7 personen en als 
bestuur hebben wij er met elkaar 
heel veel zin in om deze mooie en 
gezonde club te leiden richting het 
90-jarig bestaan in 2019”, aldus de 
nieuwe voorzitter Marc van der 
Linden. Aangezien er in juni 2015 
al een extra ledenvergadering was 
gehouden in verband met het 
vaststellen van de begroting voor 

het nieuwe seizoen en de toenma-
lige financiële situatie direct na het 
seizoen, konden de 7 bestuursle-
den de hoofdonderwerpen, voet-
bal, jeugdzaken, accommodatie, 
sponsoring, communicatie&PR, 
horeca&facilitair en financiën pre-
senteren, die vooral in het teken 
stonden van het huidige seizoen 
en de nabije toekomst. Met een be-
dankwoord voor de steun vanuit de 
leden aan dit nieuwe bestuur werd 
de ledenvergadering beëindigd en 
kon de vereniging zich weer rich-
ten het eerst komende speelweek-
end met alle 35 teams.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Dinsdag 24 november 
2015

Fruitactie 
badminton- 
vereniging Flash 
Vorden
VORDEN - De badmintonvereni-
ging houdt op zaterdagmiddag 
28 november een verkoopactie 
van mandarijnen en sinaasap-
pels. De vereniging kan haar kas 
na 28 jaar niet meer spekken 
door de winkeliersvereniging 
met haar kerstbomen in het dorp 
te helpen.

Er hangen nu immers permanent 
verlichtingssnoeren in de, bij de 
herinrichting van het dorp, ge-
plaatste grote bomen. Flash denkt 
met de verkoop van vers en een 
goede kwaliteit fruit een goede 
actie gevonden te hebben om in-
komsten te verkrijgen.

Op zaterdag 28 november vanaf 
12.30 uur kunt u de jeugd- en se-
niorenleden van Flash Vorden 
in Vorden en Kranenburg aan de 
deur verwachten. Zij hopen van 
harte dat u een zak met mooie 
mandarijnen of sinaasappels van 
hen wilt kopen. 
   

 ■ www.flash-vorden.nl

Nieuwe 
exporuimte Nr. 
2 Music Vorden
Met 1800 vierkante meters 
biedt Nr. 2 music niet alleen 
een podium aan muzikanten, 
maar willen ze ook beeldend 
kunstenaars uit de regio de 
kans geven om hun werk aan 
een groot publiek te tonen.

B  7

48  nr.

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

Bezoek onze nieuwe webshop en 
kies uit een ruim assortiment 
Tuin & Park machines.

www.almatlaren.nl/webshop

Bezoek onze 
  webshop!

Bezoek onze nieuwe webshop en 
kies uit een ruim assortiment 

Bezoek onze
  webshop!

€135,-

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

Jaargang 77



Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg

voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

het fijn is om een uitvaart

vooraf te bespreken. U krijgt

een verslag met prijsindicatie

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

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

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

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Voor uw belangstelling en vele blijken van 
medeleven die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van onze lieve en zorgzame moeder 
groot- en overgrootmoeder

Everdina Visschers - Smeenk
Dinie

Zeggen wij u hartelijk dank.  

Uit naam van
Kinderen
klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
M.H. Willems - Visschers
Ludger 17
7234 TC Wichmond

November 2015

Lieve Mammaloe,
 

Hoewel Sarah het zelf niet wil weten,
zijn wij het zeker niet vergeten!!
 
Van harte gefeliciteerd!
 
Lieve groet,
de vrienden

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

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

Maandaanbieding 
NOVEMBER:

WILT U GEBRUIK MAKEN
VAN GRATIS INTERIEURADVIES 

AAN HUIS?
Vraag ernaar in één van onze winkels!

TE HUUR ONDER 
LEEGSTANDSWET:

Gemeubileerde 2-onder-1 kapwoning, 
te Keijenborg. Per direct beschikbaar.

Inlichtingen: 06-37598187

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 

 

  
0575-543044 
 
 
 
  
 

Geboren 17 november 2015

 Iris en Jesse
 

Dochter en zoon van:
Joep Haverkamp &

Marieke Rossel

Deldenseweg 6a
7251 PN Vorden

VERHUISBERICHT

PER   01-12-2015   ZIJN 

WIJ VERHUISD NAAR:

HOEGENSTRAAT 3

7021 LX  ZELHEM
(achter Bistro 
Coen Evers)

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

Heidepolweg 2, Vorden

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 28 november 21.00 uur:
SUPER SATERDAY

Café:
Disco Kings

Disco:
Oh Oh cherso

met DJ Tony Star

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

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak 
deze studie mogelijk! 



Bijna bang
Vorige week vrijdag ben ik de hele 
nacht wakker geweest. Zonder re-
den. Rusteloos en alert. Nu ben ik 
niet helderziend, allerminst. Het 
enige dat mijn hoofd verried was 
frustratie en even later werd ik 
laconiek. Dan maar niet slapen, 
dacht ik. Om 3u exact opende ik 
Facebook. 'Mijn medeleven aan 
de nabestaanden van de slachtof-
fers in Parijs. Een zwarte dag', las ik 
onder de naam van mijn broertje. 
Tot nu toe was het slechts een hele 
zwarte nacht geweest. Blijkbaar 
wachtte de wereld ook nog een 
hele zwarte dag.
Ik ben opgegroeid tijdens de Golf-
oorlog. In een Nederlands dorp met 
een Amerikaanse vliegbasis. Soes-
terberg. Mijn opa was beroepsmi-
litair en mijn vader had een plan. 
Voor als 'ze' zouden komen. Ik wist 
niet wie 'ze' waren, mijn vijand 
was onzichtbaar. Zijn vijand was 
concreet, Amerikaans of Irakees, 
elke groep die zijn gezin uit elkaar 
dreigde te rukken was een vijand. 
Zou hem ons bij kop en kont doen 
pakken, op de achterbank tegen el-
kaar doen plakken, de vouwwagen 
om de trekhaak doen schuiven en 
richting verre oorden doen trek-
ken. Nu ben ik inmiddels zelf een 
ouder, een ouder zonder plan. Er 
zijn geen vijanden in de omgeving 
van mijn gezin. Niemand om ons 
uit elkaar te rukken of angstig in 
hoeken te doen kruipen. Wij zijn 
enkel bang voor de lege hoeken 
in de kamer, waar zojuist nog een 
joekel van een spin zat. Onze vijan-
den zijn onzichtbaar, we hebben ze 
nog niet gezien. Ze zijn abstract. De 
verdwenen spin is eng, juist omdat 

we hem eerst nog zaten zitten. IS is 
nog niet eng, we hebben 'ze' name-
lijk nog niet gezien.
Afgelopen woensdag zagen we ze 
bijna, in de buurt van 'onze' jon-
gens en 'ons' publiek in Hannover. 
Bijna, maar nog niet helemaal. Dit 
weekend waren ze bijna in Brussel, 
een stad op een bijna steenworpaf-
stand van waar wij ons bevinden. 
Als ik nu naar buiten loop en 'Amai' 
roep, zouden ze me daar - met een 
gunstige storm - bijna kunnen ho-
ren. Zeker wanneer de stad plat ligt 
en enkel de stille voetstappen van 
zwarte laarzen in geheime forma-
ties te horen zijn.
Bijna, maar nog niet helemaal. Wij 
zijn nog niet geïsoleerd. Niet in 
noodtoestand of enige staat van 
paraatheid. Een knal wordt bij ons 
nog niet geassocieerd met kwaad 
en stilte nog niet met dreiging. Wij 
gaan nog naar terrasjes en con-
certen, wij zingen en drinken nog. 
Wij zijn nog onschendbaar en ons 
leven is nog onschuldig. 'Wij zijn, 
het is'. Twee letters: 'is'. 'Wij zijn, jij 
bent, hij is.' Een werkelijkheid vor-
men, zegt de Van Dale, 'bestaan'. 
Wij bestaan nog.
'Weet je?' Zei ik net tegen een 
vriend. 'Toen het vorige week ge-
beurde, dacht ik: Gelukkig hoef 
ik er deze week nog niets over te 
schrijven, ik zou niet weten hoe. 
Maar het is nog steeds aan het ge-
beuren. En nu moet ik alsnog. Nu 
moet ik met mijn mening komen.' 
'Dat is toch niet zo moeilijk?' Ant-
woordde hij opgewekt. 'We zijn 
toch allemaal tegen?' En ineens 
had ik een plan. Het plan heet: 'Ik 
ben niet bang, wij bestaan. Is.'

Bomenbelang plant moeraseik bij
parkeerterrein kasteel Hackfort
VORDEN - Afgelopen zaterdag 21 
november om 12.00 uur heeft 
de Vereniging Bomenbelang 
Bronckhorst een moeraseik ge-
plant op het parkeerterrein van 
Hackfort in Vorden. De boom is 
zeer geschikt voor nattere grond 
en werd geleverd door Boom-
kwekerij Klanderman uit Halle.

Voortaan gaat Vereniging Bomen-
belang Bronckhorst jaarlijks in no-
vember een al wat grotere boom 
planten op een openbare plek in 
de gemeente, bij voorkeur een 
wat bijzondere boom, die goed 
thuishoort in het landschap van 
de Achterhoek. Voorafgaand had 
de vereniging samen met Natuur-
monumenten een excursie van 
ongeveer 1,5 uur in het natuurge-
bied georganiseerd. Dit werd een 
interessante wandeling, ook voor 
bekenden van landgoed Hackfort. 
Voor meer informatie over Vereni-
ging Bomenbelang, zie de website. 
   

 ■ www.bomenbelang.nl

VORDEN - Ook dit schooljaar deed 
basisschool 'De Vordering' weer 
mee aan het EU-schoolfruit-
programma, waarmee het eten 
van groente en fruit in de klas 
gestimuleerd wordt. 's Maan-
dags werden er diverse soorten 
fruit geleverd, waar de kinderen 
de drie daaropvolgende dagen 
heerlijk van konden smullen. 
Appels, druiven, komkommer: 
de kinderen zijn er dol op!

Wanneer het programma afgelo-
pen is, gaat het team samen met 
de ouders/verzorgers weer zelf-
standig door met de fruitdagen. 
Het eten van groente en fruit is be-
langrijk, maar natuurlijk ook het 
ontbijt. Daarom deed de school 
op woensdag 11 november ook 
mee aan het Nationaal School-
ontbijt, dat bezorgd werd door AH 
Grotenhuys. Dankzij het Natio-
naal Schoolontbijt, waarvoor ook 
divers lesmateriaal besproken is, 

worden de kinderen meer bewust 
gemaakt van het belang van een 
goed ontbijt. Kortom, basisschool 
'De Vordering neemt graag deel 
aan gezonde projecten voor haar 

leerlingen! Foto's van het ontbijt 
van te zien op de website. 
   

 ■ www.devordering.nl

Basisschool 'De Vordering' doet mee aan 
EU-schoolfruitprogramma

De kinderen konden smullen van diverse soorten fruit. Foto: PR

Plaatsing van de moeraseik bij Hackfort. Foto: PR

Stichting Vrienden van het WKT 
schenkt 15.000 euro aan v.v. Vorden

VORDEN - In de persoon van Jan 
Borgonjen werd een oorkonde 
van de 'Stichting Samenwerking 
Achterhoekse toernooien' aan 
v.v. Vorden gegeven waarmee het 
25e en laatste Wim Kuijpertoer-
nooi werd gesymboliseerd. 

Ook ontving v.v. Vorden namens 
'de vrienden van het WKT' een 
cheque van 15.000 euro, uit han-
den van voorzitter Herman Vrie-
link. De Stichting Vrienden van 
het Wim Kuijpertoernooi spaar-
den jarenlang een buffer op voor 
onvoorziene kosten. Dit bedrag 
is nu geschonken aan de voet-
balvereniging, dat het geld gaat 
gebruiken voor de jeugdafdeling 
van de club. William van der Veen 
nam deze geste namens de gehele 
vereniging met veel genoegen in 
ontvangst.

Herman Vrielink gaf als voorzitter van 'de vrienden van het WKT' de cheque van 15.000 euro 
aan de vereniging. Foto: Johan Bolink

EvaSchuurman
Column

Agenda
24 nov. - 01  december Koersbal 10.00 – 11.30 uur
24 nov. - 03 december  Handwerken-Handvaard. 10.00 – 11.30 uur
24 nov. - 01  december  Rummicub 14.30 – 15.30 uur
24 nov. - 01  december Kaarten 14.30 – 16.30 uur
07 december Koffieochtend Maatjes 10.00 – 12.00 uur 
12  december Repaircafe 10.00 – 12.00 uur 
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 09.00 – 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 – 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
Algemeen tel. 0575-553405 maandag en woensdag   9.00 – 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575-555282 maandag t/m donderdag 9.00 – 10.00 uur

Meer bewegen voor ouderen in Sporthal ’t Jebbink
Vanaf september is Praktijk Jansen van den Berg gestart met het pro-
gramma ‘meer bewegen voor ouderen’ in Sporthal ’t Jebbink. Dit zal 
iedere dinsdagochtend plaats hebben verdeeld over diverse groepen. 
De oefeningen worden begeleidt door een van onze fysiotherapeuten.

Wat kunt u verwachten?
- Diverse oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut.
-  De fysiotherapeut heeft kennis over uw lichamelijke ongemakken en 

kan u hierdoor goed begeleiden.
-  Conditie opbouwen en leren fit te blijven zonder blessures te krijgen.
-  Kleine groepen waardoor persoonlijke aandacht en tijd voor vragen/

advies.
-  Op doen van sociale contacten.

Waarom meer bewegen?
Het is goed voor het behoud van uw lichamelijke mogelijkheden en het 
draagt bij aan een zolang mogelijke dagelijkse zelfstandigheid en fitheid. 
Dit programma is ook geschikt voor mensen met fysieke beperkingen die 
willen leren omgaan met de fysieke ongemakken. Onze Fysiotherapeut 
past de oefeningen aan rekening houdend met uw mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben, neemt u dan gerust contact op met onze 
praktijk. Tel. 0575-551507. U kunt ook een mail sturen naar 
info@jansenvdberg.nl.

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 24 november 2015



Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

Hekwerken en Omheiningen

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 17 t/m maandag 23 november 2015.

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

Verse maaltijden 
service

GRATIS bezorgd aan huis 
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

AARDAPPEL KOOPJE !!!
klei lekker...
FRIESLANDER AARDAPPELEN 10 kg   5.50

GROENTE KOOPJE !!!!

HOLLANDSE KOOL GROENTE 
spitskool/rode en witte kool, 
groene/savooie kool heel kg  0.89

KOM PROEVEN!!!!
heerlĳ ke zoete nieuwe oogst
NAVELINA sinaasappelen 2 kg   2.98

NIEUWE OOGST!!!!!

ZESPRI KIWI SUNGOLD      500 gr

UIT EIGEN KEUKEN !!!

deze week keuze uit
DIVERSE SOORTEN 
STAMPPOTTEN                 500 gr

2.79

3.98 

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

2 x 250 gram

4 stuks

100 gram 500 gram
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, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

samen

4 stuks

100 gram

100 gram 500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 november
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Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

2 x 250 gram

4 stuks

100 gram 500 gram



Expositie gerenommeerde kunstenaars Marian
Bijlenga en Simon Oud bij Galerie Raben
VORDEN - Onder de titel ECHO 
exposeren de gerenommeerde 
kunstenaars Marian Bijlenga en 
Simon Oud van 22 november 
2015 t/m 10 januari 2016 nieuw 
werk in Galerie Agnes Raben in 
Vorden.

Marian Bijlenga studeerde aan het 
Gerrit Rietveld Academie in Am-
sterdam. Haar werk toont transpa-
rante structuren, die lijken te zwe-
ven voor de wand. Tentoonstellin-
gen van haar werk zijn wereldwijd 
te zien, zo heeft ze geëxposeerd in 
Duitsland, Frankrijk, Engeland, Is-
tanbul en zelfs Amerika.

Ook sleepte zij diverse prijzen 
in de wacht, zoals de Excellence 
Award tijdens de 6e Internatio-
nal Textile Competition in Kyoto, 
Japan (1999), de Biennale Prize 
tijdens de 2e International Tapes-
try Art Biennale in Beijing, China 
(2002) en de Bavarian State Prize, 
Exempla, München (2010). Haar 
werk is te zien in het Stedelijk Mu-
seum, Museum of Art & Design in 
New York, The Craftmuseum in 
Finland, Audax textielmuseum in 
Tilburg en het Centraal Museum in 
Utrecht. Voor meer informatie, zie 
de website van Marian Bijlenga. 

Simon Oud
Ook Simon ging naar het Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam. 
Simon Oud toont gesloten ab-
stracte vormen. 

Zijn objecten zijn vrijstaand, lig-
gend of hangend en opgebouwd 
uit ongelijke, bijna onmogelijke, 
veelvlakken van zink en messing. 

Zijn objecten zijn te zien in ver-
schillende openbare collecties, zo-
als in het Museum of Geometric, 
Madi Art in Dallas, Museum Wa-
terland en Gravo Groep in Purme-
rend en Arte Struktura in Milaan, 
Italië. Verder is op zijn website 
een indrukwekkende lijst van solo, 
duo en groepstentoonstellingen te 
vinden ('cv'). 

Galerie Raben
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 
20 in Vorden is tijdens exposities 
open op vrijdag zaterdag zondag 
en maandag en op afspraak. Op 25 
december en 1 januari is de galerie 
gesloten. Meer informatie over de 
expositie vindt u op de website.    ■ www.galerieagnesraben.nl ■ www.marianbijlenga.com

VORDEN - Op zaterdag 2 januari 
vindt de 2e editie plaats van het 
Nieuwjaarsbal in Vorden. "Na 
het doorslaande succes van vo-
rig jaar kon een tweede editie 
niet uitblijven," aldus organisa-
tor Michel Besselink. "Iedereen 
was zo enthousiast vorig jaar 
dat er wel een vervolg moest ko-
men. Net als vorig jaar gaan we 
muzikaal weer eens lekker terug 
in de tijd met muziek uit de 70's 
80's en 90's. We pakken nog meer 
uit, het is ons gelukt Dennis Ver-
heugd van Radio 10 te strikken 
als gast DJ," vertelt Michel Bes-
selink enthousiast.

Dennis' radiocarrière begon in 
1984 bij het Alkmaarse piraten-
station Radio Miranda. Van hier-
uit werd zijn talent opgemerkt 
door Radio 3, waar hij in 1995 een 
maand Frits Spits heeft mogen ver-
vangen. Alvorens bij Radio 10 aan 
de slag te gaan, heeft hij ook bij de 

stations Radio Veronica FM, Radio 
538 en Radio 10 Gold gewerkt. Ver-
der richt hij zich tegenwoordig op 
het draaien en mixen met video-
clips. "Dennis Verheugd en ik gaan 

er een knalfeest van maken. We 
draaien lekkere muziek, vertonen 
videoclips op plasmaschermen en 
zorgen voor lekkere hapjes en een 
welkomstdrankje. Kom met vrien-

den, familie of de buurt en maak 
er samen met ons een spetterende 
avond van. Iedereen boven de 25 
is van harte welkom om dit spek-
takel in het Dorpscentrum mee te 
maken," aldus Michel Besselink, 
alias DJ Mike van Doorn.

Vrijkaarten
De organisatie geeft 10 vrijkaarten 
weg op Facebook. Het enige wat je 
hoeft te doen is hun Facebookpa-
gina te liken. Dus wil jij kans maken 
op één van de 10 vrijkaarten, ga dan 
naar onderstaande Facebook en like!

Voorverkoop
De voorverkoop start op dinsdag 
17 november bij Fashion Corner 
Vorden & in Het Dorpscentrum . 
Wees er snel bij, vol=vol. Zaal open 
vanaf 20:30 uur.
   

 ■ www.facebook.com/
nieuwjaarsbalvorden.nl

Tweede editie Nieuwjaarsbal in Vorden

DJ Mike van Doorn gaat er samen met Dennis Verheugd een feest van maken. Foto: PR

Werk van beide kunstenaars zal te zien zijn. Foto: PR

Harmonie Vorden meets 'Low Brass Connection'
VORDEN - Onder de noemer 'Har-
monie Vorden meets Low Brass 
Connection' organiseert de mu-
ziekvereniging op zaterdagavond 
28 november het najaarsconcert 
in de Dorpskerk in Vorden. Tij-
dens dit concert zijn er optredens 
door het Harmonieorkest en een 
gastoptreden door het trombone-
ensemble Low Brass connection.

Low Brass Connection is een 
groep professionele trombonisten 
bestaand uit studiegenoten aan 
de conservatoria van ArtEZ. Sinds 
2012 spelen zij onder de naam 
Low Brass Connection. Het is niet 
helemaal toevallig dat het najaars-
concert met dit ensemble word 
georganiseerd. Berjan Morsink is 
de dirigent van Harmonie Vorden 
en maakt ook onderdeel uit van 

Low Brass Connection. Met deze 
vorm van concerten wil Harmonie 
Vorden jonge musici een platform 
bieden om zich te kunnen presen-
teren aan een breed publiek zodat 
ze niet alleen hun muzikale kwali-
teiten kunnen tonen maar ook be-
kendheid krijgen in de regio. 
Voor zaterdagavond 28 november 
is een gevarieerd programma sa-
mengesteld. Zowel de lichtklas-
sieke als populaire muziek komen 
aan bod. Toegangskaarten voor-
verkoop 5 euro, verkrijgbaar bij 
de Bruna aan de Raadhuisstraat 
of per email te reserveren. Aan de 
kassa zijn de kaarten 7 euro.
   

 ■ info@harmonievorden.nl
LBC is een groep trombonisten bestaand uit studiegenoten aan de conservatoria van 
ArtEZ. Foto: PR

Winter 
Wandeling 
Wichmond voor 
Hospice Zutphen
WICHMOND - Op zondag 6 de-
cember 2015 organiseert de 
ZWO-groep van de Protestantse 
kerk te Wichmond een Winter 
Wandeling. Alle opbrengsten 
van deze actie komen ten goede 
van ons project 'Het Hospice' te 
Zutphen.

De start is bij de Pastorie, Dorps-
straat 16, vanaf 13.30 tot 14.00 
uur. Deelname aan deze wande-
ling kost 2 euro per persoon.

Midwinterhoornblazers
De Midwinterhoornblazers 
D'Olde Roop uit Zelhem zorgen 
voor een muzikale ondersteuning 
op diverse plekken op de route 
en na ongeveer 5 kilometer is er 
een pauze bij camping Warnstee, 
waar koffie en erwtensoep ver-
krijgbaar is.

U kunt daarna uw route verder 
lopen naar het beginpunt maar u 
kunt ook meerijden met een Jan 
Plezier!

U bent van harte welkom! 

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden
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Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde  
www.achterhoeknieuws.nl
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verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur.
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Kopij aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 12.00 uur
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Opening nieuwe expositie-ruimte
Nr. 2 Music in Vorden
VORDEN - Vrijdag 20 november 
werd bij NR.2 Music aan de In-
dustrieweg 2 te Vorden de nieuwe 
expositieruimte in gebruik geno-
men. Piet Grasmeijer, eigenaar 
van NR. 2 Music: "Met 1800 vier-
kante meters zijn we de grootste 
muziekhandel in de Achterhoek, 
maar we willen meer dan alleen 
de grootste zijn. We bieden niet al-
leen een podium aan muzikanten. 
Met de nieuw ingerichte exposi-
tieruimte willen we ook beeldend 
kunstenaars uit de regio de kans 
geven om hun werk aan een groot 
publiek te tonen."

Marian Groot Wassink laat zich bij 
het schilderen inspireren door on-
der andere muziek, boeken, films, 
mode en intrigerende historische 
figuren. Hiervan maakt ze kleurige 
composities in acryl/collage. Ma-
rian Groot Wassink: "Daarnaast 
ben ik in het voorjaar van 2011 

begonnen met fotograferen. In 
eerste instantie waren deze foto's 
bedoeld als studie voor mijn schil-
derijen, maar inmiddels zijn ze 
een op zichzelf staand medium."

Wim Leussink werkt met verschil-
lende steensoorten en laat zich in-
spireren door de vorm die de steen 
heeft. Na veel hak- en schuurwerk 
komen de mooiste vormen tevoor-
schijn. De beelden die hij maakt, 
zijn zowel abstract als figuratief. 
Als autodidact is het voor Leussink 
een kunst geworden om zijn ge-
dachten om te zetten in beelden.

Nr. 2 Music ziet de uitbreiding 
van haar activiteiten met een ex-
positieruimte voor beeldend kun-
stenaars als een logisch gevolg 
van de nieuw in geslagen koers. 
Piet Grasmeijer: "Na de uitbrei-
ding met Popcollege Vorden, een 
muziekschool waar men met de 

meest geavanceerde vormen van 
muziekonderwijs les geeft, was 
dit een logische stap. We werken 
zonder subsidie en presteren be-
ter dan de 'gesubsidieerde instel-
lingen' en we gaan er gewoon mee 
door. Vanaf februari 2016 kunnen 
jonge en opkomende DJ's zich 
aanmelden voor een op maat ge-
sneden DJ-opleiding bij NR.2 Mu-
sic. Want dan starten we de DJ-op-
leiding. Op 12 december vindt er 
weer een besloten concert plaats 
in onze jazz-club, alleen voor ge-
nodigden; helaas, alle kaarten zijn 
al uitverkocht."

De expositie van Marian Groot 
Wassink en Wim Leussink is nog 
tot vrijdag 22 januari 2016 te be-
kijken. Om de twee maanden wor-
den twee kunstenaars uitgenodigd 
om bij Nr. 2 Music te exposeren. 
Aanmelden is mogelijk voor de 
exposities vanaf juli 2016.

VORDEN - Zaterdagavond vond 
in de Christus Koningkerk een 
uniek evenement plaats: het Gos-
pelkoor 'Inspiration-Vorden' on-
der leiding van Piet Piersma vier-
de haar veertigjarig jubileum met 
een concert. Het koor nodigde 
hiervoor Het Urker Mannenkoor 
'Hallelujah' uit onder leiding van 
Bert Moll. Een geweldige avond.

Het koor kon en wilde niet weg-
kijken van het geweld van de af-
gelopen tijd. Daarom begon deze 
avond met een minuut stilte voor 
alle slachtoffers van aanslagen. 
Daarna zong 'Inspiration' het pas-
sende 'Give us Peace'. Een in-
drukwekkend begin van een mooi 
concert, waarvan de presentatie in 
handen was van Sabine Blaak. De 
dirigenten Piet Piersma en Bert 
Moll leidden hun koren gedreven 
en enthousiast. Het koor 'Inspira-
tion' stond met enorm veel plezier 
te zingen, zij bracht een veelzijdig 
repertoire ten gehore. De uit het 
hoofd gezongen liederen waren 
meerstemmig, a capella of met 
een orkestband. Hun dirigent Piet 
Piersma vierde eveneens een ju-
bileum: hij is veertig jaar dirigent. 
Hiervoor mocht hij aan het begin 

van de avond een mooie speld, 
een vioolsleutel, ontvangen. Ook 
Het Urker Mannenkoor 'Halleluja' 
zong met enorme overgave en in 
de traditionele kledij de gezangen. 
Het was een lust voor zowel de 
ogen als oren. Het mannenkoor 
met zijn 80 zeer krachtige stem-
men vulde de kerk volledig. Naast 
pianobegeleiding door de dirigent, 
werd het mannenkoor begeleid 
door Harry Hamer op orgel. Het 
publiek genoot van een gevarieerd 

jubileumprogramma, zij lieten met 
hun enthousiaste applaus weten 
de muziekkeuze te waarderen. Een 
staande ovatie voor de beide koren 
na hun laatste optreden was daar 
het bewijs van. De twee koren zon-
gen als toegift samen 'Glory, hallel-
jah!' Een indrukwekkend slot van 
dit geweldige jubileumconcert, 
zeker als dan het refrein ook door 
het publiek wordt meegezongen. 
Piet Piersma reageerde kort maar 
krachtig: "Majestueus!"

Majestueus concert Gospelkoor 'Inspiration' 
en Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah'

Majestueus gezamenlijk slot: 'Inspiration' en 'Hallelujah'. Foto: Liesbeth Spaansen

Bubbels, Bier en Bitterballen, daarmee werd de expositie van Marian Groot Wassink en Wim Leussink geopend. Foto: PR
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

27 T/M 29 NOVEMBER27 T/M 29 NOVEMBER27 T/M 29 NOVEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.   *Uit de koeling 

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Met roomspijsvulling met daarop speculaaskruimels 
en kruidnoten.

Halve gevulde speculaasvlaai*

Galia meloen Perssinaasappelen

Snijbonen Biologische aardappelen

XL Black pepper 
braadworsten*

Magere runderlappen*

Spinazie* Forelfi let met knofl ook 
of peper* 

AllesreinigerSatésaus

Crème Noblesse Mozzarella*
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Via www.schouwburglochem.nl/agenda kunt u dag en nacht 
eenvoudig en snel uw kaarten reserveren

Oosterwal 22  7241 AR  Lochem   I   T 0573 - 25 00 51
Openingstijden Bespreekbureau  -  di. t/m vr. van 10.00 tot 12.00 uur

E info@schouwburglochem.nl  -  I  www.schouwburglochem.nl

Liesbeth List en Annemarie Oster Percossa
Tandem The Real Deal
Donderdag 3 december Vrijdag 4 december

Marc de Hond Film: Coming Home
Scherven brengen geluk (Filmhuis Lochem)
Vrijdag 11 december Zondag 13 december

Jeans Eline Vere
Jeans 25: Toen, Nu en Morgen De worsteling van een jonge vrouw
Vrijdag 18 december Zaterdag 19 december

Robert Long Suske & Wiske (6+)
Zijn liedjes, zijn leven De Circusbaron
Dinsdag 22 december Woensdag 23 december

Bachkoor Holland Preview januari 2016
Weihnachtsoratorium Film: Turist
Woensdag 23 december (Filmhuis Lochem)
(St. Gudula Kerk) Zondag 10 januari

Fatal Attraction René van Meurs
Lust. Obsessie. Wraak Even goede vrienden
Donderdag 14 januari Vrijdag 15 januari

MAANDAGENDA DECEMBER



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

€ 7.295,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ wastafel
✔ douche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.00 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ inloopdouche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.30 x 2.50 h)

€ 9.295,-
Badkamerknaller

Inclusief installatie!

€ 11.495,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ douche
✔ bad
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.80 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

inclusief montage!
Complete badkamers

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

Hengelo Gld

Zelhem

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

* Vraag naar de voorwaarden. Geldig t/m 1 december 2015.

KOM SAMEN SPORTEN EN ONTVANG BEIDEN 12 WEKEN 50% KORTING
Ben je al lid? Weet jij iemand te motiveren om samen fitter te worden? Als hij/zij lid wordt ontvangen jullie beiden 50% korting!*

normaal
SPORTEN BIJ 

AEROFITT IS HEEL



R.K. gemengd koor Cantemus Domino 
vierde Ceciliafeest met drie jubilarissen

Vorden - Zondag 22 november 
heeft Cantemus Domino het jaar-
lijks Ceciliafeest gevierd. De dag 
begon voor met het zingen tijdens 
de woord- en communiedienst 
van half tien in de Christus Ko-
ningkerk. Diaken Ten Bruin was 
de voorganger en heette het koor 
van harte welkom.

Het koor zong tijdens de viering 
het Kyrie en het Gloria uit de Lour-
desmis, enkele meerstemmige lie-
deren waaronder het lied Jubilate. 
Dit ter gelegenheid van drie leden 
die veertig jaar deel uit maken van 
het koor. Rieki Wolbers, Harrie 
Lichtenberg en Gerard Waenink. 
Er werd samen gezongen met de 
geloofsgemeenschap en als slot-
lied klonk het Ambrosianischer 
Lobgesang. Dit ook in verband 
met het feest van Christus Koning.

Aan het eind van de viering wer-
den de jubilarissen in het zon-
netje gezet door de waarnemend 
voorzitter van de pastoraatsgroep 
Carin Fransen en namens het pas-
toresteam door Diaken Ten Bruin. 
Er waren lovende woorden voor 
veertig jaar inzet wat betreft de 
koor zang, maar ook voor het vele 
vrijwilligers werk dat ze deden en 
nog doen voor de R.K. geloofsge-
meenschap van Vorden.

Er waren bloemen en een ge-
schenk voor de jubilarissen. Na de 
viering was er gelegenheid om de 
jubilarissen en hun familieleden 
te feliciteren en kon iedereen aan 
de koffie. Na de koffie werd het 
Ceciliafeest voortgezet in het pa-
rochiezaaltje voor koorleden met 
hun partners en genodigden.

De voorzitter heette vooral de fa-
milieleden van de jubilarissen van 
harte welkom en feliciteerde nog-
maals de jubilarissen namens het 
koor en sprak de hoop uit dat ze 

nog vele jaren lid blijven van het 
koor. Ook namens het koor was er 
een presentje als dank voor hun 
inzet. Traditioneel werd er aan 
het begin het Cecilialied gezon-
gen met aangepaste tekst betrek-
king hebbende op de jubilarissen. 
Hierna werd er een uurtje gezellig 
geborreld, werden er oude lied-
jes gezongen uit de bundel kun je 

zingen zing dan mee, en werd een 
voordracht gedaan over de goede 
oude tijd. Het samenzijn werd 
afgesloten met een heerlijk stam-
pottenbuffetje klaargemaakt door 
restaurant 't Wapen van Medler. 
Cantemus Domino kan terug zien 
op een zeer geslaagd Ceciliafeest.

Opbrengst voor diabetes
VORDEN - De Landelijke Diabe-
tescollecte heeft in Vorden en 
De Kranenburg € 1.518,74 opge-
bracht. Ondanks de zware tijden 

waarin wij leven een heel mooi 
bedrag. Gevers en collectanten: 
Bedankt!

   

Bijeenkomst PCOB/ANBO
VORDEN - Vrijdagmiddag 27 no-
vember om 14.00 uur in zaal De 
SooS (Dorpscentrum) te Vorden, 
zal de PCOB afdeling Vorden sa-
men met de plaatselijke afdeling 
van de ANBO een bijeenkomst be-
leggen. Dan luisteren we naar de 
bekende voordrachtkunstenares 

Dinie Hiddink-Dijkman uit Lo-
chem, die in het dialect zal voor-
dragen. Zij zal ons alles vertellen 
over Klederdrachten. Het belooft 
een interessante middag te wor-
den. Komt allen deze bijeenkomst 
bijwonen.

   

Opvattingen God en kerk
VORDEN - Op vrijdag 27 november 
zal over bovenstaande thema's 
en meer worden gesproken vanaf 
20.00 uur in de Voorde, achter de 
Dorpskerk, Kerkstraat 15 in Vor-
den. 

Twee jonge mannen, allebei op-
gegroeid in Vorden, Pim predikant 
in Utrecht West, Gert-Jan student 
Europese talen en cultuur in Gro-
ningen. Pim betrokken kerklid, 
Gert-Jan geeft op zijn eigen ma-
nier inhoud aan zijn geloof, maar 
niet in het instituut kerk. Na een 
Kerstnachtdienst, enkele jaren ge-
leden, raakten ze buiten voor de 
kerk hierover in gesprek, dit werd 
tot diep in de nacht voortgezet bij 

Pim thuis. Voor de commissie Vor-
ming en Toerusting was dit aanlei-
ding om hen uit te nodigen mee 
te werken aan een avond om met 
belangstellenden hierover door te 
praten. 

Aan de hand van een Powerpoint-
presentatie zullen beiden reage-
ren op bovengenoemde thema's. 
De een met duidelijke aannames, 
de ander vaak zonder vastomlijn-
de opvattingen. In een open sfeer 
van nieuwsgierigheid de schroom 
doorbrekend. Dit zal hopelijk aan-
leiding zijn voor een geanimeerd 
gesprek met alle aanwezigen, jong 
en oud. 

   

P.K.V. Nieuws
VORDEN - Uitslagen Peklo Lochem, 
Pluim- en kleindiervereniging uit 
Lochem. 

Hoenders: Lakenvelder: E.H. Rue-
sink 1xF, 1xG; Welsumer: J. Pardijs 
1xF, 2xZG, 1xG; Vorwerkhoen: E.H. 
Ruesink 1xZG, 1xG; Wyandotte: 
H. Berenpas 3xZG, 1xG. Dwerg-
hoenders: Hollandse Kriel: H.J. 
Pardijs 1xG; Amrock Kriel: H.J. 
Pardijs 4xZG; Wyandotte Kriel: 
H. Berenpas 2xZG, 4xG, H.G. Nij-
hof 3xZG,1xG. Serama's: Serama: 
H. van Olst 5xZG. Siervogels: Ja-
panse kwartel: 1xU, 2xF, 2xZG; 
Lachduif: J. Pardijs 2xF, 4xZG, 2xG, 

H.G. Nijhof 1xZG, H.J. Zweverink 
1xF, 2xZG; Diamantduif: F. Bet-
tink 1xF, 3xZG. Sierduiven: Vink-
duif: J. Pardijs 2x94, 3x93, 1x92 
punten; Felegyhazer Tuimelaar: 
F. van Olst 3x96, 1x95, 5x94, 1x93 
punten. Konijnen: Vlaamse Reus: 
H. Hammink 2xF, 7xZG; Gele van 
Bourgondie: W. Boersma 1xF, 
3xZG;Wener: H.J. Nijenhuis 5xF, 
2xZG; Rode Nieuw Zeelander: G. 
Lenselink 2xF, 2xZG, 1xG; Hollan-
der: J.B. Looman 3xF, 2xZG, 1xF, 
H.W. Sloetjes 1xF, 1xZG; Kleurd-
werg: H. Hammink 4xF, 3xZG, 1xG, 
H.J. Nijenhuis 1xZG, 1xG; Pool : 
H.G. Nijhof 1xF, 1xZG, 2xG.

Inspiratie 
opdoen en tijdig 
kerstbestelling 
plaatsen
VORDEN - Kun je niet wachten tot 
de feestdagen beginnen? Wil je 
alvast inspiratie opdoen met ori-
ginele decoraties of tijdig de kerst-
bestelling samenstellen en plaat-
sen? Dit kan zondag 29 november 
tijdens de 'Natuurlijke aanloop 
naar kerst' bij Kettelerij Bloembin-
derij in Vorden. Tussen 12.00 en 
17.00 uur heeft u de mogelijkheid 
om te genieten van de winterse 
ambiance en te oriënteren op het 
gebied van aankleding en interi-
euraccessoires voor de feestdagen. 
Deze zondag zullen ook interes-
sante deelnemers aanwezig zijn 
met uiteenlopende materialen en 
producten. Kom en ontdek!

Gerard Arends en Harrie Kettelerij 
zijn volop bezig met de voorberei-
dingen, zo zijn de winkel en het 
tuinhuis buiten al sfeervol inge-
richt en ligt het turf voor het sto-
ken van de kachel al klaar.

Verder zal tijdens de 'Natuurlijke 
aanloop naar kerst' een keramiste 
aanwezig zijn in de winkel met 

keramiek in een vorm zoals je die 
nergens anders ziet. Onder de 
hooiberg (op het binnenplein aan 
de voorzijde van de bloembinde-
rij) zal een houtbewerker authen-
tiek erfgoed presenteren.

Daarnaast is er diverse brocante 
aanwezig. Verder kunt u de gehele 
middag genieten van heerlijke 
glühwein en warme chocolade-
melk (tegen een kleine vergoe-
ding) terwijl u zich opwarmt bij 
het vuur of inspiratie opdoet bij 
een van de deelnemers.

Kettelerij Bloembinderij
Kettelerij is meer dan een bloem-
binderij, zoals de naam doet ver-
moeden. Ook voor maatvoering 
en het beste advies op het gebied 
van interieur en exterieur voor uw 
woning of bedrijfspand bent u hier 
aan het juiste adres.

Dus kom zondag 29 november 
naar het Hof van Kettelerij 2 (zij-
weg van de Zutphenseweg) in Vor-
den en laat u verrassen.

Op 'natuurlijke' wijze in winterse
sferen komen bij Kettelerij in Vorden

Harrie Kettelerij (l) en Gerard Arends, eigenaren Kettelerij Bloembinderij. Foto: PR

De jubilarissen Rieki Wolbert,  Gerard Waenink en Harrie Lichtenberg. Foto: PR

“Natuurlijke aanloop naar Kerst”
Het bedrijf is in ’n mooie ambiance, kortom een uitstekend moment 
om op relaxte wijze in sferen te komen. Enkele gastbedrijven zullen 
het geheel completeren, met vele mogelijkheden om u te oriënteren;

* Houtbewerker met authentiek erfgoed 
* Keramiste met verfijnd keramiek
* Uitgebreid assortiment Brocante 

Tegen betaling is er voor de liefhebbers chocolade en glühwein.

Laat U verrassen zondag  29 november a.s. 
 tussen 12.00 en 17.00 uur. 

Bloembinderij vof , 
Hof van Kettelerij 2
7251 DS Vorden
www.kettelerij.nl

iPadcursus 
Een zorg minder.

Cantemus zingt. Foto: PR
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Strijd om titels ONK enduro 
nog niet gestreden

HENGELO/HARFSEN - Afgelopen 
zaterdag werd rondom Harfsen 
de 37e ONK enduro verreden 
dat werd georganiseerd door de 
H.A.M.A.C. De weergoden waren 
de club uit Harfsen afgelopen za-
terdag gunstig gezind. Ondanks 
een flinke bui bij de start bleef 
het de rest van de dag nage-
noeg droog. De regen in de week 
voorafgaand aan het evenement 
gooide gelukkig geen roet in het 
eten: de route was goed te rijden.

De ronde die gereden moest wor-
den bedroeg 70 kilometer met 
daarin opgenomen drie mooie 
proeven. In de verschillende klas-
sen werd nog volop gestreden om 
het kampioenschap. De span-
nendste strijd word echter gele-
verd in de categorie E2 waar Bas 
Klein Haneveld en Erwin Plek-
kenpol elkaar op de hielen zitten. 
Het verschil bedraagt nog maar 9 
punten met nog twee wedstrijden 
te gaan.

Lucas Dolfing won de klasse E1. 
De strijd om de titel in de E2 is nog 
helemaal open en er kunnen nog 
drie heren kampioen worden. We-
sley Pittens die de wedstrijd naar 

zich toe trok heeft theoretisch nog 
kans op de titel maar is afhanke-
lijk van de uitslagen van Hane-
veld en Plekkenpol. Beta SuperB 
Team rijder Haneveld zal er alles 
aan doen om Plekkenpol van zich 
af te schudden tijdens de kampi-
oensrit in Eindhoven over drie 
weken. WPM KTM Team coureur 
Plekkenpol moet vol in de aanval 
om de titel te kunnen binnensle-
pen en is ook nog afhankelijk van 
wat Haneveld aan punten binnen 
sleept. Naar grote waarschijnlijk-
heid zal de titel in de E2 meegeno-
men worden naar Bronckhorst.

De kampioensrit die over drie we-
ken in Eindhoven (11 en 12 de-
cember) gereden zal worden be-
staat echter uit twee wedstrijden 
waarbij punten gehaald kunnen 
worden. In Harfsen werd Plekken-
pol, derde achter Pittens en Robin 
Nijkamp. Klein Haneveld kon 
zijn draai in het begin niet goed 
vinden, hij verloor veel tijd op de 
proeven en eindigde als vierde.
Helaas geen overwinning voor 
Mark Wassink in de E3. Hij kwam 
in de eerste ronde tweemaal ten 
val wat hem een hoop tijd koste. 
Helaas zat de overwinning er voor 

hem niet in maar finishte keurig 
als tweede. Hans Vogels won de 
wedstrijd, derde werd Christian 
Dignum. In de EV40 kunnen de 
clubleden van de V.A.M.C. Peter 
Lenselink uit Eefde en Peter Berg-
sma uit Hummelo nog aanspraak 
maken op de titel. Daar is het pun-
ten verschil met Alex v.d. Broek 
wel iets groter dan in de categorie 
E2. Lenselink eindigde als tweede 
voor Bergsma maar achter win-
naar v.d. Broek.
De lokale rijders Nico Freriks en 
Tom Berends werden zesde en 
zevende in de N1. Mark Wichink 
Kruit moest de strijd na een hal-
ve ronde al staken vanwege een 
gebroken ketting. Bart Oosting 
deed vanwege een blessure niet 
mee. Maurice v.d. Berg pakte een 
mooie zevende plaats in de NV40 
en Marten Zilvold werd achtste in 
de NV50. Vordenaar Rick Timmers 
zette een prima prestatie neer op 
zijn 'Klooster van Kranenburg' 
machine. Hij scoorde een achtste 
plaats en stapt volgend seizoen 
over naar de nationalen. De kam-
pioensrit over drie weken is nabij 
het vliegveld Eindhoven en tevens 
de laatste ONK enduro van dit sei-
zoen.

   

Zilver voor judoka Hieke
Bielderman uit Vorden
HENGELO - In Hengelo organi-
seerde Judo Promotie Twente 
voor de 24e keer het JPT Eure-
gio Herfsttoernooi. Achttien ju-
doka's van Nippon Judo Achter-
hoek waren afgereisd, acht keer-
den terug met een medaille.

Het toernooi trekt veel Neder-
landse en Duitse clubs en kent 
een strijd in vier leeftijdsgroepen: 
onder de 12, 15 en 18 jaar en een 
18 plus categorie.

Podiumplaatsen
In deze laatste leeftijdscategorie 
strijden drie senioren van de Ju-
doschool om een podiumplek.

Rik Koppelman (Rietmolen) won 
goud in deze leeftijdscategorie, 
Stefan Beeftink (Zelhem) en Ro-
nald Enklaar (Lochem) hebben 
helaas geen podiumplaats weten 
te behalen.

In de andere leeftijdsgroepen ging 
het zilver naar Hieke Bielderman 
(Vorden), Jonna Groot Zevert 
(Groenlo) en Annemijn Salomons 
(Hengelo).

Brons ging naar Fabienne En-
klaar (Lochem), Zara Groot Zevert 
(Groenlo), Naomi Loffeld (Ruurlo) 
en Rick Bessels (Zelhem).

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 19 novem-
ber, de tweede avond van de derde 
competitieronde van Bridgeclub 
Bronkhorst. Alle lijnen twaalf pa-
ren en dat is mooi. In lijn A een 
vlakke score met verrassende 
laagste paren. In lijn B een uit-
schieter van bijna 8%. In lijn C een 
paar hoge scores met op de eerste 
plaats, net als vorige week, een 
nieuw samengesteld paar.

Lijn A: Gedeelde eerste plaats: 
Hennie van Druten & Gonnie 
Hulleman en Dinie Hartelman & 
Ruud Bijloo 55,83%, 3. Diny Hoft-

ijzer & Lenie Meijerink 53,75%. 
Lijn B: 1. Dick Brinkman & Hans 
Dekker 62,92%, 2.Henny Deunk & 
Wil Matser 58,75%, 3. Emmy Ste-
geman & Joop ten Holder 58,33%. 
Lijn C: Margaret Heijting & Jan 
Willem Ensink 62,92%, 2. Hermien 
Koenders & Mies van Zadelhoff 
61,25%, 3.Wil ten Holder & Lenie 
Lamers 57,92%.

Donderdag 26 november de derde 
avond van de derde ronde. Afmel-
den vóór 12.00 uur op de wed-
strijddag via het mobiele nummer 
van de club: (06) 25198329.

   

De Reehorst sponsort 35+ 
voetbal
VORDEN - Het 35+ voetbal heeft bij 
v.v. Vorden al geresulteerd in drie 
teams die acht keer per seizoen op 
een vrijdagavond gezellig, maar 
zeker ook fanatiek, voetbalwed-
strijden spelen op een half veld in 
toernooivorm.

Het tweede team van Vorden 35+ 
zal dit seizoen in shirts van spon-

sor 'Bosrestaurant de Reehorst' 
haar kunsten vertonen en op de 
foto overhandigt eigenaar Arend 
Verbeek het shirt aan speler Edwin 
Bekker. Namens v.v. Vorden wordt 
Arend Verbeek van 'de Reehorst' 
hartelijk bedankt voor deze uit-
breiding van het sponsorpakket 
bij de club.

   

Zitting tweede periode
Bridgeclub Vorden
Vorden - Hieronder de uitslagen 
van de tweede periode, seizoen 
2015/21016 van Bridgeclub Vor-
den, zowel de maandagavond als 
de woensdagmiddag. 

Uitslag 2e periode van de maan-
dagavond:
Lijn A
1. Max Maas en Sjoerd Tichelman: 
53,57%.
2. José Walter Kilian en An Wortel: 
53,30%.
3. Ab en Kitty Vruggink: 52,89%.

Lijn B
1. Hermien Veenhuis en Els Wes-
terhof : 54,23%.
2. Lenie Meijerink en Annelies 
Schröder: 54,16%.
3. Netty Chevalking en Mansje On-
stenk: 53,69%.

Lijn C
1. Noortje Le Pair en Herman Kip: 

56,34%.
2. Jasper de Ronde en Annie 
Reindsen: 51,85%.
3. Wim Klein Kranenbarg en Ellen 
Stoops: 51,75%.

       
Uitslag 2e periode van de woens-
dagmiddag.

Lijn A.
1. Rini en Evert Thalen: 54,69%.
2.Gerda Nulden en Ton Simonis: 
53,65%.
3. Riki Webbink en Gertie Hissink: 
53,52%.

Lijn B
1. Herman Kip en Petert Bogers: 
59,39%.
2. Ellen Stehmann en Anna-Lise 
Hallie: 57,64%.
3. Jacobine en Wim Bekkers: 
55,53%.
 

Peter Bergsma. Foto: Henk Terink

Judoka's behalen medailles tijdens het herfsttoernooi. Foto: Pr

Arend Verbeek en Edwin Bekker. Foto: PR
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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B en w stemden op 17 november 
definitief in met de plannen van 
Aviko voor een 35 meter hoog 
vrieshuis in Steenderen. Uit 
onderzoek blijkt dat het mogelijk 
is om, binnen de grenzen van het 
redelijke en uitvoerbare, het 
vrieshuis binnen een termijn van 
10 à 20 jaar op aanvaardbare 
wijze landschappelijk in te passen. 

Bouwschaal
Wij beseffen dat de te realiseren 
bouwmassa de dorpse maat en 
schaal van Steenderen overstijgt en 
de landschappelijke effecten aan-
zienlijk zijn. In algemene zin zijn 
wij ook geen voorstander van ge-
bouwen van deze omvang binnen 
onze gemeentegrenzen, maar hier 
ontbreken goede alternatieven. 
Uit het haalbaarheidsonderzoek uit 
2014 blijken kleinere vrieshuizen 
geen optie vanwege de bedrijfs-
economische noodzaak voor Aviko. 
Daarnaast is Aviko een grote 
werkgever voor de gemeente en 
is behoud en ontwikkeling van het 
bedrijf belangrijk voor de werk-
gelegenheid in de gemeente en 
regio.

Proces
B en w stellen de gemeenteraad 
nu voor om het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Steenderen; herziening 
bedrijfsterrein Aviko’ ongewijzigd 
vast te stellen en de daarover in-
gediende zienswijzen ongegrond 
te verklaren. Daarnaast adviseren 
zij de raad een ‘verklaring van 

geen bedenkingen’ af te geven 
aan gedeputeerde staten van 
Gelderland voor het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor 
het vrieshuis met afwijking van het 
nu nog geldende bestemmingsplan.

Inspraak
Dit voorjaar werd voor het nieuwe 
bestemmingsplan al een inspraak-
procedure doorlopen. Ook gaf de 
gemeenteraad op 9 juli aan ge-
deputeerde staten een voorlopige 
‘verklaring van geen bedenkingen’ 
af voor de vergunningverlening. 
Na verwerking van de inspraak-
resultaten lagen vanaf 27 augustus 
zowel het ontwerpbestemmings-
plan als de ontwerpomgevings- 

B en w akkoord met plan voor vrieshuis Aviko 

In 2018 treedt, zoals het er nu 
naar uitziet, de Omgevingswet 
in werking. In de Omgevingswet 
worden verschillende wetten 
samengevoegd, zoals de Wet 
algemene bepalingen omge-
vingsrecht, de Woningwet en de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Ook gaan gemeenten hun regels, 
zoals het bestemmingsplan en 
de Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV), voortaan samen-
voegen in één regeling: het Om-
gevingsplan.  

Door het samenvoegen van 
regels wordt het voor u in één 
Omgevingsplan duidelijk welke 
regels van toepassing zijn, bij-
voorbeeld bij het bouwen van een 
huis of het kappen van een boom. 

Landschapsontwikkelingsplan
Als voorbereiding op de overgang 
naar de Omgevingswet gaan we 

aan de slag met het overbrengen 
van de regels naar de zoge-
naamde Omgevingsverordening. 
Dit gaat gefaseerd, waarbij de 
gemeenteraad steeds per onder-
deel een besluit neemt. De  Om-
gevingsverordening staat in de-
cember op de agenda van de ge-
meenteraad. De meeste 
onderdelen gaan ongewijzigd 
over naar de Omgevingsverorde-
ning, alleen voor het onderdeel 
Omgevingsvergunning voor het 
vellen van houtopstanden wor-
den inhoudelijke aanpassingen 
voorgesteld, waarbij het Land-
schapsontwikkelingsplan het 
uitgangspunt is. De Omgevings-
verordening voorziet in het 
beschermen van diverse soorten 
inheemse struiken en boom-
soorten. Esdoorn, noot en 
plataan worden verwijderd uit 
de lijst van beschermde bomen. 
Toegevoegd worden els, grove 
den, tamme kastanje en wilg.  

Zodra de Omgevingswet van 
kracht is kunnen we de verorde-
ning omzetten naar het Omge-
vingsplan. In 2016 nemen we ook 
de Bouwverordening op in de 
Omgevingsverordening. In 2017 
volgt de Erfgoedverordening.

Voorbereidingen voor nieuwe 
Omgevingswet

Zoals u weet, maakt de nieuwe 
burgemeester de komende tijd 
buurt in Bronckhorst. Zij wil de 
gemeente leren kennen in al 
z’n facetten en u als inwoners 
ontmoeten om te horen wat u 
bezighoudt. In deze rubriek 
houden wij u op de hoogte van 
enkele bezoeken die zij afge-
lopen twee weken had.  

Een burgemeester is het hoofd 
van de brandweer en de politie. 
Vorige week ging burgemeester 
Besselink naar de brandweer 
om meer te horen over de werk-
wijzen van hun organisatie. Ook 
de bouw van de nieuwe kazerne/
gemeentewerf in Hengelo kwam 
aan de orde. Half november be-
zocht zij de jaarlijkse slachtvisi-
te bij vleesboerderij Garritsen in 
Toldijk. Een oud gebruik in de re-
gio, waarbij een geslacht varken 
op een ladder wordt gehangen 
en de buurt langskomt voor het 
zogenaamde ‘vetpriezen’. Nu 
konden bezoekers het gewicht 
van het varken raden en was er 
een ambachtsmarkt met mooie 
producten van verschillende 
lokale ondernemers. Verder 
ging ze op 19 november voor 
het eerst naar radio Ideaal in 
Zelhem. Daar schuiven de college-
leden bij toerbeurt iedere 
donderdagavond om 18.00 uur 
aan in nieuwsprogramma Ach-
terhoek Totaal om te vertellen 

wat er speelt bij de gemeente.
Marianne Besselink: “Ik heb de 
afgelopen weken ook veel 
Bronckhorster kinderen ontmoet. 
In Bekveld maakte ik kennis met 
leerlingen van de school en was 
ik bij hun voorbereidingen op het 
debattoernooi dat op een later 
moment op het gemeentehuis 
plaatsvindt. 

Heel gezellig was ook het natio-
naal schoolontbijt waarbij een 
Hengelose schoolklas kwam 
ontbijten op het gemeentehuis. 
Er was aandacht voor het belang 
van een gezond ontbijt. Zelf nam 
ik die dag een vrolijke boterham 
met kaas en een ‘smiley’ van 
komkommer. Ook was ik bij de 
sinterklaasintocht in Hengelo. 
Spannend natuurlijk.” 
Heeft u de burgemeester nog 
niet ontmoet? Ze heeft ook een 
eigen account op twitter 
(@MBesselink). Wilt u haar iets 
vragen of laten weten, laat hier 
een bericht achter. U kunt haar 
natuurlijk ook mailen via bestuurs-
secretariaat@bronckhorst.nl.

Marianne Besselink maakt 
buurt in Bronckhorst

vergunning zes weken ter inzage. 
36 zienswijzen over het bestem-
mingsplan en 16 zienswijzen over 

de ontwerpvergunning werden 
ingediend. Op 22 en 23 oktober 
waren hoorzittingen, waarin de 
indieners hun zienswijzen konden 
toelichten. Van deze mogelijkheid 
maakten 4 personen en organisa-
ties gebruik. In de zienswijzen 
wordt vooral geageerd tegen de 
grote hoogte en bouwmassa van 
het vrieshuis en tegen de wijze van 
landschappelijke inpassing. 

Besluit
De gemeenteraad behandelt 
het voorstel van b en w op 17 
december. Voorafgaand komt 
het voorstel aan de orde in de 
raadscommissievergadering van 
10 december. Beide vergaderingen 
zijn openbaar. Voorafgaand aan 
de commissievergadering is er 
gelegenheid om in te spreken 
(tenminste 48 uur van te voren 
aanmelden bij de Griffie, via 
griffie@bronckhorst.nl).

Luchtfoto van huidig Avikoterrein en deel van Steenderen. Rode cirkel geeft de locatie 
van het toekomstig vrieshuis van Aviko weer



In zeven jaar tijd zijn de meeste 
bestemmingsplannen in Bronck-
horst geactualiseerd en gedigitali-
seerd. Nu zijn de zeven hoofdplan-
nen voor het stedelijk gebied (de 
kernen) aan de beurt om samen-
gevoegd te worden tot één be-
stemmingsplan voor het stedelijk 

gebied. Dit ontwerpbestemmings-
plan is nu in procedure. 
In januari 2016 komt het plan voor 
vaststelling in de gemeenteraad. 
Het bestemmingsplan Stedelijk 
gebied Bronckhorst vervangt 
de bestemmingsplannen in de 
kernen Achter-Drempt, Baak, 

Bronkhorst, Drempt, Halle, Hen-
gelo (Gld), Hoog-Keppel, Hummelo, 
Keijenborg, Kranenburg, Laag-
Keppel, Olburgen, Steenderen, 
Toldijk, Veldhoek, Velswijk, 
Vorden, Wichmond en Zelhem.

Aanpassingen
In het nieuwe bestemmingsplan 
passen we de huidige plannen aan. 
Zo is de bestemmingsregeling aan-
gepast aan actuele inzichten en ont-
wikkelingen, zoals minder regels en 
meer uitgaan van de eigen kracht 
en verantwoordelijkheid van inwo-
ners. Ook richten we het bestem-
mingsplanproces zo in dat deze 
meer aansluit op de planvorming 
volgens de Omgevingswet. Dit be-
tekent versnelling van procedures 
en het verminderen van kosten 
voor zowel bedrijven, inwoners 
als overheid. Een klankbordgroep 
bestaande uit inwoners, bedrijven 
en organisaties is hierbij 
betrokken.

Terinzagelegging
Tot en met 16 december 2015 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage en kunt u een zienswijze 
indienen. Op 7 januari 2016 staan 
de hoorzittingen gepland. Als u 
daarvan gebruik wilt maken, kunt 
u dat bij uw zienswijze aangeven.

Ontwerpbestemmingsplan Stedelijk gebied 
in procedure

 
 

Breedband Buitengebied Bronckhorst>>
Hoe staat het met project Breedband Buitengebied?  
 
Waar waren we gebleven?
Eind 2014 sluiten 10 gemeenten en de provincie een intentieverklaring om te komen tot een 
open glasvezelnetwerk in het buitengebied van de Achterhoek. Een publiek-private 
samenwerking via een eigen BV verzorgt de aanleg. Eind 2015 zou de schop de grond in 
kunnen. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. De eigen BV is door de Europese regelgeving 
rond marktwerking en staatssteun niet mogelijk. Gemeenten en provincie kozen daarom vlak 
voor de zomer voor nieuw onderzoek door de projectgroep. Met vertraging als gevolg. Eén 
positief punt van alle inspanning: sinds het voorstel zijn alle telecompartijen in beweging 
gekomen.

Nieuw voorstel
De projectgroep breedband Achterhoek stelt nu voor (commerciële) bedrijven uit te nodigen 
om met een voorstel te komen  voor de aanleg van het netwerk in wit gebied. De uitnodiging 
krijgt vorm in een zogeheten steunregeling. Daarin staan de eisen aan het netwerk en de 
voordelen voor de winnaar (vooral  goedkope leningen). Het beste voorstel wordt gekozen in  
een concurrerende selectieprocedure. Daarnaast stelt de projectgroep voor een BV op te 
richten die tot doel heeft breedband in de regio aan te leggen. Deze BV kan meedingen aan 

Luchtfoto Zelhem (2014)

Breedband 
Buitengebied 
Bronckhorst

Hoe staat het met project 
Breedband Buitengebied? 

Waar waren we gebleven?
Eind 2014 sluiten 10 gemeenten en de provincie een intentie-

verklaring om te komen tot een open glasvezelnetwerk in het 
buitengebied van de Achterhoek. Een publiek-private samen-

werking via een eigen BV verzorgt de aanleg. Eind 2015 zou de 
schop de grond in kunnen. De werkelijkheid blijkt weerbarsti-

ger. De eigen BV is door de Europese regelgeving rond markt-
werking en staatssteun niet mogelijk. Gemeenten en provincie ko-
zen daarom vlak voor de zomer voor nieuw onderzoek door de 
projectgroep. Met vertraging als gevolg. Eén positief punt van alle 
inspanning: sinds het voorstel zijn alle telecompartijen in bewe-
ging gekomen.  

Nieuw voorstel
De projectgroep breedband Achterhoek stelt nu voor (commerciële) 
bedrijven uit te nodigen om met een voorstel te komen  voor de aan-
leg van het netwerk in wit gebied. De uitnodiging krijgt vorm in een 
zogeheten steunregeling. Daarin staan de eisen aan het netwerk en 
de voordelen voor de winnaar (vooral  goedkope leningen). Het beste 
voorstel wordt gekozen in  een concurrerende selectieprocedure. 
Daarnaast stelt de projectgroep voor een BV op te richten die tot 
doel heeft breedband in de regio aan te leggen. Deze BV kan 
meedingen aan de uitvraag. De BV staat los van de gemeenten en 
provincie. Ze biedt daarmee niet alle zekerheden van de BV die eind 
2014 op het netvlies stond. Het nieuwe voorstel gaat uit van de 
Europese regels voor staatssteun (dat is de Algemene Groeps-
VrijstellingsVerordening). Bij de keuze ervan zijn de regelingen uit 
andere provincies als voorbeeld gebruikt. 

Hoe gaat het verder
Het voorstel van de projectgroep ligt er. Nu is het woord aan de 
bestuurders en de gemeenteraden. Daarbij is er nog een aantal 
keuzes voor de bestuurders. Over de kostenverdeling onder de 
partijen (wie loopt welke risico’s), over het aantal percelen van de 
uitvraag (1 Achterhoek of 10 gemeenten?) en de score van de 
voorstellen (wat weegt het zwaarst in de beoordeling)? De wet-
houders van de Achterhoekse gemeenten en gemeenten Lo-
chem en Doesburg praten eind november over het voorstel. De 
raadsleden van de deelnemende gemeenten worden begin de-
cember nader geïnformeerd. Het concrete voorstel wordt 
waarschijnlijk in januari 2016 openbaar voor besluitvorming 
in gemeenteraden. 
Het voorstel van de projectgroep wordt op dat moment af-
gewogen tegen alle geluiden uit de markt op dit moment. 
Want hoe we het doen, doen we het, 
maar breedband voor de Achterhoek, 
dat komt er!

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet 
niet waar u moet beginnen? 
Heeft u advies nodig bij de lopen-
de gang van zaken in uw onder-
neming, omdat het even wat 
minder gaat? Dan kunt u bij ROZ 
(Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) terecht. Deze organisatie 
voert voor de meeste gemeenten 
in de Achterhoek, waaronder 

Bronckhorst, regelingen voor 
ondernemers uit. Daarnaast 
biedt ROZ advies, coaching en 
trainingen voor starters en 
ondernemers. Zo kunt u bijvoor-
beeld ondersteuning krijgen van 
(oud)ondernemers op het gebied 
van marketing, financiën of 
netwerken om uw bedrijf verder 
te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijde-
lijk te weinig inkomsten uit het 
bedrijf halen om in hun eigen le-
vensonderhoud te voorzien, kun-
nen hier een beroep op doen. Dit 
geldt ook voor bedrijven die moe-
ten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet 

bancair voor elkaar kunnen krij-
gen. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkheid voor een 
tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten 
met banken om voor u te bemid-
delen bij het verstrekken van een 
lening. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om onderne-
mend Bronckhorst te stimuleren. 
Voor meer informatie kijk op www. 
rozgroep.nl, bel (074) 241 5100 
of mail naar info@rozgroep.nl. 
U kunt ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur 
tijdens het maandelijkse spreekuur 
in ons gemeentehuis. Het eerstvol-
gende spreekuur is op 1 december 
a.s. van 13.30 tot 17.00 uur.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

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

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

Baak:
• Bakermarksedijk 9, bouwen berging, aanvraag ontvangen

Bronckhorst:
• diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclame Halfvastenfeest-/optocht, vergunning geweigerd
• diverse locaties, kappen diverse bomen, aanvraag ontvangen 

Bronkhorst:
• nabij het kunstgemaal, realiseren beeldentuin en plaatsen 2 beelden, aanvraag ingetrokken

Halle:
• Dorpsstraat 2, bouwen opslaghal, aanvraag ontvangen
• Molenweg 4, kappen inlandse eik, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Tentendijk 1, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Kuilenburgerstraat 4, het realiseren van een mestopslag (mestsilo), ontwerp besluit
• Prins Bernhardlaan 9, vellen 3 paardenkastanjes en 1 els, vergunning verleend
• Nijverheidsweg 15, kappen 3 bomen, aanvraag ontvangen 

Toldijk:
• Wolfsstraat 5, bouwen kapschuur, aanvraag ontvangen
• Zutphen-Emmerikseweg 37, afwijken sluitingstijden voor horecabedrijven, ontheffing 

verleend

Vorden:
• Burg. Vunderinkhof ong., aanleggen uitrit, vergunning verleend
• De Bongerd 32, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Dorpsstraat, standplaatsvergunning Vorden, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

gewogen tegen alle geluiden uit de markt op dit moment. 
Want hoe we het doen, doen we het, 
maar breedband voor de Achterhoek, 



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

Goedkope en mooie

KERSTBOMEN

Mooie bomen, diverse soorten bomen 
met kluit in pot (of gezaagd).

Adres:
Esselink Den Elterweg109
7233 SM Vierakker
a/d grote weg Baak-Zutphen

Open: ma t/m vr. 13.00 - 18.00 uur
 overige dagen 10.00 - 18.00 uur

Nordman
Fraserie
Glauca

Omorika
Abies

Kom zelf kijken!

Meer dan 1000

kerstbomen.

Groot en klein

• Hoge Slagdijk 2A, kappen boom, aanvraag ontvangen
• Marktplein, organiseren kerstmarkt, vergunning verleend
• Nieuwstad 13, plaatsen twee speelautomaten, vergunning verleend
• Schuttestraat 26, aanbouwen erker, vergunning verleend
• Zelstweg 1, verbouwen boerderij en realiseren bed & breakfast, aanvraag ingetrokken

Zelhem:
• Markt, organiseren kerstmarkt, vergunning verleend
• Keijenborgseweg 1, organiseren 4e Weissenbrink Wein & Bier Fest 2016, vergunning 

verleend
• Jan Streenstraat nabij nr. 79, kappen inlandse eik, aanvraag ontvangen

Bekendmakingen en mededelingen  vervolg

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij 
Fashion Corner, Zutphenseweg 8, Vorden, 0575-552426

• Bernina
 • Brother
 • Bernina lockmachines

• Pfaff
 • Anker
 • Lockmachines

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

Wij repareren alle merken 
naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Werken

“Ik ben Juliette en op mijn tiende kreeg ik 

een infectieziekte. Dankzij een operatie en 

hulp van LIGHT FOR THE WORLD kon ik een 

naaiatelier beginnen. Die kans gun ik andere 

jongeren met een handicap ook!”

“ Zonder hulp zat ik
nu kreupel thuis”

“ Geef jongeren met een 
handicap een eerlijke kans!”
Reinier van den Berg, ambassadeur

DIRECT
DONEREN   ikkanwerken.nu

GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

LFW-Ik_Kan_Adv_265x190_V2_1.indd   1 21-11-14   16:54

Op een dag 
hoopt Willem vrij te zijn. 
Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven leest u meer over de impact van een nierziekte en vertellen de grootouders van de 
jonge nierpatiënt Willem wat zij hopen voor hun kleinzoon: dat de draagbare kunstnier hem zijn 
leven terug kan geven. Ook vindt u meer informatie over nalaten en het werk van de Nierstichting. 

En, hoe wilt u voortleven?

Amino: ‘Ik ben gevlucht uit Somalië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Steun 
baanbrekend
onderzoek

Ga naar 
parkinsonfonds.nl

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

Alarmerende 
toename 
van de 

ziekte van 
Parkinson

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Nieuwe uitdaging voor 
Hartelman en Lowes
HENGELO - De 26 jarige Engelse 
motorcoureur Sam Lowes vroeg 
eind 2012 aan Torleif Hartelman 
van Hartelman motoren om hem 
te begeleiden in het WK motor-
racen. Hartelman twijfelde in 
eerste instantie omdat Lowes 
voor het Russische Yaknich Mo-
torsport reed en het in het begin 
niet boterde tussen Hartelman 
en het Russische team. Hij over-
woog zelfs begin 2013 alweer op 
te stappen. Dit kwam mede om-
dat de adviezen die Torleif gaf 
niet door het team werden uitge-
voerd.

Na een pittig gesprek met de lei-
ding besloot men toch door te 
gaan en niet zonder succes. Har-
telman bracht wat veranderingen 
door en het Yaknich Yamaha Mo-
torsport team werd zelfs wereld-
kampioen met Lowes in de World 
Supersport categorie.
De inmiddels 26-jarige Britse cou-
reur heeft een geweldige staat van 
dienst. In 2010 behaalde hij zijn 
eerste titel in de Britse Supersport 
categorie en reed een seizoen later 
het World Supersport kampioen-
schap. In 2011 behaalde Lowes 
al zes podium plaatsen op een 
Parkalgar Honda. Hij wilde meer 
en liet weten wereldkampioen te 
willen worden, wat hem uiteinde-
lijk net niet lukte in 2012.

Uitkomend op een Bogdanka 
Honda wist hij zelfs twee races 
winnend af te sluiten en vier keer 
tweede te worden. Dit was goed 
voor een derde plaats in het kam-
pioenschap. Lowes had iemand 
nodig om hem te begeleiden en 
kwam eind 2012 terecht bij Torleif 
Hartelman. Sindsdien is het duo 
onafscheidelijk en dat is te mer-
ken. Meteen in het eerste seizoen 
dat men samenwerkte werd de 
titel in de World Supersport 600 
binnengehaald.

Lowes won in 2013 maar liefst zes 
races waaronder de race in Assen 
op het TT Circuit. Naast de zes 
overwinningen haalde Lowes ook 
nog vijf tweede plaatsen in dat jaar. 
Een logisch gevolg was dat het duo 
de overstap maakte naar het WK 
Moto2 kampioenschap. Bij het Ita-
liaanse Speed-Up Racing werd een 
contract getekend door Lowes. Hij 
heeft er werkelijk alles voor over 
om op een dag wereldkampioen te 
mogen worden in de Moto2 of Mo-
toGP klasse. Zonder Hartelman is 
dit volgens Lowes niet mogelijk 
omdat hij zowel voor als na de ra-
ces altijd voor hem klaar staat met 
raad en daad. Seizoen 2014 werd 
door het duo en het Speed-Up 

Racing afgesloten met een ietwat 
teleurstellende dertiende plaats. 
Op zich een prima debuut in een 
voor hen geheel nieuwe klasse en 
kampioenschap. Coureurs zijn nu 
eenmaal nooit tevreden met de re-
sultaten die ze neerzetten behalve 
als men races winnend weet af te 
sluiten. Het doel voor 2015 was 
niks minder dan in de top drie te 
eindigen, wat helaas net niet lukte. 
In het begin van het seizoen zag 
het er prima uit en waren de resul-
taten goed te noemen.

Een eerste plaats in Amerika, 
tweede Australië, derde in Argen-
tinië, Nederland, Spanje en di-
verse vierde en vijfde plaatsen kon 
men bijschrijven. Helaas verzaak-
te het Italiaanse team om de mo-
tor elke wedstrijd optimaal goed 
voor mekaar te maken. Dat koste 
een derde plaats in het kampi-
oenschap mede doordat Sam vier 

keer uitviel. Toch mogen Lowes en 
Hartelman trots zijn om als vierde 
te eindigen achter kampioen Joan 
Zarco, Alex Rins en Tito Rabat.

In 2016 gaat men de overstap ma-
ken naar het Federal Oil Gresini 
Moto team. Daar zal men uitko-
men op een Kalex motor waar de 
top drie van afgelopen jaar ook 
mee reed. Hartelman ziet het he-
lemaal zitten, de afgelopen weken 
werden er diverse dagen getest op 
Spaanse circuits meteen na afloop 
van het MotoGP seizoen. De tes-
ten waren veel belovend. Hartel-
man liet weten dat de ellenbogen 
van Sam weer als vanouds aan 
de grond kwamen. Men hoopt op 
een goede samenwerking met het 
nieuwe team. Volgens Torleif zal 
zoals het er nu naar uitziet, Lowes 
in 2017 de overstap maken naar 
de MotoGP klasse voor het Aprilia 
Racing Team Gresini.

   

Partnergroep RondomAutisme
DOETINCHEM - Door het autisme 
van uw partner verandert ook uw 
leven. Het doel van de partner-
groep is u te ondersteunen bij de 
moeilijkheden die u ervaart.

Wat kunt u van de partnergroep 
verwachten? Tijdens de bijeen-
komsten van de partnergroep 
krijgt u de gelegenheid te praten 
over uw gevoelens en ervaringen. 
Deze ervaringen deelt u met met 
mensen die in een vergelijkbare 
situatie zitten. Door (h)erkenning 
van de problemen voelt u zich 
sterker. De begeleidster geeft u ad-
vies en ondersteuning. 

De deelnemers bepalen zelf welke 

onderwerpen voor hen belangrijk 
zijn, bijvoorbeeld: 
•  goed voor mezelf zorgen;
•  een evenwicht binnen mijn rela-
tie vinden.

Het voordeel van een groep is dat 
u ervaringen kunt uitwisselen met 
anderen, van elkaar kunt leren en 
steun ontvangen. U hoeft niet veel 
uit te leggen, want u bent met lot-
genoten en zij spreken dezelfde 
taal.

Bijeenkomsten
De partnergroep komt één keer 
per twee weken bij elkaar. De 10 
bijeenkomsten vinden plaats op 
de maandag- of de dinsdagmid-

dag, graag uw voorkeur aangeven. 
De bijeenkomsten zijn van 13.30 - 
15.00 uur. 

Voordat de groep start maakt u 
eerst kennis met de begeleid-
ster 'Karin Rossel Veldkamp. De 
begeleidster is maatschappelijk 
werkster en autismedeskundige. 
Haar rol is ervoor te zorgen dat elk 
groepslid de ruimte krijgt om mee 
te doen. 
De groep bestaat uit maximaal zes 
partners en/of direct betrokkenen. 
Meer weten? Stuur een e-mail 
o.v.v. partnergroep.
   

 ■ info@rondomautisme.nl

Dash Dames 1 moeizaam 
onderuit in Eibergen
VORDEN - Op 21 november moch-
ten de dames van Dash 1 afrei-
zen naar Eibergen om weer een 
mooie pot volleybal te laten zien. 
Zoals er van te voren al werd 
gezegd; "In Eibergen spelen we 
vaak lastige potjes". We wisten 
dat ons een moeilijke strijd te 
wachten stond, ondanks dat 
Boemerang op de achtste plek 
staat en Dash zich op de tweede 
plek bevindt.

In de eerste set werd al snel duide-
lijk dat de dames van Dash dames 
1 keihard aan de bak moesten. 
Vanaf Eibergse zijde werd er goed 
geserveerd en de Vordense ploeg 
had duidelijk moeite met het con-
troleren hiervan. De eerste set was 
een gevecht waarbij alles lukte 
aan de kant van Eibergen en Dash 
moeite had om in haar eigen spel 
te komen. Door veel individuele 
fouten werd het al snel 25-15 voor 
Boemerang. Iets wat Dash dit jaar 
nog niet is overkomen in de com-
petitie. Op naar de volgende set, 
waarin het foutenpercentage om-
laag moet.

In de tweede set gaat Dash dames 
1 iets beter van start. Er worden 
minder individuele fouten ge-
maakt en er zit iets meer lijn in het 
spel dat de Vordense dames graag 
willen spelen. Toch laat Dash Da-
mes 1, Boemerang weer dichterbij 
komen. Het lukt de dames uit Vor-
den nog niet om een constant ni-
veau vast te houden, waardoor het 
aan het einde van de set toch weer 
spannend wordt. Met een dubieus 
punt, haalt Dash dames 1 toch de 
set binnen. Het wordt 22-25 voor 
de Vordense dames.

De Vordense ploeg komt in het be-
gin van de derde set op een kleine 
voorsprong door een goede ser-
vice. De hele set door behouden 
de Vordense dames een kleine 
voorsprong. Boemerang is sterk in 
het achterveld, ze verdedigen veel 
ballen en het scoren aan de kant 
van Dash wordt hierdoor lastiger. 
Aan het einde van de derde set 
weet Boemerang steeds dichterbij 
te komen. Waarin een voorsprong 
van 24-22 wordt weggegeven. 
Hierdoor wint Boemerang de set 
met 26-24.

In de vierde set moet het toch echt 
gaan gebeuren. Dash komt wat 
beter in het spel, de service druk 
wordt opgevoerd. Er worden min-
der persoonlijke fouten gemaakt 
aan de kant van Dash. De Vorden-
se dames komen weer in de wed-
strijd. Aan Vordense kant wordt 
vooral goed verdedigd. De set wint 
Dash met 13-25. In de vijfde set wil 
Dash het spel voortzetten zoals ze 
in de vierde set zijn geëindigd. De 
gehele set kijkt de Vordense ploeg 
tegen een achterstand aan. Dash 
dames 1 kan niet doordrukken en 
er worden weer meer persoon-
lijke fouten gemaakt. Boemerang 
maakt de punten af haalt deze set 
binnen met 15-10.

We gaan deze wedstrijd snel ver-
geten en gaan weer vooruitkijken 
naar de volgende wedstrijd. Vrij-
dag 27 november spelen we 21.15 
uur tegen Alterno DS 3 in de Al-
ternohal in Apeldoorn. De dames 
uit Vorden kunnen jullie steun en 
support goed gebruiken, dus kom 
ze aanmoedigen als je kunt!

   

VAMC Sinterklaas
motortoertocht
Vorden - De Graafschaprijders 
houden op zondag 29 november 
hun jaarlijkse Sinterklaas motor-
toertocht. Iedereen die motor rijdt 
kan hier aan mee doen.

De toerrit is ongeveer 130 kilo-
meter lang en gaat door de mooie 
Achterhoek en de Veluwe. Er is 
een route uitgezet over mooie mo-
torwegen. Iedere deelnemer ont-

vangt na afloop een chocoladelet-
ter of speculaas. Start Clubgebouw 
Eikenlaan 2a Vorden / Kranenburg 
van 09.00 tot 12.00 uur. Kosten zijn 
5 euro. Route is op GPS en papier 
te rijden. Voor meer informatie, 
zie de website.
   

 ■ www.vamc.nl

   

'Thuis in de Toekomst' 
van looprek tot robot
DOETINCHEM - Op woensdag 16 
december organiseert Kruis-
werk 'Thuis in de Toekomst' in 
't Brewincgebouw aan de IJssel-
kade 17 in Doetinchem. Een in-
spirerende dag die helemaal in 
het teken staat van innovatie. De 
toegang is gratis. Ook partners, 
familie en mantelzorgers zijn 
van harte welkom.

Thuis in de Toekomst is een bele-
venis voor jong en oud. Zo krijgt 
u ondermeer een kijkje in de toe-
komst met een virtual reality bril. 
Ook kunt u gratis de thuiskapper 
en de gezonde maaltijden aan 
huis van Kruiswerk proberen en 
bezoekt u inspirerende themabij-
eenkomsten met boeiende spre-
kers, zoals Margo van Kemenade 
en Zora de zorgrobot.

U loopt als eerste door het unieke 
ZlimThuis Beleefhuis, die op 16 

december om 12:00 uur officieel 
wordt geopend. Op de tweede 
verdieping van 't Brewinc is het 
nieuwe kantoor van Kruiswerk 
Achterhoek gevestigd. Hier is ook 
het Beleefhuis waar u kunt zien en 
ervaren welke makkelijke moge-
lijkheden er zijn om lang en veilig 
zelfstandig te wonen. Van inspi-
reren en adviseren tot leveren en 
installeren!

Kijk voor het complete program-
ma en aanmelding op de website 
of bel 0314 357 430. Als u zich 
vóór 10 december a.s. aanmeldt, 
staat er ook voor u een leuke gratis 
goodiebag klaar op het event. Dus 
kom, ervaar en beleef Thuis in de 
Toekomst met Kruiswerk Achter-
hoek!
   

 ■ www.kruiswerk.nl/event

Gouden duo Torleif Hartelman en Sam Lowes. Foto: PR
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“Afgelopen 7 oktober is het OASE-
congres in de Dru Cultuurfabriek 
te Ulft gehouden. Het thema was 
verbinding en inspiratie. Tijdens het 

Gosse Terpstra is voorzitter van de 
Werkgroep Leefbaarheid Vorden. 
Sinds voorjaar 2015 denkt hij, op 
uitnodiging van het Waterschap 
Rijn en IJssel, als deelnemer in een 
werkgroep mee over de herin-
richting van de Baakse Beek 
in Vorden. Betrokkenen tijdens 
de bijeenkomsten zijn, naast een 

tiental bewoners, vertegenwoordigers van de 
gemeente Bronckhorst, Waterschap Rijn en 
IJssel, vereniging Natuurmonumenten, stichting 
Gelders Landschap & Kastelen en een planbu-
reau. Gosse: “De inbreng en de wensen van de 
inwoners worden serieus genomen en afgezet 
tegen de wensen van de betrokken organisaties 
en overheden. Daarbij wordt uitdrukkelijk 
uitgegaan van mogelijkheden. Dat niet 

ieders wensen gerealiseerd kunnen worden 
is duidelijk, vooral als je te maken hebt met 
zoveel partijen. Tegenstrijdige belangen wor-
den besproken en er wordt gezocht naar een 

gezamenlijke oplossing. Heel plezierig is dat de 
vertegenwoordigers van de overheden en orga-
nisaties altijd aanwezig zijn, zodat men direct op 
elkaars ideeën kan reageren. De bijeenkomsten 
duren nooit te lang, de sfeer is open en harte-
lijk, afspraken worden nagekomen.” Ook buiten 
de werkgroep wordt meegedacht, wat bleek uit 
de resultaten van het project ‘Leef met water’ 
van VMBO school ‘t Beeckland. De prachtige 
maquettes leverden tal van ideeën op, die ook 
weer werden meegenomen in de besprekingen 
van de werkgroep. 
“Kortom: een zeer plezierige manier van 
samenwerken met veel verschillende 
partijen, waarbij ieders inbreng serieus wordt 
genomen. Er wordt op gelijk niveau gekeken 
naar mogelijkheden in de uitvoering van de 
ideeën,” aldus Gosse.

Wandelpad over privé eigendom
Een grondeigenaar in de Besselinkschans bij 
Lichtenvoorde legt op eigen initiatief op 
zijn grond een wandelpad aan. Met het wan-
delpad wordt een verbinding gelegd tussen 
de Visserijdijk en de Eikendijk, waar-
door de routemogelijkheden voor wandelaars 
in de Besselinkschans toenemen. 

Recreatievijver Besselinkschans
Tijdens de totstandkoming van de Visie 
Besselinkschans gaf de grondeigenaar 
(Wijndomein Besselinkschans) aan dat hij 
graag een recreatievijver wil aanleggen 
bij de huidige visvijver. Deze plannen 
– die op veel draagvlak kunnen rekenen - 
worden binnenkort werkelijkheid. De extra 

vijver kan benut worden voor evenementen 
en recreatieve activiteiten terwijl het rustige 
karakter van de visvijver in stand blijft. 
Meer informatie: www.besselinkschans.nl

Dankzij de aanleg van de nieuwe vispassage op landgoed Hackfort kunnen de vissen nu om de stuw heen zwemmen bij de watermolen. 
Op de website van Natuurmonumenten leest u meer over deze ontwikkeling en is ook een fi lmpje te zien. www.natuurmonumenten.nl

Peter Schrijver 
is heemraad van 
Waterschap Rijn 
en IJssel met de 
focus op het ge-

bied Baakse Beek Veengoot. Hij stelt zich graag 
voor en vertelt over wat het waterschap oppakt 
in het gebied. Het liefst samen met zo-
veel mogelijk partijen! Bekijk zijn pitch op 
de website www.baaksebeek.nl. U kunt daar 
ook uw eigen pitch kwijt. Voor meer informatie: 
l.heebing@wrij.nl

Water is een verassende component en de grote 
trekker van de regionale campagne ‘Achterhoek 
aan het water’ die Stichting Achterhoek 
Toerisme sinds kort nationaal onder de 
aandacht brengt. “We liggen misschien niet aan 
de kust maar we hebben prachtige beken en 
rivieren zoals de Berkel, Oude IJssel, Slinge en 
Baakse Beek. Wat dat betreft is de Achterhoek 
een echt watergebied,” vertelt Manuel 
Hezeman enthousiast. “Een rivier of beek is 
meer dan alleen een waterweg. De Baakse 
Beek is een voorbeeld van zo’n verbor-
gen parel. Als we die meer kleur en beleving 
geven dan kan een op het oog onopvallende 
beek uitgroeien tot een prachtig parelsnoer 
van belevingspaden, van Ruurlo tot 
Vorden en daarna door het hele gebied. Door 
water in te zetten als toeristische trekpleister, 
onthullen we de verborgen kracht en pracht van 
de Achterhoek.” www.achterhoek.nl/water

Louisa Remesal over de verborgen schoonheid van Baakse Beek Veengoot 

Gosse Terpstra: hoe bevalt burgerparticipatie in de praktijk?

Interessante particuliere initiatieven in 
gemeente Oost Gelre: Besselinkschans

Nieuws van Vispassage Hackfort in werking Lees ook het ‘Ondernemend 
Portret’ met Bert van Zijtveld 
elders in deze krant: hij is een van 
de initiatiefnemers achter het 
Baakse Beek Belevingspad.

Pitch van 
heemraad 
Peter 
Schrijver

‘De Achterhoek ligt aan 
het water!’

congres is er in een co-creatiesessie gewerkt 
aan ideeën voor een nieuw Baakse Beek 
Belevingspad bij Ruurlo. Die middag hebben 
we beleving van landschap, cultuurhistorie, 

kunst en water met elkaar 
verbonden.
De oogst aan ideeën 
die is opgedaan tijdens de 
co-creatiesessie was enorm: 
van een touwbrug en step-
ping stones in de vorm van 
waterlelies tot interessante 
opdrachten en waterbeheer 
door dammen te bouwen 
of de beek te verleggen. 
Ook werden nieuwe 

THEMA-UITGAVE: TOERISME, RECREATIE, EDUCATIE EN PARTICIPATIE. VOLGENDE THEMA-UITGAVE: KANSEN VOOR LANDBOUW, NATUUR EN LANDSCHAP

verbindingen gelegd via de Baakse Beek 
naar Vorden en via het spoor naar Zutphen, 
Groenlo en Winterswijk. Wat ik zo mooi vind 
aan dit proces is dat bewoners, schoolkinderen 
en ondernemers uit het gebied zelf initiatief 
hebben genomen om op zoek te gaan naar de 
schoonheid van hun omgeving en dit vervolgens 
zichtbaar en beleefbaar te maken voor ande-
ren. En er is nog veel meer te beleven in 
het stroomgebied van de Baakse Beek 
Veengoot. Ik daag u daarom graag uit om 
net als de bewoners en ondernemers van 
Ruurlo op zoek te gaan naar de schoonheid in 
uw omgeving en die te delen met anderen. 
Maak daarbij gerust gebruik van ons platform 
(www.baaksebeek.nl) om uw ideeën te delen.

Veel inspiratie gewenst!”
Louisa Remesal, Projectmanager Baakse Beek 
Veengoot, Waterschap Rijn en IJssel

Het Baakse Beek Belevingspad is een initiatief uit 
het gebied zelf, o.a. Klimbos, Heikamp, SBB, Dool-
hof, Museum MORE en de VVV, gesteund door 
Waterschap Rijn en IJssel, Gemeente Berkelland 
en Stichting Achterhoek Toerisme.
Bekijk het sfeerfi lmpje dat gemaakt werd tijdens 
de co-creatie! www.youtube.com
zoekfi lter: Baakse Beek
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Leerlingen van de Ruurlose Willibrordusschool dachten mee.
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Murphey's Law bij LIVE@IDEAAL

ZELHEM - Na de 'Claptunes', die 
deze week live spelen in het pro-
gramma, staat woensdagavond 
2 december de band 'Murphey's 
Law' centraal in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Recor-
ding Studio wordt uitgezonden.

Voor veel liefhebbers van akoesti-
sche 'unplugged' pop-rock muziek 
is Murphey's Law inmiddels geen 
onbekende meer. De Nederlands-
Amerikaanse band rond singer 
songwriter en frontman Roland 
Brons timmert al een aantal jaren 
met succes aan de weg en weet een 
breed publiek aan te spreken.

De eerste single van Murphey's 
Law werd gebruikt voor een com-
mercial en de opvolger kreeg in 
de Verenigde Staten volop air-
play. Daarmee is het bewijs gele-
verd, dat de muziek iets doet met 
mensen. Ronald Brons heeft een 
aantal uitstekende muzikanten 
om zich heen verzameld. Met de 
Amerikaanse gitarist Kevin Lynch, 
drummer Robert-Jan Kimmijser en 
bassist Peter Smitskam louter mu-
zikanten, die hun sporen in de mu-
ziek ruimschoots verdiend hebben 

en die het podium gedeeld hebben 
met tal van aansprekende namen 
uit de popgeschiedenis.

De HMH (Heineken Music Hall) 
mocht al eens kennis maken met 
de aanstekelijke roots-pop van 
de band, maar de band wil meer. 
Nederland en de rest van Europa 
lonken. Murphey's Law werkt mo-
menteel aan een tourprogramma 

langs festivals, zalen en theaters. 
Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio Ide-
aal.
Live meekijken kan op woensdag-
avond van 19.30 uur via de website.
   

 ■ www.ideaal.org

Doneer uw DE punten 
aan de voedselbank
BRONCKHORST - In december za-
melt de Lionsclub Bronckhorst 
de waardepunten van Douwe 
Egberts weer in. Net als eerdere 
jaren, worden deze punten ver-
zilverd in pakken koffie voor de 
plaatselijke voedselbank. Douwe 
Egberts steunt deze landelijke 
actie van Lionsclubs in Neder-
land en heeft toegezegd alle do-
naties met 15% te verhogen. Dus 
verhoog de waarde van uw D.E. 
waardepunten en doneer ze aan 
de voedselbank!

Uw waardepunten (bij voorkeur 
geteld in bundels van 1000 pun-
ten) kunt u op diverse locaties 
inleveren. Vanaf 25 november 
staan de inzameldozen op diverse 
plekken in de dorpskernen van 
Bronckhorst : Hummelo: Spar-

winkel, Dorpsstraat 20; Drempt: 
Dorpshuis, Kerkstraat 69; Zelhem: 
Jumbo, Bergstraat 1; Steenderen: 
COOP, Dorpsstraat 14; Vorden: 
Bruna winkel, Raadhuisstraat 20; 
Hengelo: Albert Heijn, Raadhuis-
straat 24. Koffie is een lang houd-
baar product en wordt nauwelijks 
aan de voedselbank gedoneerd, 
terwijl zij daar juist om zit te sprin-
gen. De voedselbank verspreidt we-
kelijks pakketten aan geselecteerde 
gezinnen, huishoudens en alleen-
staanden. 
De producten zijn merendeels door 
producenten en distributeurs be-
schikbaar gesteld. Tegenwoordig 
zijn bedrijven minder bereid om 
producten te schenken dan in an-
dere jaren. Daarom wil de Lionsclub 
Bronckhorst de voedselbank te hulp 
schieten.   

Samenwerking Horeca 
Coen Evers & TB Events
ZELHEM/KEIJENBORG - Horecage-
legenheid Coen Evers uit Zelhem 
en Keijenborg & TB Events uit 
Doetinchem hebben een samen-
werkingsverband ondertekend.

Horecagelegenheid Coen Evers, 
met twee vestigingen in de ge-
meente Bronckhorst, is al langer 
op zoek naar een samenwerkings-
partner op het gebied van thema-
feesten. TB Events beschikt over 
een breed scala themafeesten en 
zoekt hiervoor locaties door heel 
Nederland. Horecagelegenheid 

Coen Evers is met name interes-
sant door het grote evenementen-
terrein inclusief sanitaire voorzie-
ningen waarvan gebruik kan wor-
den gemaakt. Daarnaast beschikt 
locatie Keijenborg (nabij Hengelo 
Gld.) over een grote zaal waar in-
door evenementen en themafees-
ten kunnen plaatsvinden. Focus 
ligt op bedrijfsfeesten, vrijgezel-
lenfeesten, buurtfeesten, reünies 
en jaarlijkse vriendenuitjes. Er kan 
zowel worden geboekt bij Horeca-
gelegenheid Coen Evers als recht-
streeks bij TB Events.

WARNSVELD - Het is weer eind no-
vember en de donkere dagen voor 
kerst beginnen weer. Kok bloe-
menservice speelt hier weer prach-
tig op in, door haar winkel te pre-
senteren met de nieuwste artikelen 
en ideeën op gebied van kerst.

Afgelopen najaar heeft er een flin-
ke verbouwing plaats gevonden, 
waardoor de sfeer, gezelligheid en 

warmte nog meer tot zijn recht komt.

Op 27 november is er dus ook 
weer een kerstshow bij Kok Bloe-
menservice van 14.00 uur tot 21.00 
uur, waarbij ook enkele andere 
mensen hun producten laten zien.

De gastvrouw en heer, Jet en Hans 
Zweverink, zullen u dan ook ver-
welkomen samen met hun en-

thousiaste team. Onder het genot 
van koffie, warme chocolade melk 
of glühwein kunt u genieten van 
de gezellige kerstsfeer.
Kok Bloemenservice Rijksstraat-
weg 64-68 Warnsveld.
Voor meer informatie, zie website.
   

 ■ www.kokbloemenservice.nl en 
facebook

Kerstsferen bij Kok Bloemenservice

De nieuwste artikelen en ideeën op gebied van kerst. Foto: PR

Akoestische Rock van Murphey's Law. Foto: PR

Kadootjesmarkt bij kunsThuis
ZELHEM - Op zondag 29 novem-
ber aanstaande organiseert 
kunsThuis een kadootjesmarkt. 
U bent van harte welkom van 
11.00 tot 17.00 uur. De markt 
wordt gehouden aan de Frans 
Halsstraat 21 in Zelhem.

Er zullen ongeveer twintig stand-
houders aanwezig zijn met betaal-
bare kadootjes die veelal met de 
hand gemaakt zijn. Er is gelet op 
veel diversiteit in het aanbod dus 
er is voor elk wat wils.Natuurlijk 
kunt u uw kadootje(s) feestelijk in 
laten pakken.

Aan deze markt is door kunsThuis 
een goed doel gekoppeld. Een 
deel van de huur van de stands 
alsmede spontane donaties op de 
dag zelf door bezoekers zal aan dit 
goede doel worden geschonken. 

Gekozen is voor Stichting Kunst-
wens. Deze stichting heeft als doel 
om met kunst een lichtpuntje te 
brengen in het leven van ernstig 
zieke kinderen.

Opbrengst gaat 
naar Stichting 
Kunstwens

Samen met een kunstenaar een 
kunstwerk maken als je ernstig 
ziek bent…..

Parkeerplaats
Mogelijkheid voor parkeren van 
uw auto is bij sporthal De Pol aan 

de Vincent van Goghstraat 72. Als 
u van de parkeerplaats afloopt 
slaat u rechtsaf, de eerste straat 
aan uw linkerhand is de Frans 
Halsstraat. 

Het tweede schoolgebouw aan de 
linkerkant is kunsThuis.

Acute zorg 
Een zorg minder.

Mail of bel
de redactie!

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

redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20

Goedheiligman 
Maar ik vrees dat wij niet klagen... 
Vader, moeder zijn te goed... 
Was het ook niet alle dagen... 
Meestal waren wij toch zoet.
Ban dus vrij de vrees uit ’t hart... 
’k Wed er ligt geen enkele gard... 
Ban dus vrij de vrees uit ’t hart... 
’k Wed er ligt geen enkele gard.

Lekker oubollig dit laatste couplet 
van een klassiek Sinterklaasliedje. 
Het illustreert wel dat het feest 
al eeuwenoud is. En opgegroeid 
in Leeuwarden met deze traditie 
hoop én verwacht ik dat het nog 
vele jaren meegaat! 
Mijn vader, Pa Schilt, speelde ook 
voor Sinterklaas en was doods-
bang dat zijn kleinzoons opa zou-
den herkennen. Nou mooi niet 
dus... hoe leuk kan het zijn!
Misschien in iets aangepaste vorm 
en met de tijd meegaand, de in-
tocht in Zutphen mag van mij 
nog lang door de Beukerstraat en 
langs onze winkel gaan op de der-
de zaterdag van november...

Het Sinterklaasfeest combineert 
uiteraard uitstekend met kaas: 
gezelligheid met familie, glaas-
je erbij en een smakelijk ogende 
kaasplank met een rijk assorti-
ment heerlijke, bijzondere kazen. 
We hebben er vele. Bijvoorbeeld 
Chimay Poteaupré, uit de abdij 
van Notre-Dame de Scourmont in 
Chimay (B). Nog steeds op de abdij 
gemaakt van melk van koeien uit 
de streek. Met recht ambachtelijk 
gemaakt door de monniken vol-
gens traditionele werkwijze en re-
ceptuur. Gewassen met bier is het 
een niet te versmaden delicatesse. 
Van de eetbare korst krijgt de kaas 
juist die extra pikante smaak, zo-
als dat bij vele gewassen korstka-
zen het geval is. Gewoon proberen 
op Sinterklaasavond! Dan is één 
succes in ieder geval verzekerd. 
Komt u langs om te proeven? 

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 1 .00 uur

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

v.a. j 75,-v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

HEEFT U GEEN RUIMTE OF ZIN IN DE OPSLAG VAN BANDEN BIJ U THUIS? 

GEEN PROBLEEM! WIJ SLAAN GRAAG DE BANDEN VOOR U OP.

www.autobedrijfmelgers.nl

VOLVO S80 
2.5 T SUMMUM

166.080, 2007

€ 11.950,-

FIAT 500 1.2 LOUNGE 85.857 2009 € 7.950,-
KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMFORT PACK 42.350 2013 € 8.950,-
MINI MINI 1.4 ONE PEPPER 172.776 2007 € 7.450,-
OPEL AGILA 1.0 EDITION 62.403 2012 € 8.750,-
CORSA 1.2-16V ENJOY 90.329 2008 € 6.250,-
PEUGEOT 307 CC CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 2005 € 6.250,-
PEUGEOT 308 1.6 VTI XT 127.772 2008 € 8.950,-
SKODA FABIA COMBI 1.2 GO 67.857 2013 € 11.250,-
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 SPORTLINE 114.948 2005 € 7.750,-
POLO 1.2 EASYLINE 66.321 2013 € 10.750,-
VOLKSWAGEN POLO EASYLINE 59.800 2013 € 11.750,-
VOLVO V50 2.4 SUMMUM 146.020 2005 € 8.500,-

Alle banden en 
ruitenwisserbladenruitenwisserbladenruitenwisserbladenruitenwisserbladenruitenwisserbladen

Alle banden en 

Profiteer van onze scherpe 
aanbiedingen!

Alle banden en 

25% korting!

Kom langs en laat 

uw auto checken

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15

7221 CK  Steenderen

Telefoon: 0575-451113 

www.autobedrijf-aal.nl            

5 jaar Autobedrijf Aal!

 Autobedrijf Wassink al bijna 28 jaar een begrip
    ‘Wij staan voor u klaar’
    Autobedrijf Wassink verzorgt APK-keurin-
gen en doet het onderhoud en de repara-
tie van personen- en bedrijfswagens, van 
alle merken. Daarnaast is het mogelijk 
om gebruikte of nieuwe auto’s of bedrijfs-
wagens te kopen.

    Tonny Wassink is geboren en getogen op 
een boerenbedrijf in het buitengebied van 
Hengelo. “Mijn vader en moeder hadden 
niks met auto’s, mijn oudere broer wel. Die 
werkte in zijn vrije tijd bij Garage Wasseveld 
in Zelhem.” Tonny deed aan motorsport, 
kwam met zijn vijftiende ook bij Wasseveld 
te werken en rolde zo in de techniek. “Ik wist 
meteen dat ik automonteur wilde worden. 
Ik leerde er het vak en nu is het stagebedrijf 
van mijn zoon Arno.”

    Autobedrijf Wassink bestaat deze maand 
alweer 28 jaar. Tonny kocht het autobedrijf
toen hij 24 jaar was. “Zaterdagmiddag zag 
ik in de krant dat het te koop was.” Hij weet 
nog goed dat hij aan zijn moeder vroeg: “Zal 
ik dat kopen?” Ze zei: “Ja, dat kun je wel 
doen.” Met zijn vader ging hij uiteindelijk 
naar de makelaar en de woensdag daarop 
was de koop al rond.     In de receptie hangt 
een foto van het bedrijf van toen: een woon-
huis met een schuur, waarin twee bruggen, 
een put en ruimte voor kantoor. “Dit heb ik 
28 jaar geleden, in 1987, gekocht. Daar staat 

niks meer van,” lacht hij. “In 1996, negen 
jaar later, hebben we hier de garage nieuw 
gebouwd.” Het nieuwe pand heeft een ruime 
werkplaats met vier bruggen, een receptie, 
wachtruimte en showroom en zijn er ver-
schillende kantoorruimten gerealiseerd.

    Het eerste jaar werkte Tonny Wassink samen 
met de knecht van de oude eigenaar, daar-
na ging hij een half jaar alleen verder. Het 
bedrijf groeide van één naar drie medewer-
kers. Al vele jaren bestaat het team Wassink 
naast Tonny uit John Speksnijder, Manfred 
Goorman en Patrick Lenselink. Op de zater-
dag is er extra hulp, onder andere van zoon 

Arno, die leert voor automonteur.     Tonny 
woont met zijn vrouw Jeannet in de woning 
naast het bedrijf. Ze kregen zoon Arno (18) 
en dochter Liesbeth (15). Toen de rotonde 
werd aangelegd en de auto’s bijna door de 
kamer reden, kreeg hij vergunning om een 
nieuw huis naast het bedrijf te bouwen, nu 
elf jaar geleden. Jeannet is bij het bedrijf be-
trokken en doet de administratie, maar alle 
andere zaken regelt Tonny zelf.

    Naast personenauto’s heeft Wassink veel 
bedrijfswagens in onderhoud voor kleine of 
grote beurten, winterbeurten of een vakan-
tie-controle-beurt en heeft opslag van zo-

mer- en winterbanden. Ook voert het bedrijf 
Apk-keuringen en motormanagementdiag-
nose uit, heeft aircoservice en -reparatie, 
schadetaxatie en reparatie en ruitreparatie 
en vervanging.  De monteurs hebben hun 
eigen specialiteiten en volgen elk jaarlijks 
verschillende opleidingen om geheel up-to-
date te blijven in de autotechniek.
       

 ■     Wassink Autobedrijf B.V.
Banninkstraat 24
7255 KE Hengelo
Telefoon (0575) 461262
www.autobedrijfwassink.nl   



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

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

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Jakop Ahlbom

Wintercircus Martin Hanson

Malando Kwintet

De Notenkraker

Fantastische Horrorvoorstelling

O.l.v. Arlette Hanson (4+)

75 jaar Malando

Oekraïens Staats Opera en Ballet Theater

Cubaans dans- en muziekspektakel

Een hommage aan het horrorgenre vol special 
effects, die het publiek met open mond doet ver-
bazen en laat huiveren. 

Fantastische internationale topartiesten presen-
teren circustheater met o.a. prachtige acrobatiek, 
jongleren en humor. Met live muziek!

In de voetsporen van Danny’s grootvader speelt 
Malando in deze jubileumvoorstelling in de 
oorspronkelijke bezetting van 5 personen. 

Een ongeëvenaard kerstfeest voor jong en oud
met virtuoze dansers en de fabuleuze muziek van 
Tsjaikovski die live wordt uitgevoerd.

Hete ritmes, meeslepende dansen, exotische 
schoonheden en fantastische melodieën leiden je 
door het opwindende nachtleven van Cuba. 

20:00 uur - Toneel

12:30 en 16:15 uur - Jeugd & Familie

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Dans

20:00 uur - Show

do.

do.

do.

do.

do.

 5

 5

 5

 5

 5

8

20

19

21

23

di. 

zo.

za.

ma.

wo.

De Gelukkigste Dag

Don KosakenChor

Johnny de Mol, Johanna ter Steege e.a.

A Russian Night

Johnny en Johanna zijn tot elkaar veroordeeld als 
op zijn verjaardagsfeest de genodigden het een 
voor een laten afweten. 

Met de gezangen van de Russisch-orthodoxe kerk 
en hun Slavische volksliederen symboliseren ze 
voor miljoenen mensen het oude Rusland.

20:00 uur - Toneel

14:00 uur - Theaterconcert

do.

do.

 5

 5

10

13

do.

zo.

Cirque Stiletto III
Met Karin Bloemen en de Wëreldbänd

Totaaltheater met internationaal bekroonde circus-
acts die garant staan voor spanning, schoonheid 
en sensatie! 

20:00 uur - Show

do.

 51/2
di./ wo.

u i t g e l i c h t
december

tips!

Pasión de Buena Vista

• Personen- en bedrijfsauto’s
• In- en verkoop, nieuw en 

gebruikt
• APK-Keuring
• Onderhoud en reparatie
• Schadetaxatie en schadeher-

stel
Boeninksteeg 14, Doetinchem - Zelhem

(0314) 32 44 53

Enkele occasions uit onze voorraad:                                 Bekijk al onze occasions online!

Fiat Punto Evo Dynamic 06-2011 113.922 Km Zwart  7.350,--

Mini Cooper Chili 06-2005 120.207 Km Rood 6.999,--

Opel Agila Edition LPG  11-2010 25.720 Km Blauw 9.250,--

Opel Astra Business  03-2012 107.275 Km Grijs 12.950,--

Opel Astra Cosmo Turbo 04-2011 67.039 Km Zwart 14.750,--

Opel Corsa Design Edition 11-2013 11.969 Km Zwart 12.495,--

Opel Meriva Cosmo 03-2010 55.009 Km Zilvergrijs 10.950,--

Seat Ibiza Style  06-2011 123.651 Km Rood 7.995,--

Seat Altea Dynamic Style 02-2009 90.312 Km Grijs 10.450,--

Suzuki SX4 Exclusive 05-2006 108.801 Km Grijs 6.950,--

Volkswagen Polo Trendline 03-2013 55.025 Km Grijs 12.950,--

WWW.GARAGETEERINK.NL

Formaat:
1/12: 85 x 95
1/8: 130 x 95
1/6: 85 x 195

1/4: 130 x 195
1/3: 175 x 195
3/8: 265 x 145

Kondig op tijd 
uw heerlijke 

kerstmenu aan 
in weekblad 

Contact
verschijning week 48-49-50-51

 

Op deze manier bent u er namelijk 
zeker van dat uw kerstmenu gezien 
wordt. Vanaf week 48 bieden wij 
u wekelijks de mogelijkheid tot 
het voordelig plaatsen van uw 
kerstmenu. Zo voordelig zelfs dat 
u kunt profi teren van een gratis 
advertentie (na een 3e plaatsing).

Totale oplage: Bijna 180.000.  Voor meer info en prijzen: 
 

verkoop@contact.nl • Tel. (0544) 80 10 30



Bert van Zijtveld, de ondernemer achter 
De Heikamp in Ruurlo, is verknocht aan 

zijn streek. Dat hoor en zie je, als hij en-
thousiast en bevlogen vertelt: “Dit gebied 
heeft alle ingrediënten om het Toscane van 
Nederland te zijn, maar we zijn nog wat 
te bescheiden. De Italiaan vertelt vol vuur 
over zijn overheerlijke ham terwijl wij over 
diezelfde ham zouden zeggen: met ons 
vlees is niks mis. Dat is het verschil. Wat ze 
in het Gooi te veel hebben, hebben we hier 
te weinig. We zijn wel trots op onze streek, 
maar we spreken het nog niet uit.” 

Twaalf borden en een 4-pitsfornuis
Bert weet waar hij het over heeft, want hij is opge-
groeid op De Heikamp. Zijn ouders startten er in 
1972 een manege, compleet met bar en kantine. 
Nadat zijn vader onverwachts overleed, maakte 
zijn moeder de ommezwaai naar een pannen-
koekenrestaurant. “Ze startte met twaalf borden 
en een 4-pitsgasfornuis voor passanten. In 1985 
werden we in het AD getest als beste pannenkoe-
kenhuis van Nederland. Toen begon een explosie-
ve groei.”

Kans en passie
In zijn jeugd liep Bert volop mee in de bediening, 
daarna deed hij Bedrijfskunde en vertrok hij naar 
het westen voor werk. Toen zijn moeder in 1997 
besloot uit de zaak te stappen, kwam Ruurlo weer 
serieus in het vizier. Bert legt uit: “Vroeger stond 
het restaurant voor overleven, als gezin, het had 
voor mij geen charme. Maar nu zag ik het als 

een kans en werd het een passie: om kwaliteit te 
leveren en blijven leveren in alle opzichten.” Tot 
vijf maanden geleden combineerde Bert zijn baan 
bij IBM met de Ruurlose onderneming, nu gaat 
hij meer voor de Heikamp en wordt daarnaast 
ingehuurd voor advies en projecten. 

Gaan voor gezamenlijke resultaten
“We zetten in op twee hoofdzaken: een goede 
pannenkoek en op het samen organiseren van 

belevingsmogelijkheden. 
Dat doen we met andere 
partijen zoals Stichting 
Achterhoek Toerisme, 
Staatsbosbeheer, plaat-
selijke organisaties, on-
dernemingen en scholen 
en Waterschap Rijn en 
IJssel. Die samenwerking 
zorgt voor betrokken-
heid en regelt waar rust 

en waar recreatie is.” Gezamenlijke resultaten 
daarvan zijn onder meer het Kabouterpad en de 
Roekoetocht. De nieuwste mijlpaal is het Klimbos, 
dat staat als een indrukwekkende kathedraal, 
verscholen tussen de bomen. Op 7 oktober j.l. 

werd het jongste gezamenlijke idee – een Baakse 
Beek Belevingspad – in een live-sessie uitgewerkt 
tijdens OASE, het jaarlijkse waterschapscongres 
(www.wrij.nl/thema/actueel/oase-2015)

Durf anders te zijn
Berts motto is dat je je moet durven te onder-
scheiden: durf anders te zijn en anders te denken. 
Dat geldt niet alleen voor de initiatieven die hij 
samen met anderen ontwikkelt in de streek maar 
ook voor zijn eigen onderneming. “Zo zijn wij bij-
voorbeeld het enige pannenkoekenrestaurant dat 
eigen graan verbouwt en het ook zelf laat malen, 
dat is uniek.” Uniek is ook de nieuwe serre die Bert 
heeft laten plaatsen. Warm hout, designlampen, 
banken in hippe tonen en een groot glazen punt-
dak. “Ja, dat noemen we onze Boerangerie. Die 
is genomineerd voor de Architectuurprijs en we 
dingen mee naar de Publieksprijs.” Eigentijds en 
ook knus en gezellig, eigenwijs en ook verbindend: 
allemaal woorden die passen bij het karakter 
van de Heikamp en Bert. “Een van de bekendste 
bands hier heet niet voor niks Normaal. Doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar wat wij 
hier in het gebied samen voor elkaar krijgen, dat 
noem ik niet normaal meer,” lacht Bert.  

MELD JEZELF OF EEN ANDERE ONDERNEMENDE GEEST AAN VOOR HET VOLGENDE ONDERNEMEND PORTRET (IN ALLE EDITIES VAN CONTACT) VIA L.HEEBING@WRIJ.NL  MEER INFORMATIE: WWW.BAAKSEBEEK.NL

 ‘Doe maar gewoon: 
dat is onze kracht maar ook een valkuil’

STELLING: 
Een Baakse Beek 
Beleving van bron 
tot monding: een 
aanwinst of een hoop 
onnodige drukte? 
Reageren op deze 
stelling? Mail naar 
l.heebing@wrij.nl

Waterschap Rijn en IJssel ontmoet 
Bert van Zijtveld

Ondernemend Portret

Waterschijn Rijn en IJssel biedt graag een platform aan ondernemende 
bewoners en hun initiatieven. Zo wordt het makkelijker elkaar te vinden en 
samen te werken. Zie ook het platform op onze site: www.baaksebeek.nl

/baaksebeek/baaksebeek

uit eten met kerst?
Bekijk onze nieuwe kaart op onze
website en reserveer nu!

...of toch thuis dineren?
Een compleet kerstdiner thuis bezorgd 
met onze kerstcatering service.

wildmenu
Nieuw bij Coens Bistro: het wildmenu!

meer weten?
kijk op www.coenevers.nl voor prijzen
en menukaarten.

Keijenborgseweg 27 - 7021 LW - ZELHEM

NIEUWS VOOR BEDRIJVEN!
Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 
inzameling van bedrijfsafval bij (agrarische) bedrijven.
 
Van Gansewinkel staat voor u klaar.
Bel ons en wij regelen de overstap voor al uw:
• Restafval
• Papier en karton
• En andere afvalstromen
• Grote en kleine (rol)containers.
 
Telefoon 088-700 3000 of e-mail: 
cs.noord@vangansewinkel.com

NIEUWS VOOR BEDRIJVEN!
Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 

• En andere afvalstromen
• Grote en kleine (rol)containers.

Telefoon 088-700 3000 of e-mail: 
cs.noord@vangansewinkel.com

Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 
inzameling van bedrijfsafval bij (agrarische) bedrijven.

Bel ons en wij regelen de overstap voor al uw:

Per 1 januari 2016 stopt de gemeente Bronckhorst met de 

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 28 november 21.00 uur:
SUPER SATERDAY

Café:
Disco Kings

Disco:
Oh Oh cherso

met DJ Tony Star

Een draagbare kunstnier geeft Willem  
zijn vrijheid en energie terug.  
Dat is hard nodig want dialyse is geen 
leven, maar overleven.

Draag bij aan de draagbare kunstnier.  
Sms NIER naar 4333 of geef via 
nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten)
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier 
klein maken. 
En de wereld van 
Willem weer groot.



Autobedrijf Aal alweer 5 jaar 
gevestigd in Steenderen

STEENDEREN - "De jaren vliegen 
voorbij" zegt Carel Aal en kijkt 
daarbij zijn zoon Marcel aan. Sa-
men hebben ze 5 jaar geleden het 
leegstaande pand aan de Nijver-
heidsweg 15 geheel gerenoveerd 
en omgetoverd tot een moderne 
garage. Dat was de start van dit 
bedrijf.

Een grote heldere werkplaats, 
voorzien van moderne testappa-
ratuur en gereedschappen zoals 
bijvoorbeeld een rem-rollenbank 
waarmee ook de oplooprem van 
aanhangwagens en caravans kan 
worden getest! Het spreekt van-
zelf dat men ook beschikt over de 
nieuwste test en diagnoseappara-
tuur zodat alle merken kunnen 
worden uitgelezen. Marcel: "We 
zijn klein, maar willen in alles su-
perkwaliteit leveren en dat tegen 
een aanvaardbare prijs. We zijn 
een no-nonsense bedrijf, waar de 
klant ook klant is!".

Hij legt uit dat dit alleen kan als je 
beschikt over alle noodzakelijke 
apparatuur en natuurlijk de bijbe-
horende kennis bezit.

Autobedrijf Aal 
is bekend met 
alle merken

Mede door het lidmaatschap van 
de PCA merkspecialistenvereni-
ging worden trainingen bij de 
verschillende auto-importeurs 
gevolgd en natuurlijk ook via de 
BOVAG branche-opleidingsinsti-
tuten zoals bv Innovam. Het be-
drijf beschikt over alle technische 
informatie van alle merken op 
fabrieksniveau, door de PCA kop-
peling met de gerenommeerde 

dataverstrekker TecRMI. Hoewel 
men van oudsher gespecialiseerd 
is in de merken Peugeot en Cit-
roën, zijn alle merken welkom in 
het bedrijf.

De afgelopen 5 jaar is er een trou-
we klantenkring ontstaan, maar 
dit kan natuurlijk altijd verder 
worden uitgebouwd. "Vijf jaar is 
te kort voor een feestje, maar is ze-
ker voldoende aanleiding tot het 
geven van fantastische aanbiedin-
gen", aldus Carel Aal.
Vanwege het 5 jarig bestaan biedt 
Autobedrijf Aal in de komende 
wintermaanden november en de-
cember werkelijk hoge kortingen 
op accu's , ruitenwisserbladen en 
natuurlijk winterbanden!

U bent van harte welkom bij Auto-
bedrijf Aal! Uiteraard staat er een 
heerlijk kopje koffie of thee voor u 
klaar.

   

Seniorenorganisaties KBO en PCOB 
gaan samen
REGIO - De twee seniorenorgani-
saties KBO en PCOB willen sa-
men de toekomst in als dé grote 
seniorenorganisatie van Neder-
land: KBO-PCOB. Dat hebben 
de ledenraden van beide vereni-
gingen vandaag besloten. "We 
bundelen onze krachten, in het 
belang van de Nederlandse ou-
deren", zo stellen de beide voor-
zitters. De verenigingen hebben 
opgeteld zo'n 300.000 leden. De 
eerste stap is het samenvoegen 
van de twee landelijke bureaus 
tot één gezamenlijk bureau 
waarin de collectieve belangen-
behartiging wordt opgepakt. De 
twee verenigingen blijven voor-
alsnog in hun huidige vorm be-
staan.

Het samengaan van de beide lan-
delijke bureaus is een logische 
voortgang van de al jarenlange 
succesvolle gezamenlijke belan-
genbehartiging en projecten. Han-
nah Bovenkerk, bestuursvoorzitter 
PCOB: "Onze verenigingen vullen 
elkaar in veel opzichten aan. We 
vinden elkaar in de kernwaarden 
die we beide uitdragen, zoals het 
omzien naar elkaar en het opko-

men voor ouderen." Wil van der 
Kruijs, bestuursvoorzitter Unie 
KBO: "Het samengaan van de bu-
reaus is een belangrijke stap op 
weg naar één krachtige organisa-
tie. Samen staan we nog sterker in 
de belangenbehartiging voor seni-
oren, en dat is hard nodig in deze 
tijd."

Samenwerking 
geeft meer 
slagkracht

Vijf speerpunten
De eerste stap voor de gezamenlij-
ke seniorenvereniging KBO-PCOB 
is het samengaan van de landelijke 
bureaus die nu nog in Zwolle en 's-
Hertogenbosch gevestigd zijn. Het 
nieuwe bureau gaat straks onder 
één naam de belangen van oude-
ren behartigen. De samenwerking 
geeft meer slagkracht en zorgt ook 
voor meer zichtbaarheid in het 
maatschappelijke en politieke de-

bat. De nieuwe KBO-PCOB heeft 
vijf speerpunten voor het beleid 
van de komende jaren opgesteld: 
langer thuis wonen, koopkracht, 
digitalisering, veiligheid en zinge-
ving.

Eigenheid blijft
Stip aan de horizon is beide ver-
enigingen samen laten gaan in 
één vereniging. Bij dit proces staat 
zorgvuldigheid voorop. Hannah 
Bovenkerk: "De kracht van onze 
verenigingen zit bij onze afdelin-
gen, dicht bij onze leden. We wer-
ken samen vanuit wat ons bindt 
en met erkenning van verschillen 
in cultuur en structuur. Steeds 
meer organisaties richten zich op 
ouderen, maar juist onze vereni-
gingsstructuur maakt ons uniek." 
Wil van der Kruijs beaamt dit: "De 
lokale afdelingen zijn daarin be-
langrijk. De landelijke belangen- 
en serviceorganisatie richten we 
nu gezamenlijk in, om te komen 
tot één effectieve en geïntegreerde 
werkorganisatie, in het belang van 
al onze leden."
   

 ■ www.kbo.nl

Energiecoöperatie online
BRONKHORST - In februari 2015 
is de energiecoöperatie BoeN 
(Bronkhorst en Omgeving Ener-
gie Neutraal) opgericht. Ook is 
er een huisstijl en website ont-
wikkeld: www.boen.nu. Met deze 
nieuwe website is BoeN klaar 
voor de toekomst en een stap 
dichter bij een energie neutrale 
omgeving.

Op de website vindt u meer infor-
matie over de energiecoöperatie, 
een overzicht van de projecten 
van BoeN en informatie over wat 
we samen kunnen doen om ener-
gieneutraliteit te bereiken. Via de 
website kunt u eenvoudig contact 
leggen met de coöperatie, u kunt 
lid of vrijwilliger worden en het 
laatste nieuws bekijken. De ener-

giecoöperatie werkt samen met 
bewoners en ondernemers uit 
Bronkhorst en de omliggende dor-
pen Steenderen, Baak, Olburgen, 
Rha en Toldijk. Samen ontwikke-
len zij initiatieven om energie te 
besparen en energie duurzaam op 
te wekken. Het uiteindelijke doel 
is energieneutraliteit. Dat betekent 
dat we evenveel stroom en warmte 
willen produceren in de omgeving 
als we verbruiken.

Informatieavond 25 januari
Op maandag 25 januari organi-
seert BoeN een informatieavond 
bij Het Anker in Steenderen. Ga 
voor meer informatie naar de site.
   

 ■ www.boen.nu

   

Groen alternatief voor 
Achterhoekse boeren
ACHTERHOEK - Zonnestroom op-
wekken op je erf, niet direct een 
activiteit die men verwacht op 
een boerderij. Wel als het ligt aan 
de deelnemers aan de conferen-
tie 'Zon Op Erf' die 2 november 
plaatsvond in de Achterhoek. Zij 
zien kansen om met het opwek-
ken van stroom door het plaatsen 
van zonnepanelen, een serieus 
alternatief te bieden voor boeren 
die stoppen met hun agrarische 
onderneming. Naar verwachting 
stopt de helft van de boeren in 
de Achterhoek de komende ja-
ren met hun bedrijf. Leegstaande 
opstallen, vaak met asbestdaken, 
vormen het schrikbeeld. Verpau-
pering moet worden tegengegaan 
en het milieu beschermd tegen 
de grote hoeveelheden asbest die 
op de daken van boerderijen ver-
werkt zijn. Zon op Erf combineert 
verschillende uitdagingen in één 
project: Hoe gaat de Achterhoek 
verpaupering van het landschap 
tegen en blijft het een aantrek-
kelijke regio? Hoe vinden boeren 
en overheid elkaar bij het saneren 
van het asbest op (leegstaande) 
opstallen? Welke alternatieven 
zijn er voor boeren die (soms 
noodgedwongen) stoppen met 
hun agrarische activiteiten? Zon 
Op Erf voegt een vierde toe: Wat 
kunnen stoppende boeren bijdra-
gen aan de energietransitie in de 
Achterhoek?

De samenwerkende gemeenten, 
Achterhoekse Energiemaatschap-
pij AGEM, Regio Achterhoek en 
de provincie Gelderland bereiden 
een pilotproject voor, dat op 10 
voormalige boerenbedrijven moet 
worden uitgevoerd. Op die locaties 
worden opstallen afgebroken en 
het asbest verwijderd. Daarvoor in 
de plaats komen zonnepanelen op 
de erven, die Achterhoekse groene 
stroom aan het net leveren. Doel 
van de pilot is ervaring opdoen 
met dit alternatief voor boerenbe-
drijven en onderzoeken of er een 
sluitende businesscase ontwikkeld 
kan worden. Dit kan Zon Op Erf 
tot een succesvol middel maken 
om de energietransitie in de Ach-
terhoek gestalte te geven. Ook an-
dere partijen zoals ondernemers, 
LTO, financieel adviseurs, banken 
en lokale initiatiefnemers zijn be-
trokken. De voorbereidingsgroep 
wil in het voorjaar van 2016 van 
start gaan. Hiervoor worden nu fi-
nanciële middelen gezocht.

Boeren gezocht
Ter voorbereiding op de pilot wor-
den boeren gezocht die op korte 
termijn stoppen met hun bedrijf 
of al gestopt zijn. Op de website 
www.achterhoek2020.nl/zonoperf 
komt binnenkort de mogelijkheid 
voor boeren om zich aan te mel-
den voor deze pilot, waarna een 
selectie wordt gemaakt uit de po-
tentiële deelnemers.

   

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

Op maandag 30 november is er 
een overdenking te beluisteren 
van dhr. J. Vreman uit Ruurlo. Drs. 
H.J. Boon uit Zelhem zal mee-
werken aan de uitzending van 
maandag 7 december. Op maan-
dag 14 december is de heer J. van 
Gijssel uit Hengelo de studiogast. 
Het programma 'De Muzikale 

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

 ■ www.ideaal.org.

Carel en Marcel Aal. Foto: PR
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Constructeur / Tekenaar m/v

Ben jij pas afgestudeerd en op zoek naar een 
uitdagende functie bij een jong en innovatief bedrijf?

Functieomschrijving
In de functie van constructeur / tekenaar houd je je bezig met het 
uittekenen van constructies (WTB) en het maken van sterktebereke-
ningen. Na een gedegen, praktijkgerichte inwerkperiode op locatie 
worden je werkzaamheden het uitwerken van (werk)tekeningen voor 
(tijdelijke) constructies aan de hand van ontwerpen en schetsen, het 
uitwerken van productietekeningen voor de werkplaats en het maken 
van constructieberekeningen. Daarnaast heb je contact met klanten, 
leveranciers en adviseurs en geef je invulling aan de kwaliteit en      
veiligheid omtrent de constructies.

Werkplaatstimmerman m/v

Heb jij recente ervaring als werkplaatstimmerman en 
ben je per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
In deze functie ben je dagelijks verantwoordelijk voor het produceren, 
afmonteren en stellen van kozijnen. Het is van belang dat je de werk-
zaamheden zelfstandig vanaf een tekening kunt uitvoeren. Tevens is 
het belangrijk dat je snel kunt schakelen tussen diverse werkzaam-
heden en dat je over een goed technisch inzicht beschikt. Onze 
opdrachtgever heeft een verouderd machinepark en de voorkeur gaat 
uit naar een kandidaat die daar recente ervaring mee heeft. Het betreft 
een tijdelijke functie tot juli 2016.

Cv-monteur m/v

Ben jij een ervaren cv-monteur en ben jij per direct 
beschikbaar?

Functieomschrijving
In de functie van cv-monteur installeer je zelfstandig diverse werk-
tuigbouwkundige installaties zoals airco, cv’s en verwarming, sanitair, 
water etc. Ook administratieve werkzaamheden zoals bestellingen en 
het aanpassen van tekeningen behoren tot je takenpakket. Voor deze 
functie is het van belang dat je klantvriendelijk en servicegericht bent 
en nauwkeurig kunt werken. Je hebt geen 9 tot 17 mentaliteit en bent 
enthousiast en collegiaal.

Assemblagemedewerker Elektronica m/v

Ben jij een ervaren assemblagemedewerker en heb je 
ruime ervaring in de elektronica?

Werkzaamheden
In de functie van assemblagemedewerker elektronica is het belangrijk 
dat je tekening / werkinstructies kunt lezen en de elektrische onder-
delen kunt monteren aan de hand van deze tekeningen. Het is tevens 
belangrijk dat je ervaring hebt met het voormonteren en aftesten van 
elektronische apparatuur. Als assemblagemedewerker elektronica 
ben je bovendien verantwoordelijk voor het uitvoeren van controle 
werkzaamheden en het administratief vastleggen van de productieor-
der. Je zorgt dat er voldoende voorraad is in de productielijn zodat de 
productie niet stagneert.

Sign Monteur m/v

Ben jij een allround monteur uit de grafische industrie?

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

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

www.prowonen.nl

HuurKoopBedrijfspandZelhem

Handelsweg 11, Zelhem

Multifunctionele bedrijfsruimte, klaar om in te gebruik te nemen!

Drie aansluitende bedrijfshallen met lichtstraten, raampartijen in de gevels, 
receptie, kantoorruimte, kantine, toiletgroepen, was-en kleedruimte en is 
voorzien van vier overheaddeuren. Het verharde buitenterrein biedt ruime 
parkeergelegenheid.

- BVO ca. 1.230 m2

- Perceel 1.996 m2

- Groot en beveiligd buitenterrein door middel van hekwerk
- Krachtstroom aanwezig
Ideaal voor het combineren van werkplaats/ atelier, showroom, 
toonzaal en kantoor. 

Huurprijs € 4.900,-  exclusief btw per maand
Koopsom € 545.000,-  kosten koper

Meer weten? www.hkbz.nl of 06-23501953

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



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:
28 - 29 november, G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, verzorgingshuiszorg, 

verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en voeding, maaltijdservice, 
personenalarmering en thuisbegeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 29 november, 1e Advent – Gereformeerde Kerk.
10.00 uur: ds. H. Westerink uit Vorden. 
1e C: Missionair werk en Kerkgroei; 2e C: Attenties ouderen en zieken.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 29 november, 1e Advent – Dorpskerk
10.00 uur: ds. J. Kool - Viering Maaltijd van de Heer.
19.00 uur: Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk.
Mevr. ds. A. van Meurs uit Ruurlo.
1e C: Evangelisatiecommissie; 2e C: Herv. en Geref. kerk.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 29 november, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, 1e advent.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 november 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 
em.-priester. 
Zondag 29 november 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep.

R.K. kerk Vorden
Woensdag 25 november, 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve. 
Zondag 29 november, 11.15 uur, Familieviering, vg. pastoor H. Scheve. 
Woensdag 2 december, 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. E. Wassink, 
em.-priester. 

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

Gevraagd:Te huur / Huur-
koop woonruimte voor 2 
personen of Bedrijfsruimte 
met woonruimte, onze voor-
keur gaat uit naar het bui-
tengebied, eventueel chalet 
of gedeelte van boerderij tel. 
0621944049. 
   
Kettingzaag slijpen? € 7.50. 
Klaar terwijl u wacht. Op af-
spraak. 0621924222.
   
Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
   
Echte Zwartepiet bestellen?? 
0653614985 bellen.
   
Te koop: Inboedel div.ar-
tikelen, huisraad,gereedsch
ap,kinderwagens,div.baby-
artikelen(nieuw) Adr:Petersdijk 
17, Zelhem.Vrijdag-zat 27-28 
nov.van 10-16 uur.
   
Te huur SINT EN PIET KOS-
TUUMS.DS Design Molen-
kolkweg 33 Steenderen 0575 
452001.
   
Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   
VLOOIENMARKT Lichten-
voorde, Zondag 29 Novem-
ber 10.00 - 17.00 uur, Ha-
malandhal, Van der Meer de 
Walcherenstraat 3 Info Kr. 
huur 06-39108152 animo-
vlooienmarkten.nl.
   
Opslag gevraagd voor 2 au-
to’s en een caravan. GEEN 
reparatie tel 06-14044882.
   
Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Goossens, tel. 06 - 21 92 
23 08. Alleen op afspraak.

   
Brook Duo treedt 10 dec om 
20 uur op in Protestantse 
Kerk te Wichmond met hun 
nieuwe kerstprogramma. 
Kaarten te bestellen bij Jan 
Rietman 0575-441999; Henk 
Ellenkamp 0575-441523 (‘s 
avonds).
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.
   
Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   
Reurlse Midwinterhoorn-
wandeling. Zondag 29 
nov.a.s. van 10.00 - 16.00 uur 
bij Pannenkoekboerderij De 
Heikamp. Keuze uit 3 routes 
7,15 en 20 km. Volw. € 3.50 
Kind. € 1.50. Zie voor infor-
matie; www.vvvhartjeach-
terhoek.nl, inl.VVV Ruurlo 
tel.0573 453926. 
   
Emmer strooizout (7,5 
kg) Euro 5,- sneeuwschep 
(kunststof) of schuiver (me-
taal) Euro 7,50 gratis be-
zorging in Vorden, tel. 06-
50411844.
   
Praktijk Wilma te Paske voor 
psychosociale therapie is ver-
huisd naar Doetinchem en 
geeft in november een gratis 
kennismakingsconsult van 
een half uur. tel. 0623345441 
www.wilmatepaske.nl.
   
OPSTELLINGEN van het VER-
LANGEN in Miste op za 28 
nov . info www.wilmatepas-
ke.nl tel 0623345441.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

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

Woensdag 25 nov. Wildbouillon / Varkensmedaillons met 
 champignonsaus aardappelkroketten en groente
Donderdag 26 nov. ½  Gegrild haantje met frieten, appelmoes en 

rauwkostsalade / Tiramisu
Vrijdag 27 nov. Mosterdsoep / Panga filet op Oosterse wijze, rijst 

en rauwkostsalade
Zaterdag 28 nov. Spareribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade 

/ IJs met slagroom  (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 30 nov. Gesloten
Dinsdag 1 dec. Wiener schnitzel met aardappelen en groenten / 

IJs met slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 

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

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

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 6 december
10.00-17.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink
Jebbink 13

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

DOESBURG
Zondag 13 december

10.00-17.00 uur
Sporthal Beumerskamp

Breedestraat 39

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



Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

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

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

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

van grote kortingen op onze zonnepanelen. Wij komen gratis bij 

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

Grote kortingen 
 op onze zonnepanelen

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

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

Smakelijk voordeel bij Plaza Vorden!
KNIP UIT en eet  smakelijk!

* De aktie keuze snacks zijn: frikandel, kroket, bamischijf, 
kaassouflé en nasischijf. NIEUW: gepaneerde frikandel

Deze aktie is geldig t/m 20 december a.s. en alleen geldig bij meenemen. 
Geen spaarkaarten & spaarzegels.
Voor nog meer actuele aanbiedingen zie facebook.com/plazavorden

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 9,50

Wiener Schnitzelmenu 
Alleen voor bij ons consumeren
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 6,00
3 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 7,50

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 11,502 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Middel beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 5,00€ 6,80 € 16,50

€ 10,35

€ 13,50

PLAZA 
VORDEN

DORPSSTRAAT 8E
7251 BB  VORDEN

tel. (0575) 55 43 55

Wij staan 
in de top 

100!!
2015/2016

Wij staan De kinderen (tot 10 jr.) kunnen een kleur-
plaat van sinterklaas bij ons ophalen en 
inkleuren. Deze kan ingeleverd worden 
tot 30 november m.v.v. naam, leeftijd + 

tel. nr. Zwarte piet komt op 2 dec. v.a. 
14.00 tot 15.00 uur. Kom jij ook? Meld 
je aan voor 30 november.

Smakelijk voordeel bij Plaza Vorden!Smakelijk voordeel bij Plaza Vorden!

tel. (0575) 55 43 55
14.00 tot 15.00 uur. Kom jij ook? Meld 

tel. nr. Zwarte piet komt op 2 dec. v.a. 
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Aaltens Nieuws |  www.aaltensnieuws.nl

Dinxpers Nieuws | www.dinxpersnieuws.nl

Achterhoek Nieuws Berkelland | Borculo - Ruurlo  www.achterhoeknieuwsberkelland.nl

Achterhoek Nieuws Berkelland | Eibergen - Neede  www.achterhoeknieuwsberkelland.nl

Achterhoek Nieuws | Winterswijk  www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl

Contact | Bronckhorst Noord  www.contact.nl

Contact | Bronckhorst Midden  www.contact.nl

Contact | Bronckhorst Zuid  www.contact.nl

Stad Doetinchem |  www.staddoetinchem.nl

Gelderse Post |  www.geldersepost.nl

Montferland Nieuws |  www.montferlandnieuws.nl

Elna | Lichtenvoorde  www.elna.nl

Groenlose Gids |  www.groenlosegids.nl

Contact | Zutphen - Warnsveld  www.contact.nl

V A K A N T I E K R A N T Foto.nl Locaties.nl

Uitgever  
van onder  
andere:

Totale oplage:180.000

Colofon
Dit presentatiemagazine wordt als 

bijlage bij alle weekbladen van Achter-

hoek Nieuws b.v. verspreid in een tota-

le oplage van 180.000 in de gemeenten 

Zutphen, Bronckhorst, Doetinchem, 

Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten, 

Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland 

en een deel van Lochem.

Teksten: Sander Damen

Foto’s: Achterhoekfoto.nl/John Mokkink

Vormgeving en eindredactie: 

Achterhoek Nieuws

Uitgever

Achterhoek Nieuws b.v.

Bleekwal 10

7131 DB Lichtenvoorde

(0544) 80 10 10

E-mail: info@achterhoeknieuws.nl

www.achterhoeknieuws.nl
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Achterhoek Nieuws: 
nieuws uit de 
buurt voor álle 
Achterhoekers
Toen Gerhard Weevers, als directeur van Weevers uit Vorden en 
Lichtenvoorde begin dit jaar door BDU Uitgeverij benaderd werd 
om verregaande samenwerking in de Achterhoek te bespreken, be-
sefte hij direct dat deze samenwerking voor beide partijen goed zou 
zijn. Samen kon namelijk bijna de hele Achterhoek bediend worden. 
Bovendien hadden beide uitgevers veel gemeen: een lange geschie-
denis in het uitgeven van huis-aan-huiskranten en een wil om te in-
noveren.

“Als je de titels van Weevers 
en die van BDU in de Achter-

hoek naast elkaar legde, was er heel 
veel aanvulling en bijna nergens dub-
beling,” zegt Gerhard. “Alleen in Ruur-
lo en in de gemeente Oost Gelre was 
sprake van dubbeling. We hebben er-
voor gekozen Contact Ruurlo te laten 
opnemen in Achterhoek Nieuws Bor-
culo-Ruurlo en Achterhoek Nieuws 
Eibergen-Neede geïntroduceerd. 
Hierdoor kunnen we iedereen in het 
gebied nieuws uit de directe omgeving 
bieden. In Oost Gelre was 100 pro-
cent overlapping tussen de BDU-titel 
Achterhoek Nieuws Oost Gelre en 
Elna en Groenlose Gids van Weevers. 
Daar hebben we besloten Achterhoek 
Nieuws Oost Gelre te laten vervallen. 
Dit omdat uit onderzoek bleek dat 
Elna en Groenlose Gids daar beter 
gewaardeerd werden.”

Écht Achterhoeks
Achterhoek Nieuws is een nieuw ge-
heel zelfstandig bedrijf waarvan het 
eigendom 50-50 verdeeld is tussen 
Weevers en BDU. Gerhard Weevers 

is aangesteld als directeur. “We zijn 
een echt Achterhoeks bedrijf,” zegt 
hij. “Doordat we zoveel edities heb-
ben, waar ruim vijftig corresponden-
ten voor werken, kunnen we iedere 
lezer nieuws uit de eigen directe om-
geving bieden. We hebben een eigen 
opmaakafdeling en wat we in de Ach-

terhoek kunnen doen, dóen we in 
de Achterhoek. Ons doel is de lezer 
nieuws uit de buurt te brengen en de 
adverteerder zoveel mogelijk opties, 
zowel in kosten, bereik als kanalen te 
bieden, dus zowel in de krant als op 
internet.”

Innovatief
Op dat internet wil Achterhoek 
Nieuws innovatief zijn. Daarom is er 
niet alleen voor elke titel een website, 
maar zijn er ook diverse platforms 
waar lezers zelf hun nieuws of eve-
nementen kunnen delen of foto’s van 
evenementen kunnen bekijken. “We 
willen écht innovatief zijn op internet, 
terwijl we de papieren krant blijven 
ondersteunen. Op deze manier ko-

men we de lezer die papier in de hand 
wil houden én de lezer die zijn infor-
matie op internet wil opzoeken tege-
moet en kunnen we adverteerders 
uitstekend helpen bij het overbrengen 
van hun boodschap in de hele Achter-
hoek of heel direct op een kleinere 
doelgroep.”

 

Gerhard Weevers (directeur) en Gerwin Nijkamp (hoofdredacteur)
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Correspondenten 
ogen en oren van  
de redactie
Achterhoek Nieuws brengt nieuws uit de directe omgeving. Om 
die reden kent Achterhoek Nieuws veel edities die een relatief  
kleine oplage hebben. Dat biedt de redactie de mogelijkheid nieuws 
uit de buurt van iedere lezer te brengen. Vitaal daarbij zijn de lo-
kale correspondenten. Zonder goed ingevoerde correspondenten 
en redacteuren kan het lokale nieuws niet gebracht worden. 

Achterhoek Nieuws werkt 
met ruim vijftig correspon-

denten in het hele verzorgingsgebied. 
En iedere correspondent is anders. 
De een doet het voor zijn hobby, 
de ander professioneel. Ze zijn jong, 
oud en er tussenin. Man en vrouw. 
Sommige hebben een specifiek 
aandachtsgebied. Andere schrij-
ven over ieder ontwerp dat ze 
interesseert. De een schrijft 
elke week. De andere iedere 

maand.

Een ding hebben ze gemeenschappe-
lijk: ze zijn lokaal goed ingevoerd en 
houden van schrijven.

Ondersteuning
De correspondenten worden ge-

steund door hun team van 
redactie en ver-

koop die ze tips geeft en eropuit 
stuurt. Maar correspondenten kun-
nen ook zelf hun onderwerpen aan-
dragen. Vaak maken ze ook een foto 
bij het artikel. Ze vinden het leuk 
meer te weten te komen over ont-
wikkelingen, organisaties en bedrij-
ven in hun leefomgeving en daarover 
te schrijven.

Correspondent worden?
Achterhoek Nieuws is altijd geïnte-
resseerd in kennismaking met po-
tentiële correspondenten. Wie cor-
respondent wil worden, neemt het 
best contact op met een van onze 

redacteuren.
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Nieuws uit 
uw buurt
Achterhoek Nieuws geeft veer-
tien titels in de Achterhoek uit. 
Die titels hebben veel gemeen, 
maar zijn inhoudelijk erg ver-
schillend, zegt Gerwin Nijkamp, 
die als hoofdredacteur verant-
woordelijk is voor alle titels: 
“Achterhoek Nieuws brengt 
nieuws uit de buurt. In Zutphen 
gebeuren andere dingen dan in 
Doetinchem en in Winterswijk 
spelen andere zaken dan in Ei-
bergen. Wij brengen het nieuws 
van dichtbij en dat betekent dat 
de inhoud van onze veertien ti-
tels nooit hetzelfde is.”

Het nieuws uit de buurt zo 
dicht mogelijk bij de lezer 

brengen. Dat is het hoofddoel van 
Achterhoek Nieuws, geeft Gerwin 
aan. Om die reden is bij de samenwer-
king tussen Weevers en BDU heel dui-
delijk gekeken naar de titels. “Om te 
beginnen hebben wij er duidelijk voor 
gekozen de bestaande titels waar het 
kon te behouden,” aldus Gerwin. “Al-
leen bij Contact Ruurlo kon dat niet, 
die is opgegaan in Achterhoek Nieuws 
editie Borculo-Ruurlo. Daarnaast heb-
ben we de editie Eibergen-Neede ge-
introduceerd. Een bewuste keuze om 
mensen in Borculo, Ruurlo, Neede 
en Eibergen lokaal nieuws te kunnen 
brengen. Ook in Bronckhorst hebben 
we vanwege de uitgestrektheid van 
de gemeente altijd drie edities uitge-
bracht. Je kunt je voorstellen dat men-

sen in Zelhem niet per se nieuws uit 
Vorden willen lezen.”

Vooruitkijken
Om voor alle edities het nieuws te 
kunnen brengen, kent Achterhoek 
Nieuws vier teams die zich met twee 
á drie titels bezighouden. “Daarbij 
worden ze ondersteund door lokaal 
goed ingevoerde correspondenten 
die we beschouwen als onze ogen en 
oren,” licht Gerwin toe. “Alleen op 
die manier kunnen wij nieuws uit 
de buurt brengen.”

In de kranten en op de web-
sites gaat de redactie 
meer dan voorheen 
op zoek naar de hoe- 
en waaromvragen 
van het nieuws. Er 
wordt in de kran-
ten vooral voor-
uitgekeken. Welke 
plannen naderen 
de eindfase, wel-

ke evenementen staan er gepland en 
welke actuele zaken zullen het nieuws 
nog langer beheersen? 

Echt Achterhoeks
Nieuws en achtergronden van het 
nieuws, gebracht door lokale men-
sen en een echt Achterhoekse uitge-
verij. Dat is het nieuwe Achterhoek 
Nieuws. In de papieren krant staan 
korte artikelen, zodat mensen die al-
léén de krant lezen goed op de hoog-
te zijn van wat er in hún omgeving 
speelt. Op de website kan verdieping 
gezocht worden. Daar worden be-
richten in een (historische) context 
geplaatst en worden meerdere as-
pecten van actuele zaken toegelicht. 

Ook is het nieuws 
op de site actue-

ler, soms wordt 
het zelfs live 
gebracht.

 

Gerwin Nijkamp (hoofdredacteur)
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Binnenkort verschijnt in bijna alle kranten van AchterhoekNieuws de nieuwe strip ‘t Praothuus. 
Deze kroeg ligt middenin het Achterhookse bos, alwaar Mooder Vos de scepter zwaait en met 
haar stamgasten het actuele nieuws bespreekt. Geen ‘jao jao’, maar duidelijke taal, recht voor 

zijn raap en uit het hart. Een korte introductie van de hoofdpersonen...

Knorrig, viezig, rookt als een ketter en drinkt als 
een dorstige nijlpaard. Scheldt in het onverdroten 
Achterhoeks… en dat doet hij veel. Komt graag op 
zijn antieke Zundapp naar de kroeg (als zijn illegaal 

brouwseltjes thuis op zijn).

Is eigenaar van café ‘t Praothuus. Zij is de 
steun en toeverlaat van alle bosbewoners, staat 
ze bij met raad en daad. Mooder leidt de kroeg 
met strakke hand… geen fratsen want je kan 
olderwets een draai om de oor’n kriegen.

Mooder Vos
Is eigenaar van café ‘t Praothuus. Zij is de 

steun en toeverlaat van alle bosbewoners, staat 

Mooder 
Opa UilUil

Opa is een type oude zeikerd. Komt 
steevast met Cruijffi  aanse Achterhoekse 
gezegden om de hoek. Is enorm koppig 

en als hij zijn zin niet krijgt een
tikkeltje vals.

Knorrig, viezig, rookt als een ketter en drinkt als 
een dorstige nijlpaard. Scheldt in het onverdroten 

HarrieHarrieHarrie

Vaste stamgast... hij is er altijd. Vlotte en 
relaxte jongen, vindt alles eigenlijk wel O.K. 

Sportieve gast en gek van motorcross. Maar kan 
soms ongenadig in de stress schieten. Rent dan 

als een hert zonder kop rond…

EefEef
Juff rouw
HaasHaasHaas

Kunstzinnige, wat bekakte dame, vol 
onuitvoerbare ideeën. Ondergaat de avances 
van Harrie met gemaakte onverschillig-
heid. Kan mijmeren over de natuurschoon 
van de Achterhoek en wijst Eef contineu 

op zijn smerige gewoonten.

Vrije, rebelse jongens. Beste maten, maar lopen 
constant te bekvechten. Altijd commentaar vanaf de 
zijlijn, altied nöhlen. Maar ook vol met doldwaze 
trucs, waarbij ze de meest uiteenlopende creaties 
maken (bierbakfi ets, bunkerjumpen, melkblaozen). 

Een-en-al gekkigheid met die gasten.

Dik & Arie &  & ArieArieDik &  &  & 
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Vanaf december in bijna alle 
edities van Achterhoek Nieuws: 

’t Praothuus!

Wij schrijven over zaken die onze lezers belangrijk vinden, zodat ze 
zich er een mening over kunnen vormen. Vanaf december leest u in 
het Achterhoek Nieuws de meningen van de vaste bezoekers van ’t 
Praothuus. Een écht Achterhoeks café midden in het bos, waar Ach-
terhoekse (strip)fi guren hun ongezouten mening geven over actuele 
zaken. 

“’t Praothuus is een cartoon 
die te vergelijken is met De 

Fabeltjeskrant,” zeggen John Post en 
Derk-Jan Rouwenhorst van het in 
Zutphen gevestigde ToonWorkz. “De 
bezoekers van ’t Praothuus hebben 
echter een duidelijke Achterhoekse 
inslag. De meesten gebruiken regel-
matig dialectwoorden en de menin-
gen zijn duidelijk voor iedereen.”

Kattenkwaad
De belangrijkste fi guren in ’t Praot-
huus zijn Mooder Vos, de moeder-
kloek van het café, Dik en Arie, de 
typische Achterhoekers die wel van 
een beetje kattenkwaad houden, Opa 
Uil, een wat knorrige zeurderige oude 
uil en vooral ook Eef, het Zundapprij-
dende, knorrige, kettingrokende en in 

perfect Achterhoeks scheldende var-
ken.
“Ik denk dat Eef een heel belangrijke 
rol gaat krijgen in de cartoon,” zegt 
Derk-Jan. “Het is moeilijk te zeggen 
hoe de cartoon zich gaat ontwikkelen, 
maar dat denk ik wel.” Het zal met de 
tijd blijken hoe de cartoon zich ont-
wikkelt, want hij is speciaal voor Ach-

terhoek Nieuws bedacht.
“We maken al een cartoon voor 
Contact Zutphen-Warnsveld,” zegt 
John, “Maar ’t Praothuus is door ons 
speciaal ontwikkeld voor Achter-
hoek Nieuws. We beginnen met een 
cartoon die in alle edities geplaatst 
wordt, maar het is de bedoeling er 
uiteindelijk steeds meer edities een 
eigen versie krijgen, tot iedere edi-
tie er een heeft.” In Contact Zutp-
hen-Warnsveld blijft de cartoon Gert 
en Tess gehandhaafd.

Echt Achterhoeks
De cartoon heeft als doel het nieuws 
op een andere, verrassende manier te 
belichten. Het wordt nieuws met een 
knipoog, zegt Derk-Jan: “En als dat 
discussie oplevert, dan is dat prima.” 
In eerste instantie zullen Derk-Jan en 
John zelf het onderwerp van de weke-
lijks verschijnende cartoon bedenken. 
Zij tekenen de strip en schrijven de 
teksten. Op termijn zal dat in nau-
wer contact gaan met de redactie 
en correspondenten van Achterhoek 
Nieuws. “Ik denk dat het leuk gaat 
worden,” zegt Derk-Jan. “Het wordt 
een echte Achterhoekse cartoon, 
waarin ook Achterhoeks gesproken 
gaat worden en waarin Achterhoek-
se gezegden geuit worden. Het Ach-
terhoeks is een levende taal en ik zie 
het als belangrijk het Achterhoeks te 
promoten.”

Toonworkz is een studio in Zut-
phen die cartoons, animaties, 
fi lms en bedrijfsreportages maakt. 
Derk-Jan Rouwenhorst en John 
Post zijn de eigenaren van Toon-
workz. Het bedrijf bestaat al ruim 
twaalf jaar. Sinds de laatste twee 
jaar zijn Derk-Jan en John full-
time werkzaam voor Toon-
workz. www.toonworkz.nl

 

Derk-Jan Rouwenhorst en John Post
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Achterhoek Nieuws:  
sterke combinatie van 
papier en online 
De tijd dat het lokale nieuws 
en andere informatie alleen 
uit de papieren krant gehaald 
werd, ligt achter ons. Iedereen 
wil het zo gauw mogelijk weten 
als een college valt of als onver-
hoopt een pand in het centrum 
afbrandt. Sommigen willen de 
krant misschien al ’s ochtends 
op hun tablet of telefoon lezen 
of waar ze dan ook zijn, kunnen 
reageren op een artikel. Én le-
zers willen vaak meer weten 
over een onderwerp dan wat in 
het artikel in de krant staat. Dat 
begrijpt de redactie van Ach-
terhoek Nieuws. Daarom is een 
website ontwikkeld waar aan 
al deze wensen voldaan wordt. 
Bovendien wordt het laatste 
nieuws, waar mogelijk live, via 
Twitter en Facebook bekend 
gemaakt.

Internet is een totaal ander 
medium dan de krant. De 

krant is vertrouwd en biedt voor-
delen: nieuws lezen wanneer het uit-
komt. Lekker op de bank of in de luie 
stoel de krant doorbladeren met een 
kop koffie of thee bij de hand. Voor 
wie meer wilt weten over een be-
paald onderwerp, of veel onderweg 
is en tóch mee wilt praten over op 
direct wil reageren op wat er in de 
krant staat, hebben alle Achterhoek 
Nieuwstitels hun eigen site.

De site 
De website is behalve voor het snel-
le nieuws en verslaggeving ook ui-
termate geschikt voor uitgebreide 
achtergrondverhalen en interviews 
bij het nieuws. Dankzij internettech-
nieken is het mogelijk artikelen met 
bijvoorbeeld video’s, meerdere foto’s 
en links naar andere artikelen te ver-
rijken en het nieuws in een bredere 
context te plaatsen. De redactie zal 
in plaats van het nieuws doorgeven, 
steeds meer informatie en gebeur-
tenissen gaan duiden: antwoorden 
zoeken op de waarom- en hoe-vraag. 
Dat gaat absoluut niet alleen over 
zware politieke onderwerpen, maar 
zeker ook over het ‘kleine nieuws’ 
in de directe omgeving van de le-
zer. Hoe komt het dat de buurman 
zo uitblinkt in zijn vak en waarom 
pruimt de gemeenschap het nieuw-
bouwplan in het centrum van het 
dorp niet? De lokaal goed ingevoer-

de redacteuren en correspondenten 
zoeken het allemaal uit. Daarnaast 
hebben Achterhoek Nieuws en de 
regionale zender Regio8 de inten-
tie meer te gaan samenwerken. Dat 
betekent meer films op de sites en 
minder ‘dubbele’ verslaggeving.

Krant online
Op de site kan van elke titel de vol-
ledige krant bekeken worden, zowel 
de losse artikelen als de PDF. Arti-
kelen kunnen worden gedeeld via 
e-mail, Facebook en Twitter en via 
WhatsApp. Iedereen kan zich aan-
melden als redacteur en eigen pers-
berichten delen via Deel je nieuws. 
Het mooie daarvan is dat er een 
archief van verspreide berichten op-
gebouwd wordt én dat er met één 
inlog ook content aangeleverd kan 
worden voor Achterhoekagenda.nl 
en Achterhoeklocaties.nl.
Alle informatie van uw organisatie, 
vereniging of stichting op één plek!

Achterhoekagenda en 
Achterhoekfoto
Op Achterhoekagenda is binnen 
een paar klikken te zien wat, waar 
en wanneer in de Achterhoek iets 
te doen is. Nagenieten kan op Ach-
terhoekfoto.nl waar de belangrijkste 
activiteiten in de Achterhoek meest-
al dezelfde dag nog door een van de 
vierentwintig fotografen in prachtige 
beelden gepresenteerd worden.
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Hoe maakt 
u een goed 
leesbaar artikel? 

Wanneer u zich aanmeldt als 
redacteur op onze website, 

kunt u gemakkelijk persberichten aan-
leveren en evenementen aanmelden. 
Dit nieuws wordt ook door onze re-
dactie gezien. Hoe beter leesbaar het 
artikel is, hoe eerder u uw commu-
nicatieve doel bereikt, maar ook hoe 
groter de kans dat het bericht ook in 
de papieren editie van de krant ver-
schijnt. Hierbij geven we u een aan-
tal tips om de kans op veel aandacht 
voor uw bericht te vergroten.

Bouw het artikel goed op
Een goede structuur maakt een arti-
kel beter leesbaar: een titel, een in-
leidende alinea van enkele zinnen 
(lead) waarin de kern van het 
artikel wordt verwoord. Een 

goede lead bevat altijd de antwoor-
den op de vragen Wie?, Wat?, Waar?, 
Waarom?, Wanneer? en Hoe?, de zo-
genaamde 5W-formule.
Vervolgens schrijft u enkele alinea’s, 
waarbij de belangrijkste informatie 
bovenin staat. Maak het artikel of 
persbericht niet langer dan een A4’tje 
en gebruik bij meerdere alinea’s tus-
senkoppen.

Schrijf niet in de wij- of ik-
vorm
Gebruik voor uw artikelen niet de 

eerste persoonsvorm, maar 
de derde persoons-

vorm. Het 

gaat om artikelen in een onafhankelij-
ke krant en niet om bijvoorbeeld een 
clubblad. Dus niet ‘Wij organiseren... 
en ik houd een open dag’ maar bij-
voorbeeld voetbalvereniging X houdt 
een open dag.

Maak het interessant
Maak uw artikel interessant voor de 
lezer. Een artikel met nieuwswaarde 
scoort beter.  Verplaats u in de ge-
dachten van de lezer en pas daar uw 
tekst op aan. Gebruik goede foto’s 
(groter dan 1 mb, bij voorkeur in lig-
gende stand genomen).

Verdere tips:
• gebruik geen jargon of wollige, ab-

stracte taal
• ga er niet vanuit dat lezers bepaal-

de voorkennis hebben
• schrijf helder
• maak actieve zinnen (niet: ‘het werk 

wordt door vrijwilligers gedaan’ 
maar ‘vrijwilligers doen het werk’)

En tot slot: kijk goed wanneer de 
deadline voor de papieren krant is en 
lever het artikel op tijd aan.
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1000ste redacteur

Theater De Storm ziet 
veel voordelen in gebruik 
Achterhoek Agenda
Dat Ellis Wassink, medewerker 
Marketing & Communicatie van 
Theater De Storm, in Winters-
wijk de duizendste redacteur 
van Achterhoekagenda zou wor-
den had ze niet verwacht toen 
ze zich aanmeldde. “Toen Me-
dia-adviseur Niels Blikman van 
Achterhoek Nieuws, waar we 
regelmatig mee samenwerken, 
bijvoorbeeld met lezersacties, 
mij attendeerde op Achterhoek 
Agenda zag ik er gelijk voordelen 
in, maar dat juist ik de duizend-
ste redacteur zou kunnen zijn, 
had ik nooit verwacht,” zegt Ellis 
tegen Achterhoek Nieuws direc-
teur Gerhard Weevers die haar 
twee fl essen Achterhoekse wijn 
kwam brengen.

“Het grootste voordeel is dat 
we met Achterhoekagenda in 

een klap heel veel mensen kunnen be-
reiken,” licht Ellis toe. “Ook wanneer 
er een voorstelling uitverkocht is bij-
voorbeeld, kunnen we dat met een 
druk op de knop aan heel veel men-
sen laten weten.”

Heldere handleiding
Ellis meldde zich eind oktober aan en 
is op het moment van het bezoek van 
Gerhard Weevers, een kleine twee 
weken later, druk bezig zich het sys-
teem eigen te maken. “Maar eigenlijk 
wijst het zich vanzelf,” zegt ze. “Boven-
dien staat er een heldere handleiding 

op de site, dus dat gaat helemaal goed 
komen.” Gerhard Weevers hoort het 
allemaal aan en geeft af en toe een 
toelichting. Zo wijst hij op de functie 
waarmee iedere redacteur zelf een ‘ei-
gen’ agenda kan samenstellen die dan 
via RSS op de eigen webpagina van de 
organisaties getoond kan worden. “Zo 
kun je er voor kiezen alle evenemen-
ten in Lichtenvoorde te tonen, waar-
onder die van je eigen organisatie plus 
die van je eigen organisatie die niet in 
Lichtenvoorde plaatsvinden,” licht hij 

toe. “Op die manier kan iedereen een 
eigen agenda samenstellen.”

Achterhoek Locaties
Ook wijst Gerhard Ellis op de mo-
gelijkheid het theater in te geven bij 
Achterhoeklocaties: “Daar worden 
dan alle evenementen getoond die op 
dat adres plaatsvinden, ook als ze niet 
door jou ingegeven zijn.” Een dergelij-
ke functie is bijvoorbeeld handig voor 
een organisatie als het Doopsgezind 
kerkje in Winterswijk waar concerten 
plaatsvinden die door De Storm in de 
agenda geplaatst worden omdat de 
kaartverkoop via de Storm verloopt 
maar waar ook door Stichting Cultu-
reel Beheer en Boekhandel Kramer 
regelmatig activiteiten georganiseerd 
worden. Al die evenementen komen 
dan verzameld bij de locatie Doops-
gezind Kerkje in Achterhoeklocaties 
te staan.

Totaaloverzicht
In de weken die verstreken zijn sinds 
Ellis zich aanmeldde, hebben zich al 
weer vijftig nieuwe redacteuren aan-
gemeld. “Ja, inmiddels zitten we op 
duizendvijftig redacteuren,” zegt Ger-
hard, “En we krijgen elke dag opnieuw 
aanmeldingen binnen. Dat is mooi, 
want we willen met Achterhoekagen-
da een totaaloverzicht bieden van wat 
er in de Achterhoek te doen is. Hoe 
completer het overzicht, hoe beter!”

www.achterhoekagenda.nl

 Gerhard Weevers (Achterhoek 

Nieuws) en Ellis Wassink 

(Theater De Storm)
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alle activiteiten in de 
regio met één klik
Nieuws uit je eigen buurt brengen. Dat is waar Achterhoek Nieuws 
voor staat. Dat geldt uiteraard ook voor evenementen. Wie i n 
deze regio woont, wil ook weten wat er gebeurt. Dat is 
heel eenvoudig te vinden op achterhoekagenda.nl. Daar 
geven redacteuren van verenigingen, stichtingen, eve-
nementenbureaus en bedrijven hun lokale evenement 
zelf door.

“Het idee is drie jaar geleden 
ontstaan,” vertelt Achterhoek 

Nieuws hoofdredacteur Gerwin Nij-
kamp. “Wij maken al jaren de Achter-
hoek Vakantiekrant waar het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme (ABT) 
een complete uitagenda voor aanle-
verde. Het ABT ging in 2012 failliet, 
waardoor we op zoek moesten gaan 
naar een alternatief voor de agenda. 
Toen bedachten we het concept Ach-
terhoekagenda.”

Passend bij interesse
Dat concept houdt in: lokale evene-
menten die ingevoerd worden door 
redacteuren van de organiserende 
partijen en die door bezoekers al dan 
niet met fi lters bekeken kunnen wor-
den.
“Ofwel iedereen kan zich aanmelden 
als redacteur en een evenement in 
het systeem invoeren,” zegt Gerwin. 
“Wij hebben een omgeving ontwik-
keld waar bezoekers heel makkelijk 
kunnen zoeken naar een evenement 
in de buurt, maar ook naar een eve-
nement dat bij hun interesse past, bij-

voorbeeld een hard-
loopwedstrijd of een 
ne twerkmeet ing 
voor bedrijven.”

Redacteuren
De agenda-items 
worden ingevoerd 
door redacteuren. 
Of er sporadisch 
of regelmatig pu-
blicaties aange-
maakt moeten 
worden, maakt 
niet uit: iedereen 
kan zich aanmelden als re-
dacteur. 
Een redacteur kan zelf een agenda 
aanmaken met alleen die items die hij 
op de eigen site wil tonen, bijvoor-
beeld alleen hardloopevenementen 
in de Achterhoek of alle activiteiten 
in een bepaalde plaats en een selec-
tie van activiteiten in de regio. Het 
is mogelijk om te exporteren naar 
en importeren vanuit Excel. De site 
is zowel op een pc als op tablets en 
smartphones goed te bekijken.

1000ste redacteur!
Dat het concept aanslaat blijkt on-
der meer uit het feit dat onlangs de 
1000ste redacteur zich inschreef. 
Het succes stimuleerde Achterhoek 
Nieuws het concept verder te ont-
wikkelen met dochterpagina’s Achter-
hoekfoto.nl en Achterhoeklocaties.nl.
Op Achterhoekfoto.nl zijn fotorepor-
tages van de evenementen te zien en 
op Achterhoeklocaties.nl kan gezocht 
worden naar locaties in de Achter-
hoek, bijvoorbeeld restaurants, cafés, 
musea, scholen en bedrijven. Bij die lo-

catievermelding staan 
dan ook weer de 
foto’s en de toe-
komstige evene-
menten vermeld. 
Alles helder en 
overzichtelijk ge-
presenteerd en op 
eenvoudige wijze 
door de redacteur 
te koppelen.
Achterhoek Nieuws 
is allang niet meer al-
leen krantenuitgever. 
Dat is duidelijk.

Hoe wordt u 
redacteur van 
Achterhoek 

Agenda?

Ga naar invoeragenda.nl 
en meld u aan als redacteur. 
U ontvangt dan via de mail 
inloggegevens. Zo simpel is dat!

Hoe voert u agendapunten in en 
hoe onderhoudt u uw agenda’s?
Op achterhoekagenda.nl 
vindt u een uitgebreide 
handleiding in een pdf-
bestand. 
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GUV publiceert al twintig jaar in 
Elna en Groenlose Gids

GUV is een dienstverlenende 
organisatie op het gebied van 

uitvaarten in de Achterhoek. “Wij 
verzorgen uitvaarten zonder winst- 
oogmerk. Tevens beheren we een ei-
gen crematorium in Aalten waar een 
uniek asbestemmingsterrein gereali-
seerd is,” vertelt directeur Bert van 
Asselt. “Daarnaast hebben we een 
uitvaartcentrum in Winterswijk en 
afscheidscentrum in Oost Gelre. Een 
uitvaartverzekeringsmaatschappij die 
de kosten van een uitvaart verzekert 
of dekt met een deposito comple-
teert onze dienstverlening aan nabe-
staanden.”
De relatie tussen GUV en de Achter-
hoek Nieuwsedities bestaat al jaren.
“Wij publiceren al twintig jaar in de 
Elna en de Groenlose Gids,” vertelt 
Bert van Asselt. “Sinds de 
oprichting van Ach-
terhoek Nieuws BV 
gebeurt dat in meer-
dere edities van Ach-
terhoek Nieuws.”

Belangrijk middel
De huis-aan-huiskrant is voor GUV 
om meerdere redenen een belangrijk 
communicatiemiddel. “Uiteraard om 
mensen over onze dienstverlening 
te informeren,” aldus Bert van Asselt 
“maar vooral ook om ze te informe-
ren dat ongeacht waar je verzekerd 
bent je, zonder meerkosten, van onze 
diensten gebruik kunt maken!” Uit 

klanttevredenheidsonderzoek blijkt 
regelmatig dat klanten over GUV in 
huis-aan-huisbladen hebben gelezen: 
“Maar we kiezen vooral voor het pu-
bliceren van onze informatie in edities 
van Achterhoek Nieuws omdat we 
weten dat die goed gelezen worden,” 
besluit Bert van Asselt.

 

Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging
Crematorium
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Maron Meubels en Keukens staat 
elke week op de voorpagina

Maron Meubels en Keukens 
in Terborg staat bekend om 

het uitgebreide assortiment, de pri-
ma prijzen en vooral ook de snelle 
levertijd (ruim 90% van de collectie 
is uit voorraad leverbaar). Maron 
adverteert in bijna alle edities van 
Achterhoek Nieuws om de naams-
bekendheid van de winkel te vergro-
ten.

“De huis-aan-huis-kranten van Ach-
terhoek Nieuws zijn daar ideaal 
voor,” zegt Job Bulsink, directeur van 
Maron. “We adverteren elke week 
in bijna alle edities. Dat doen we be-
wust op de voorpagina omdat de ad-
vertentie daar goed gezien wordt.”

Binding
Maron adverteert al lang in de edi-
ties van Achterhoek Nieuws. “Ik 
denk al een jaar of twintig,” aldus 
Bulsink. “Dat Achterhoek Nieuws nu 
bijna de hele Achterhoek bestrijkt, 
maakt het voor ons alleen maar in-
teressanter.”
Hij denkt dat de lokale benadering 
van Achterhoek Nieuws ervoor 
zorgt dat de krant beter gelezen 
wordt: “Mensen hebben meer bin-
ding met de eigen omgeving, daarom 
lezen ze graag nieuws uit de eigen 
buurt.”

Vernieuwde showroom
Onlangs vernieuwde Maron de com-
plete showroom. Deze wordt op 25 

november tussen 19.00 en 22.00 uur 
officieel gepresenteerd tijdens een 
feestelijke woonparty waarbij ook 
interessante (kortings)acties zijn. “Er 
hebben zich nu al zeshonderd men-
sen uit de hele Achterhoek aange-
meld,” zegt Bulsink. “Het wordt een 
mooie avond.”

 

Jeroen Helmink: “Adverteren in 
kranten Achterhoek Nieuws werkt”
Helmink Wonen in Vorden biedt alles 

om een complete woning in te 
richten: tafels, stoelen, banken,  

gordijnen, slaapkamers, woonaccessoi-
res, vloeren en zonwering. Het bedrijf 
heeft een sterke positie en een grote 
naamsbekendheid in de regio, vertelt 
eigenaar Jeroen Helmink: “Voor ons is 
het belangrijk mensen in huis te krij-
gen. We merken dat adverteren in de 
titels van Achterhoek Nieuws werkt.”

Helmink plaatst zijn advertenties 
meestal in vijf of zes edities in de re-
gio’s Bronckhorst, Berkelland en Zut-
phen. Meestal gebeurt dat een keer 

per maand, maar soms, zoals in ‘Ok-
tober Woonmaand’ vaker. En dat doet 
Helmink Wonen al sinds de start van 
destijds ‘Drukkerij Weevers’. “Het is 
voor ons een belangrijk medium, want 
klanten moeten onze producten zien 
en voelen, daarom moeten we ze bij 
ons in huis krijgen,” aldus Helmink.

Succesfactor
Hij denkt dat de verhouding adverten-

ties en redactionele artikelen en de na-
druk op lokaal nieuws dé grote succes-
factor is van de edities van Achterhoek 
Nieuws. “Ik hoor ook van klanten dat 
ze niet alles wat in de brievenbus valt 
lezen, maar dat kranten als het Con-
tact heel goed gelezen worden. Ik ben 
heel tevreden met het effect, anders 
zou ik ook niet doorgaan met adverte-
ren. Dan hebben we voldoende andere 
mogelijkheden. Dit werkt voor ons.” 
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Team verkoop met v.l.n.r. Gerhard Weevers, Jan Oonk, 
Niels Blikman, Nancy Weevers, Bas Bloem, Gerard 
Mesland, Dyanne Schiphorst, Judith der Kinderen, Pauline 
Redlich, Betsie Weikamp, Ceciel Witteveen en Rogier Bodde 
en op de foto hiernaast media-adviseur André Veldhuis.

De hele Achterhoek 
bereiken met advertenties 
en online reclame

Goed nieuws voor adverteer-
ders! Met het nieuwe Achter-

hoek Nieuws heeft de adverteerder 
legio nieuwe advertentiemogelijkhe-
den die precies op hun doelstelling of 
doelgroep afgestemd kunnen worden. 
Of het nu gaat om een familiebericht, 
vacature, advertorial of advertentie 
alleen gericht op een bepaalde geo-
grafi sche doelgroep of een complete 
campagne waarbij meerdere edities 
ingezet worden in combinatie met de 
online mogelijkheden van Achterhoek 
Nieuws, met Achterhoek Nieuws 
kunnen alle Achterhoekers bereikt 
worden. En de service gaat verder dan 
alleen adverteren.

“Wij kunnen adverteerders heel veel 
bieden,” zegt Gerhard Weevers die 
verantwoordelijk is voor de commer-
ciële doelstellingen van Achterhoek 
Nieuws. “Niet alleen qua bereik maar 
ook qua service. Bij ons staat de klant 

centraal, persoonlijk contact staat 
voorop. Hierdoor leren we onze klan-
ten kennen en kunnen we ze beter 
adviseren.”

Formule klantvoordeel
Doordat de titels van Achterhoek 
Nieuws praktisch de hele Achterhoek 
bestrijken én omdat de individuele 
edities niet al te groot zijn (de gemid-
delde oplage per titel is dertiendui-
zend) kan er al voor een relatief laag 
bedrag een bepaalde doelgroep be-
reikt worden. Wie een groter bereik 
wil, kan naar wens edities combine-
ren maar ook adverteren op een van 
de websites van Achterhoek Nieuws. 
“We hanteren een formule voor klant-
voordeel,” licht Gerhard toe. “Volu-
mevoordeel, combinatievoordeel en 
frequentievoordeel. Dat wil zeggen 
dat wie een hele pagina afneemt in 
plaats van een halve, in meerdere edi-
ties of ook op internet adverteert en/

of vaker adverteert een relatief lage-
re prijs betaalt. Wie bijvoorbeeld een 
vier weken durende campagne voert, 
is relatief goedkoper uit dan iemand 
die eenmalig adverteert.”

Ondersteuning
De adverteerder staat niet alleen. 
Achterhoek Nieuws ondersteunt ad-
verteerders met advies over de inzet 
van advertenties en online reclame, 
maar ook met een eigen opmaakafde-
ling waar op aanwijzing van de klant 
of de buitendienstmedewerker adver-
tenties opgemaakt kunnen worden. 
“Maar we kunnen ook een ontwerp-
bureau inschakelen als er meer nodig 
is dan een advertentie,” licht Gerhard 
toe. “Daarnaast is het bij ons ook 
mogelijk bijlages bij de krant te laten 
maken. Wij kunnen het gehele tra-
ject verzorgen: concept, tekst, beeld, 
vormgeving, druk en verspreiding. In 
het toeristenseizoen geven we de 
Achterhoek Vakantiekrant vijf keer uit 
die heel interessant is voor adverteer-
ders. Net als de Najaarskrant die on-
langs verscheen. Die omvatte veertig 
pagina’s en is zowel door adverteer-
ders als lezers heel goed ontvangen.”
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  Achterhoek Nieuws    
      Berkelland
Borculo-Ruurlo / Eibergen-Neede
bestrijkt zowel online als met de papie-
ren editie het gebied Borculo, Ruurlo, 
Barchem,Geesteren, Gelselaar, Haarlo 
(editie Borculo-Ruurlo in een oplage van 
9.700 exemplaren). En het gebied Eiber-
gen, Neede, Beltrum, Holterhoek, Hupsel, 
Rekken, Lochuizen, Noordijk en Rietmo-
len (editie Eibergen-Neede met 13.300 
exemplaren).

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk ma. 9.00 uur. Ma-
teriaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk vrij. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Betsie Weikamp 

tel. (0544) 80 10 31 
verkoop@achterhoeknieuwsberkelland.nl

Buitendienst:
• Gerard Mesland 

tel. (06) 46 11 82 32 
gerard.mesland@achterhoeknieuws.nl

 

  Achterhoek Nieuws    
      Winterswijk
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 14.600 exempla-
ren het gebied Winterswijk, Brinkheurne, 
Corle, Henxel, Huppel, Kotten, Meddo, 
Miste, Ratum, Vosseveld en Woold.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk ma. 9.00 uur. Ma-
teriaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk vrij. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Judith der Kinderen 

tel. (0544) 80 10 32 
verkoop@achterhoeknieuwswinterswijk.nl

Buitendienst:
• Niels Blikman 

tel. (06) 46 11 82 18 
niels.blikman@achterhoeknieuws.nl

 

  Contact Zutphen - Warnsveld
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 24.600 exempla-
ren) het gebied Zutphen, Warnsveld, Eef-
de, Epse, Gorssel, Joppe en Kring v. Dorth.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk wo. 9.00 uur. Ma-
teriaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk di. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Dyanne Schiphorst 

tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@contact.nl

Buitendienst:
• Bas Bloem 

tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

 

  Contact Bronckhorst Noord
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 4.800 exem-
plaren) het gebied Vorden, Delden, Kra-
nenburg, Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, 
Vierakker, Wichmond, Wientjesvoort en 
Wildenborch.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk ma. 9.00 uur. Ma-
teriaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk vrij. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Dyanne Schiphorst 

tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@contact.nl

• Nancy Weevers 
tel. (0544) 80 10 35 
verkoop@contact.nl

Buitendienst:
• Bas Bloem 

tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

 

  Contact Bronckhorst Midden
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 7.000 exem-
plaren) het gebied Hengelo, Steenderen, 
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Toldijk, Rha, 
Keijenborg, Veldhoek, Varssel, Bekveld

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk ma. 9.00 uur. Ma-
teriaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk vrij. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Dyanne Schiphorst 

tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@contact.nl

• Nancy Weevers 
tel. (0544) 80 10 35 
verkoop@contact.nl

Buitendienst:
• Bas Bloem 

tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

 

  Contact Bronckhorst Zuid
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 8.300 exem-
plaren) het gebied Zelhem, Hummelo, 
Achter-Drempt, Voor-Drempt, Eldrik, 
Hoog-Keppel, Laag-Keppel, De Meene, 
Halle, Halle-Heide, Halle-Nijman, Hei-
denhoek, Heurne, Meuhoek, Oosterwijk, 
Velswijk, Wassinkbrink, Winkelshoek, Wit-
tebrink, Wolversveen.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk ma. 9.00 uur. Ma-
teriaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk vrij.12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Dyanne Schiphorst 

tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@contact.nl

• Nancy Weevers 
tel. (0544) 80 10 35 
verkoop@contact.nl

Buitendienst:
• Rogier Bodde 

tel. (06) 46 11 82 20 
rogier.bodde@achterhoeknieuws.nl

 

  Stad Doetinchem
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 27.400 exem-
plaren het gebied Doetinchem, IJzevoor-
de, Langerak, Wijnbergen, Gaanderen, 
Nieuw-Wehl en Wehl.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk di. 9.00 uur. Mate-
riaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk ma. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Ceciel Witteveen 

tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@staddoetinchem.nl

Buitendienst:
• Rogier Bodde 

tel. (06) 46 11 82 20 
rogier.bodde@achterhoeknieuws.nl

• Pauline Redlich 
tel. (06) 29 58 57 69 
pauline.redlich@achterhoeknieuws.nl

 

  Gelderse Post Oude IJsselstreek
bestrijkt zowel online als met de pa-
pieren editie (in een oplage van 20.200 
exemplaren het gebied Varsseveld, Ulft, 
Gendringen, Terborg, Silvolde, Megche-
len, Netterden, Voorst, Wieken, Silvolde, 
Etten, Bontebrug, Breedenbroek, Vars-
selder-Veldhunten, Heelweg, Sinderen en 
Westendorp.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk di. 9.00 uur. Mate-
riaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk ma. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Ceciel Witteveen 

tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@geldersepost.nl

Buitendienst:
• Rogier Bodde 

tel. (06) 46 11 82 20 
rogier.bodde@achterhoeknieuws.nl

• Pauline Redlich 
tel. (06) 29 58 57 69 
pauline.redlich@achterhoeknieuws.nl

 

  Montferland Nieuws
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 16.800 exem-
plaren) in Didam, ’s-Heerenberg, Beek, 
Loerbeek, Loil, Nieuw-Dijk en Azewijn, 
Lengel, Stokkum, Braamt, Kilder, Vethuizen 
en Zeddam.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk di. 9.00 uur. Mate-
riaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk ma. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Ceciel Witteveen 

tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@montferlandnieuws.nl

Buitendienst:
• Rogier Bodde 

tel. (06) 46 11 82 20 
rogier.bodde@achterhoeknieuws.nl

• Pauline Redlich 
tel. (06) 29 58 57 69 
pauline.redlich@achterhoeknieuws.nl

 

  Aaltens Nieuws
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 9.300 exempla-
ren het gebied Aalten, Bredevoort, Dale, 
Haart, Lintelo, Barlo en IJzerlo.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk ma. 9.00 uur. Ma-
teriaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk vrij. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Judith der Kinderen 

tel. (0544) 80 10 32 
verkoop@aaltensnieuws.nl

Buitendienst:
• Niels Blikman 

tel. (06) 46 11 82 18 
niels.blikman@achterhoeknieuws.nl

 

  Dinxpers Nieuws
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 6.400 exempla-
ren het gebied Dinxperlo, De Heurne, 
IJzerlo,Suderwick, Sinderen, Voorst, Bree-
denbroek en Lintelo.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk vrij.13.00 uur. Ma-
teriaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk ma. 9.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Judith der Kinderen 

tel. (0544) 80 10 32 
verkoop@dinxpersnieuws.nl

Buitendienst:
• André Veldhuis 

tel. (06) 23 55 22 90 
andre.veldhuis@achterhoeknieuws.nl

 

  Elna Lichtenvoorde
bestrijkt zowel online als met de papieren 
editie (in een oplage van 9.500 exempla-
ren) het gebied Lichtenvoorde, Harreveld, 
Mariënvelde, Lievelde, Vragender, Zieuwent.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk di. 9.00 uur. Mate-
riaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk ma. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Betsie Weikamp 

tel. (0544) 80 10 31 
verkoop@elna.nl

Buitendienst:
• Jan Oonk 

tel. (06) 29 58 57 75 
jan.oonk@achterhoeknieuws.nl

 

  Groenlose Gids
Groenlose Gids bestrijkt zowel online als 
met de papieren editie (in een oplage van 
8.400 exemplaren) het gebied Groenlo, 
Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel, 
Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest, Eef-
sele, Het Broek.

Drukklare advertenties (certified pdf) 
aanleveren tot uiterlijk di. 9.00 uur. Mate-
riaal voor nog op te maken advertenties 
aanleveren kan tot uiterlijk ma. 12.00 uur.

Media-advies 
Binnendienst:
• Betsie Weikamp 

tel. (0544) 80 10 31 
verkoop@groenlosegids.nl

Buitendienst:
• Jan Oonk 

tel. (06) 29 58 57 75 
jan.oonk@achterhoeknieuws.nl

Verkoop tel. (0544) 80 10 30
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Team vormgeving met v.l.n.r.: Rob Teunissen, Lisa Wellink, Nick Oostendorp en Liesbeth Steenbergen

Team redactie met v.l.n.r.: Mark Ebbers, Henk Klein Holte, Verona Westera, Bernadet te Velthuis, Liesbeth Spaansen, Meike Wesselink, 
Lydia ter Welle en Gerwin Nijkamp (hoofdredacteur)
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Vormgeving
Nick Oostendorp
tel. (0544) 80 10 14
nick.oostendorp@achterhoeknieuws.nl

Rob Teunissen
tel. (0544) 80 10 15
rob.teunissen@achterhoeknieuws.nl

Liesbeth Steenbergen
tel. (0544) 80 10 16
liesbeth.steenbergen@achterhoeknieuws.nl

Lisa Wellink
tel. (0544) 80 10 17
lisa.wellink@achterhoeknieuws.nl

Redactie tel. (0544) 80 10 20

 

  Aaltens Nieuws
redactie@aaltensnieuws.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrij. 12.00 uur

Lydia ter Welle (coördinator)
tel. (0544) 80 10 22
lydia.ter.welle@achterhoeknieuws.nl

  @AaltensNieuws
  AaltensNieuws

 

  Dinxpers Nieuws
redactie@aaltensnieuws.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrij. 12.00 uur

Lydia ter Welle (coördinator)
tel. (0544) 80 10 22
lydia.ter.welle@achterhoeknieuws.nl

  @DinxpersNieuws
  DinxpersNieuws

 

  Achterhoek Nieuws    
      Berkelland
        Borculo-Ruurlo / Eibergen-Neede
redactie@achterhoeknieuwsberkelland.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrij. 12.00 uur

Verona Westera (coördinator)
tel. (0544) 80 10 24
verona.westera@achterhoeknieuws.nl

  @ANBorculoRuurlo
  AchterhoekNieuwsBorculoRuurlo

  @ANEibergenNeede
  AchterhoekNieuwsEibergenNeede

 

  Achterhoek Nieuws    
      Winterswijk
redactie@achterhoeknieuwswinterswijk.nl 
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrij. 12.00 uur

Lydia ter Welle (coördinator)
tel. (0544) 80 10 22
lydia.ter.welle@achterhoeknieuws.nl

  @ANWinterswijk
  AchterhoekNieuwsWinterswijk

 

  Contact Zutphen - Warnsveld
redactie@contact.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk di. 12.00 uur

Bernadet te Velthuis (coördinator)
tel. (0544) 80 10 26
bernadet.te.velthuis@achterhoeknieuws.nl

  @ContactZutphen
  ContactZutphen

 

  Contact Bronckhorst Noord
redactie@contact.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrij. 12.00 uur

Bernadet te Velthuis (coördinator)
tel. (0544) 80 10 26
bernadet.te.velthuis@achterhoeknieuws.nl

Liesbeth Spaansen
tel. (0544) 80 10 25
liesbeth.spaansen@achterhoeknieuws.nl

  @ContactNoord
  ContactVorden

 

  Contact Bronckhorst Midden
redactie@contact.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrij. 12.00 uur

Bernadet te Velthuis (coördinator)
tel. (0544) 80 10 26
bernadet.te.velthuis@achterhoeknieuws.nl

Liesbeth Spaansen
tel. (0544) 80 10 25
liesbeth.spaansen@achterhoeknieuws.nl

  @ContactMidden
  ContactHengeloSteenderen

 

  Contact Bronckhorst Zuid
redactie@contact.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk vrij. 12.00 uur

Bernadet te Velthuis (coördinator)
tel. (0544) 80 10 26
bernadet.te.velthuis@achterhoeknieuws.nl

Liesbeth Spaansen 
tel. (0544) 80 10 25
liesbeth.spaansen@achterhoeknieuws.nl

  @ContactZuid
  ContactZelhemHummelo

 

  Stad Doetinchem
redactie@staddoetinchem.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk ma. 12.00 uur

Henk Klein Holte (coördinator)
tel. (0544) 80 10 23
henk.klein.holte@achterhoeknieuws.nl

  @StadDoetinchem
  StadDoetinchem

 

  Gelderse Post Oude IJsselstreek
redactie@geldersepost.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk ma. 12.00 uur

Henk Klein Holte (coördinator)
tel. (0544) 80 10 23
henk.klein.holte@achterhoeknieuws.nl

  @GeldersePost
  GeldersePost

 

  Montferland Nieuws
redactie@montferlandnieuws.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk ma. 12.00 uur

Henk Klein Holte (coördinator)
tel. (0544) 80 10 23
henk.klein.holte@achterhoeknieuws.nl

  @MontferlandNieuws
  MontferlandNieuws

 

  Elna Lichtenvoorde
redactie@elna.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk ma. 12.00 uur

Mark Ebbers (coördinator)
tel. (0544) 80 10 21
mark.ebbers@achterhoeknieuws.nl

  @ElnaLichtenv
  ElnaLichtenvoorde

 

  Groenlose Gids
redactie@groenlosegids.nl
Kopij aanleveren tot uiterlijk ma. 12.00 uur

Mark Ebbers (coördinator)
tel. (0544) 80 10 21
mark.ebbers@achterhoeknieuws.nl

  @Groenlose_Gids
  GroenloseGids

Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 - 7131 DB Lichtenvoorde
(0544) 80 10 10 - info@achterhoeknieuws.nl www.achterhoeknieuws.nl 

Directeur      Hoofdredacteur
Gerhard Weevers     Gerwin Nijkamp
tel. (0544) 80 10 12     tel. (0544) 80 10 13
gerhard.weevers@achterhoeknieuws.nl   gerwin.nijkamp@achterhoeknieuws.nl   
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Achterhoek Nieuws wint aanbesteding

Berkelbericht 
komende twee 
jaar weer in 
Achterhoek Nieuws
De gemeente Berkelland heeft ruim 44.000 inwoners en bestaat uit 
29 kernen waarvan Borculo, Ruurlo, Neede en Eibergen de grootste 
zijn. Om de burgers te informeren over onder meer projecten, ac-
tiviteiten, raadsbesluiten en vergunningen publiceert de gemeente 
‘BerkelBericht’ in Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo en Achter-
hoek Nieuws Eibergen-Neede. Onlangs werd na een aanbestedings-
procdure overeengekomen dat het Berkelbericht ook de komende 
twee jaar in Achterhoek Nieuws geplaatst wordt.

“Uit onderzoek is gebleken dat 
ruim tachtig procent van de 

inwoners van Berkelland de informa-
tie uit het BerkelBericht leest,” zegt 
Henny Roos van de afdeling Commu-
nicatie van de gemeente Berkelland. 
“Daaruit blijkt dat ‘papieren commu-
nicatie’ belangrijk blijft.”

Aanbesteding
De gemeente plaatste BerkelBericht 
de afgelopen drie jaar al in Achter-
hoek Nieuws. “Tot 1 juli was dat in 
Achterhoek Nieuws Berkelland,” licht 
Roos toe. “Dat is toen opgesplitst in 
Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo 
en Achterhoek Nieuws Neede-Eiber-
gen. We hadden een contract voor 
twee jaar en een optie voor verlen-
ging van twee keer een jaar. Toen dat 
ten einde liep, besloten we een nieu-
we aanbesteding te doen omdat we 
communiceren via het BerkelBericht 
belangrijk vinden.”
Aan de aanbesteding deden twee uit-
gevers mee. De opdracht werd uitein-

delijk gegund aan Achterhoek Nieuws. 
“We beoordeelden de offerte op 
prijs, werkwijze, kwaliteit van de op-
maak, kwaliteit van de verspreiding en 
hoeveel burgers er bereikt worden. 
Vooral de kwaliteit van de versprei-

ding en de prijs vonden we belangrijk. 
Voor ieder onderdeel verstrekten we 
punten. Achterhoek Nieuws had er 
net iets meer dan de andere uitgever.”

Prettig
Roos en haar twee collega’s zijn tevre-
den over het feit dat de samenwer-
king voortgezet wordt. “We werken 
natuurlijk al langer samen en dat gaat 
erg prettig,” zegt ze. “Iedere donder-
dagmiddag maken we samen de tek-
sten voor Berkelbericht. Die sturen 
we dan met de foto’s en schetsen van 
hoe we het ingedeeld willen zien naar 
de vaste vormgever, Gerard te Hen-
nepe. Vrijdagochtend stuurt hij dan 
een proef waar we op kunnen reage-
ren. ’s Middags is de pdf klaar voor de 
drukker.”
Door de gunning van de aanbesteding 
aan Achterhoek Nieuws zullen in ieder 
geval de komende twee, en mogelijk 
vier jaar, de hartpagina’s van de edities 
Berkelland Borculo-Ruurlo en Eiber-
gen-Neede weer gevuld zijn door het 
Berkelbericht. Een vertrouwd gezicht 
voor zowel de gemeente als de lezer.

 

Henny Roos en Arjan van Faassen van de Gemeente Berkelland
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Gerard te Hennepe al jarenlang vormgever 
van BerkelBericht in Achterhoek Nieuws
Gerard te Hennepe verzorgt al ja-
renlang de opmaak van BerkelBe-
richt. Eerst in dienst van WCGO en 
BDU en nu als zelfstandig grafi sch 
ondernemer met zijn bedrijf The 
Project, vanuit Aalten. Dat doet hij 
in opdracht van Achterhoek Nieuws.
 
“Ik verzorg al jaren de opmaak van 
het BerkelBericht,” zegt Gerard. 
“Eerst in dienst van WCGO en later 
in opdracht van BDU en nu van Ach-

terhoek Nieuws. Dat de samenwer-
king met de gemeente Berkelland 
voortgezet wordt, is mooi nieuws. 
Het is toch een compliment dat ge-
meente Berkelland met Achterhoek 
Nieuws verder wil én dat zowel de 
gemeente als Achterhoek Nieuws de 
samenwerking met mij wil voortzet-
ten.

Steeds soepeler
Henny Roos van de gemeente Ber-

kelland laat elders in deze uitgave we-
ten tevreden te zijn over de samen-
werking met Achterhoek Nieuws en 
Gerard. Ook Gerard is tevreden: “Je 
ziet dat het na al die jaren van beide 
zijden steeds soepeler gaat. Ik weet 
hoe ze het graag hebben willen. Dan 
gaat het meestal in een keer goed. 
Áls er iets veranderd moet worden, 
is dat meestal een kleinigheid. Ik ben 
blij dat we nog een tijdje langer gaan 
samenwerken.”

Gemeentepagina’s zijn bij Achterhoek 
Nieuws in goede handen

Gemeenten hebben de behoef-
te om informatie te delen met 
burgers. Een deel van de te ver-
strekken informatie is wettelijk 
verplicht en moet in principe 
voor iedereen beschikbaar zijn. 
Huis-aan-huiskranten zijn voor 
veel lokale overheden een ge-
schikt medium om aan de eisen 
te voldoen. In het verzorgings-
gebied van Achterhoek Nieuws 
hebben acht gemeenten ervoor 
gekozen de gemeentelijke infor-
matie in een editie van Achter-
hoek Nieuws te plaatsen.

“Gemeenten hebben tegen-
woordig veel vrijheid in het in-

vullen van de gemeentepagina’s”, zegt 
vormgeefster Liesbeth Steenbergen. 
“Dit kan variëren van beperkte pu-
blicaties van bijvoorbeeld alleen ver-
gunningen tot duidelijke voorlichting 
en communicatie tussen gemeente en 
burgers. Gelukkig kiezen de gemeen-
te waarvoor wij het gemeentenieuws 

mogen verzorgen voor het laatste en 
delen meer nieuws, bijvoorbeeld over 
campagnes, activiteiten of lopende 
projecten. Ook de manier van aanle-
veren kan verschillen. Wij zijn daar bij-
zonder fl exibel in.”

Flexibel
Communicatiemedewerkers leveren 
teksten en beeldmateriaal aan bij Lies-
beth of één van de andere vormgevers 
van Achterhoek Nieuws. “De gemeen-
te Oost Gelre doet dat bijvoorbeeld 
bij mij voor de edities Groenlose Gids 
en Elna,” zegt Liesbeth. “Op maan-
dagavond krijg ik de eerste teksten 
en foto’s. Omdat we ons graag fl exi-

bel opstellen tegenover onze klanten, 
kunnen de meest actuele berichten 
ook op dinsdag in de loop van de dag 
nog worden aangeleverd. Vervolgens 
maak ik de pagina’s op in de huisstijl 
van de gemeente. Nadat ik ze in proef 
heb gedaan, verwerk ik de eventuele 
correcties. Dinsdagavond gaan de be-
standen naar de drukker, waarna de 
kranten woensdag en donderdag ver-
spreid worden.”

Gemeenteprijs
De goede samenwerking heeft in het 
verleden al voor goede resultaten ge-
leid. De gemeentepagina’s van de ge-
meente Bronckhorst waar Liesbeth 
eerder aan werkte, zijn vorig jaar nog 
genomineerd voor de NNP-Gemeen-
teprijs voor Overheidscommunicatie. 
De afgelopen jaren werden met deze 
gemeentepagina’s meerdere top 10- 
en zelfs top 3-noteringen gehaald. 
“Met sommige gemeenten werken 
we al meer dan tien jaar samen,” zegt 
Liesbeth, die zelf meer dan vijfentwin-
tig jaar ervaring heeft met het vorm-
geven van krantenpagina’s. “Dat zegt 
wel iets, denk ik, gemeentepagina’s zijn 
bij ons echt wel in goede handen.”

Liesbeth Steenbergen
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  1-Albert Schreuder       2-Dennis v.d.Toorn Vrijthoff           3-Henk Derksen            4-Tamara Schreuder           5-Marion Wentink            6-Johan Braakman             7- Gradus Derksen            8-Henk ter Horst 

11-Liesbeth Spaansen 

13-Nadia Elsman 

12-Lisa Wellink 

14-John Mokkink 

10-Marcel te Brake 

15-Jozef Hendriks                16-Anja Brinkhuis 17-Hans Grievink                18-Paul Harmelink 

   19-Harry Jansen                         20-Henk den Brok                21-Ingmar Roenhorst             22-Marie-Jose van Dijk                23-Rob Karstens                     24-Patrick Kuypers                25-Gerbert Vruggink 
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AchterhoekFoto.nl
Hieronder de fotografen van AchterhoekFoto.nl en hun werkgebied.
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herbeleef 
evenementen
Achterhoekfoto.nl is hét online fotoplatform waar Achterhoekse 
amateurfotografen foto’s gemaakt tijdens Achterhoekse evene-
menten delen met Achterhoekers die de foto’s kun-
nen bekijken, downloaden of kopen. Of het nu gaat 
om grote evenementen als de Slag om Grolle of De 
Zwarte Cross of kleinere evenementen als de boom-
plantdag bij basisschool De Rank, de beelden komen 
op Achterhoekfoto.nl.

De site werd in 2009 ge-
start door hobbyfotograaf 

John Mokkink die al snel versterking 
kreeg van andere amateurfotografen 
die het ook leuk vonden tijdens eve-
nementen foto’s te maken om die 
vervolgens op Achterhoekfoto.nl te 
delen. De site bleek zo populair dat 
het nauwelijks meer mogelijk was 
de website bij, en in de lucht te hou-
den. In 2012 is er een samenwerking 
ontstaan tussen Achterhoekfoto en 
Weevers uit Vorden. Vanaf dat mo-
ment heeft Weevers de hosting van 
de site op zich genomen. De samen-
werking wordt nu met Achterhoek 
Nieuws voortgezet.

Online platform
Sinds september is Achterhoekfoto 
onderdeel van het nieuwe online-
platform van Achterhoek Nieuws 
dat in september opgeleverd werd. 
Hiertoe behoren niet alleen de web-
sites van alle edities, maar ook ande-

re platforms als Deel 
je Nieuws, Achter-
hoekagenda en Ach-
terhoeklocaties toe. 
Met de nieuwe site 
kwamen ook nieuwe 
functies voor zowel 
de fotografen als de 
bezoekers. Fotogra-
fen kunnen zelf foto’s 
selecteren en uploaden, waarna een 
beeldredacteur de inzending beoor-
deelt en plaatst. Bezoeker kunnen 
foto’s bekijken, downloaden én ko-
pen, wat voorheen nog niet mogelijk 
was. Daarnaast is er een koppeling 
met sociale media: zodra een album 
geplaatst is wordt dit via Facebook 
en Twitter aan de volgers bekend ge-
maakt. 

De fotografen
Inmiddels zijn er een kleine zeven-
tigduizend bezoekers per maand die 
zo’n tweehonderdduizend pagina’s 

bekijken. Wekelijks worden door 
meerdere fotografen enkele tien-
tallen evenementen bezocht waar 
prachtige fotoreportages van wor-
den geplaatst op de website. Inmid-
dels zijn er vijfentwintig fotografen 
actief voor Achterhoekfoto. Ieder-
een die een evenement organiseert 
en daar graag een beeldverslag van 
op Achterhoekfoto wil, kan op de 
site een aanvraag indienen. Daar-
naast heeft iedere fotograaf de vrij-
heid zélf een evenement uit te kiezen 
om daar foto’s van te maken.

Aanmelden?
Iedereen die graag op amateurbasis 
foto’s maakt en liefst over een spie-
gelrefl excamera beschikt, kan zich 
aanmelden als fotograaf bij Achter-
hoekfoto. Momenteel is er een on-
derbezetting van fotografen uit de 
gemeenten Winterswijk, Berkelland 
en Oude IJsselstreek. Amateurfoto-
grafen uit die gemeenten zijn bijzon-
der welkom, maar ook fotografen 
uit regio’s waar al Achterhoekfoto 
fotografen actief zijn, kunnen zich 
aanmelden via het formulier op de 
website van Achterhoekfoto.nl.

Foto.nl

 



Achterhoek Nieuws 
zoekt nieuwe 
benedenburen

In het pand van Achterhoek 
Nieuws aan de Bleekwal 10 in 
Lichtenvoorde is op de begane 
grond een aantrekkelijke multi-
functionele ruimte van 380 vier-
kante meter beschikbaar. Voor 
deze benedenverdieping wordt 
een huurder gezocht. Het pand 
heeft een perfecte ligging nabij 
het centrum.

Het is een mooie moderne ruimte met veel licht 
een uitstekende uitstraling. Doordat er zich ook een 
werkplaats in de ruimte bevindt, is het bijzonder 
geschikt voor bedrijven als een rijwielhandel of een 
groothandel, maar ook als kantoorpand, praktijk of 
atelier is het uitstekend geschikt. Ook nieuwe buren 
met een plan dat aansluit op of een verlengde zijn 
van de activiteiten van Achterhoek Nieuws zijn van 
harte welkom om hierover in gesprek te gaan.

Representatief
Het pand van Achterhoek Nieuws ligt in het 
centrum van Lichtenvoorde en heeft voldoende 
gratis parkeerplaatsen vlak voor de deur. 
Desgewenst kan het in delen van 244 en 136 
vierkante meter opgesplitst worden. Het pand 
is uitstekend geïsoleerd, krijgt veel daglicht 
binnen, heeft een mooie representatieve 
uitstraling én heel prettige bovenburen die 
graag bereid zijn faciliteiten te delen.

Meer informatie
Wilt u onze buurman of buurvrouw worden? En de krant altijd als eerste ontvangen? 
Neem dan contact op met Wout Steentjes van Steentjes Makelaars: 
0544 372220 of w.steentjes@steentjes.nl. 
Op www.steentjes.nl vindt u meer informatie en foto’s van de ruimte.

 


