
Vereniging Bomenbelang plantte 
zaterdag 26 november een 
katsoeraboom op De Bleek. B  3

V.l.n.r.: Michel Feukkink, Patricia ten Barge, Hannie Hendriksen, Volkert Maarseveen, Margot Feukkink en René Brummelman. Foto: Jan Hendriksen. 

‘Ik vertrek liever met stille trom’
VORDEN - Gezamenlijk zit het zes-
tal op deze al vroeg donker inge-
vallen donderdagavond aan de 
stamtafel. Normaliter is het eta-
blissement op deze doordeweekse 
avond gesloten. Al ruim 37 jaar 
lang. Maar voor deze gelegenheid 
wordt graag even een uitzonde-
ring gemaakt. “We hebben er zin 
aan en gaan een mooie nieuwe 
uitdaging aan”, zo laat Patricia 
ten Barge (46) als eerste weten. 
“Voor mij hoeft dit allemaal niet. 

Ik vertrek liever met stille trom’’, zo 
verklaart Hannie Hendriksen (65) 
aansluitend.

Door Jan Hendriksen

De geruchten gingen al langer de 
ronde. Maar per 1 januari 2017 
gaat het dan echt gebeuren. Patri-
cia ten Barge en René Brummel-
man (48) en Margot (49) en Michel 
(43) Feukkink worden de nieuwe 
exploitanten van café-restaurant 

De Herberg, Hannie Hendriksen 
en haar partner Volkert Maarse-
veen (65) gaan van hun vrije tijd 
genieten. “En dat hebben ze na al 
die jaren ook meer dan verdiend”, 
zo zegt Patricia die al een groot 
aantal jaren bij haar moeder in 
loondienst is, maar nu samen met 
haar vriend René en haar zakelijke 
partners Margot en Michel op ei-
gen horecabenen gaat staan.
Het was 1979 toen Hannie Hen-
driksen samen met haar voorma-

lige echtgenoot Cor ten Barge ‘t 
Wapen van Vorden van de familie 
Smit aan de Dorpsstraat kocht. “’t 
Café was destijds gesloten. 

Die stond vol met wijnvaten. De 
zaal en de slijterij waren nog in 
gebruik”, zo herinnert Hannie zich 
nog als de dag van gisteren. Als 
snel werd De Herberg een begrip 
in Vorden en omgeving.
    ■ Lees verder op pagina 3

 

Oliebollenactie 
VV Vorden
VORDEN - Ook dit jaar bakt voetbal-
vereniging Vorden weer heerlijke 
oliebollen op 10 december tijdens 
de pleinmarkt bij de Welkoop aan 
de Stationsweg. De verkoop vindt 
de gehele dag plaats vanaf circa 
9.00 tot 16.00 uur. 

De ingrediënten van de Echte Bak-
ker Van Asselt in combinatie met 
de jarenlange ervaring van het 
bakteam zorgt zonder twijfel voor 
een winterse verwennerij van de 
smaakpapillen. Kom deze dag 
naar de Welkoop om te zien wat 
er binnen en buiten te doen en 
te koop is. En vul naderhand uw 
maag met de verse oliebollen van 
VV Vorden. Vergeet ook niet een 
zak voor familie, vrienden of bu-
ren mee te nemen!

   

KunstZondag- 
Vorden
VORDEN - Zondag 11 december 
is de 41ste editie van KunstZon-
dagVorden, de kunstroute langs 
ateliers en galeries in Vorden-cen-
trum en haar buitengebied.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

Bertus Hissink 
stopt bij AH 
Grotenhuys
Bertus Hissink stopt per 
woensdag 30 november 2016 
na ruim 37 jaar dienstverband 
bij Albert Heijn Grotenhuys in 
Vorden.
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0573 - 25 17 61

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

Stationsweg 18  Terborg    

ELKE
ZONDAG 

OPEN! 
WWW.MARON.NL

MOOIE
VERNIEUWDE 

WEBSITE

Bel of mail naar onze media-adviseurs

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

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

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

Ook adverteren?
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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 

je het leven ook kunt 

vieren bij een uitvaart?

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

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

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

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

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

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Met respect en dankbaarheid staan we stil bij het 
overlijden van

Henk IJben

Wij zijn bedroefd om het verlies, maar dankbaar 
voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend. 
We hebben Henk leren kennen als ouder, muzikant, 
kok en natuurlijk als sponsor voor de vereniging en 
speciaal voor de Zondag-selectie. Iemand die zeer 
betrokken was bij onze vereniging.

De herinnering aan de prettige samenwerking zal 
in onze gedachten blijven.

Wij wensen Marga, de kinderen en zijn familie heel 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden van s.v. Ratti.

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

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

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

in het gewone”

www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

AMBACHTSWEG 2A 
VORDEN
0575-552794 * 06-51098865
OPEN: ZA. 9.00-15.00 UUR
WWW.HET-KLAVIER.NL

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

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

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

Maandaanbieding 
NOVEMBER:

OM VAN TE DROMEN...
OPRUIMING SLAAPAFDELING:

BOXSPRINGS, MATRASSEN, 
BEDTEXTIEL, KUSSENS ETC.

KACHELS
HAARDEN

Voor als het nodig is...

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

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

www.scheidingsplanner.nl

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

www.scheidingsplanner.nl
Bezoeklocaties in Doetinchem, Zutphen, Winterswijk,
Gendringen en Ruurlo.  

T: 06 - 26 66 86 66
www.scheidingsplanner.nlUw shop voor; 

brocante, vintage en 
de mooiste 
cadeau-artikelen 
voor Sint en Kerst.
 
                                             
Ambachtsweg 3
7251 KW Vorden 
06-83248930 

Gun jezelf creativi-tijd!
Wat inspireert je?
Hoe geef je daar vorm aan?
Welke materialen wil je daarbij gebruiken?
Experimenteer en ontwikkel je talenten!
In overleg ook met gastdocenten uit mijn netwerk.
U bent van harte welkom
om tijdens Kunstzondag
Vorden op 11 december
een kijkje te nemen!

Atelier the Way
• www.facebook.com/
 atelierbytheway
• 0645005857
• atelierbytheway@gmail.com
• Nieuwstad 23, Vorden

Geboren uit zonnegloren
en een zucht van de ziedende zee

Catharina Elisabeth 
Smit-Groeneveld

Toos
weduwe van Marinus Smit

* 20 juni 1921 † 28 november 2016

Uit aller naam:
F.C. Hofman

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 72, 7255 MA Hengelo Gld.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden 
op vrijdag 2 december om 16.45 uur in de aula 
van crematorium De Omarming, Voorsterallee 95 
te Zutphen. Na de plechtigheid komen we samen 
in de condoleanceruimte van het crematorium.

Bel of mail naar onze media-adviseurs

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

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

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

Ook adverteren?



‘Velen komen al langer aan de kraam 
dan ik op deze wereld ben’
VORDEN - Arjan Huusken (39) van 
Huusken Groenten en Fruit B.V. 
is al sinds 1999 iedere vrijdag-
morgen te vinden op de markt in 
Vorden. “Ik weet nog dat ik hier 
voor het eerst stond en dacht 
‘wat een vriendelijke volk’ en uit-
eindelijk ben ik nooit meer weg-
gegaan”, zo vertelt Huusken, die 
het bedrijf dat al 50 jaar bestaat 
gaandeweg van zijn vader over-
nam. “Velen komen al langer aan 
de kraam dan ik op deze wereld 
ben”. De kraam van Huusken 
Groenten en Fruit B.V. is tegen-
woordig te vinden op de vaste 
plek tussen de voorzijde van de 
Dorpsschool en achterzijde van 
Het Meestershuis.

Door Bernadet te Velthuis

“Vanaf dat ik een kleine jongen 
was ging ik altijd al met mijn vader 
mee naar de markt, dit was ‘mijn 
dingetje’”. Zelfs zijn keeperstalent 
bij Twente gaf hij ervoor op. “Ik 
ben gewoon verzot op de markt. Ik 
stopte met de voetbal en sindsdien 
ben ik vanaf mijn zeventiende al 
werkzaam op de markt”.

Ondertussen heeft Huusken 
Groenten en Fruit B.V. zeven vaste 
marktplekken in Gelderland en 
Overijssel waar zij hun uitgebrei-
de groente- en fruitassortiment 
verkopen, namelijk: Wierden, 
Vroomshoop, Haaksbergen, La-
ren, Enschede, Enter en Vorden. 
Arjan runt de zaak onderhand 
samen met zijn broer en mede-
vennoot Lucien, en met hulp van 
de medewerkers.

Huusken kan zich nog goed her-
inneren hoe hij in Vorden terecht 
kwam: “We hadden een tip gekre-
gen over een plek op de markt in 
Vorden en vervolgens moesten we 
‘solliciteren’ bij de marktvereni-
ging, zij zijn zelfstandig en zoeken 
dus hun eigen kramen uit. Maar 

gelukkig was het zo beklonken en 
was een plek op de markt in Vor-
den een feit”. Een plek waar hij 
vandaag de dag nog steeds tevre-
den over is. “Vele Vordenaren zijn 
al vanaf het begin vaste klant en 
met diverse klanten bouw je een 
band op”.

‘Keuze in 
overvloed en 
we laten alles 
proeven’

Onderscheidend assortiment
Op de vraag waarin Huusken 
Groente en Fruit zich onder-
scheidt, is Huusken duidelijk: “Wij 
bieden een groente- en fruitassor-
timent dat je niet snel elders zult 
vinden. Zo verkopen wij wel tien 
soorten tomaten en acht soorten 
paddenstoelen, om maar twee 

voorbeelden te noemen. Daar-
naast laten wij altijd alles proeven, 
zodat men weet wat men koopt. 
Bovendien weet Lucien de klanten 
werkelijk bij alle producten wel 
een verhaal te vertellen”.

Kwaliteit, service en enthousiasme 
zijn dan ook de belangrijkste pij-
lers bij Huusken Groente en Fruit. 
Dat Huusken zich hiermee onder-
scheidt is wel duidelijk. “Ondanks 
de vele concurrentie zijn we altijd 
weer goed terechtgekomen. “. Dat 
ook de werknemers het naar de zin 
hebben, blijkt wel uit het feit dat er 
geen verloop zit in personeel.
Iedereen is dan ook van harte 
welkom bij Huusken Groenten 
en Fruit, de kraam is iedere vrij-
dagochtend van 8.00 tot 12.30 
uur te vinden op de vaste stek op 
de markt in Vorden. Voor vragen, 
kan men contact opnemen via on-
derstaand telefoonnummer en e-
mailadres.
   

 ■ huuskenagf@gmail.com ■ 06-53384225

‘We blijven hier ook niet 
wonen’
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Als snel werd De Her-
berg een begrip in Vorden en om-
geving. Wie heeft er niet de polo-
naise gelopen tijdens een van de 
talloze bruiloften, een vorkje ge-
prikt of even ‘na geborreld’ na een 
vergadering? Om al die andere 
activiteiten zoals de talloze optre-
dens van live bands en artiesten 
niet te vergeten. Maar ook de car-
navalsavonden schieten bij Han-
nie in gedachten voorbij. Maar 
aan dit alles komt nu voor haar 
een einde. Hoewel? “Ik zal op de 
achtergrond nog best wel eens van 
de partij zijn. We blijven hier niet 
wonen, Patricia, René, Margot en 
Michel moeten alle ruimte krijgen. 
En dan moet je ze niet teveel meer 
voor de voeten lopen.”

Vervangen
Patricia, René, Margot en Michel 
zullen De Herberg op de zelfde 
voet voortzetten, met hier en daar 
zeker vernieuwingen! Het karak-
ter en de naam zal ongewijzigd 
blijven. “Wel kiezen we voor een 
nieuw voorvoegsel. De titel café-
restaurant zal vervangen worden 
door een eigentijdse titel evenals 
het logo dat verfrissend vernieuwd 
zal worden. Maar over het hoe en 
wat. Daarover laten we ons nog niet 
uit. Daarmee zullen we binnenkort 
naar buiten treden. Ook de menu-
kaart zal vernieuwd worden, maar 
de huisgemaakte gehaktbal, saté, 
spareribs en de ‘Herberg schnit-
zel’ zullen zeker niet van de kaart 

verdwijnen! Maar we blijven de 
formule van à la carte handhaven”, 
zo verklaart Michel die in Vorden 
bekendheid geniet als succesvolle 
hoofdtrainer van voetbalvereni-
ging Vorden. René en Michel blij-
ven buiten De Herberg om werk-
zaam bij hun huidige werkgevers. 
Margot gaat fulltime meedraaien 
binnen de horecaonderneming. 
“Op deze manier ondersteunen en 
stimuleren we elkaar en ontstaan 
er nieuwe ideeën die we gezamen-
lijk zullen uitvoeren. Zo heeft een 
ieder zijn kracht en expertise”, zo 
verklaart het viertal.

Verrassend
Wat Patricia, René, Margot en 
Michel voor ogen hebben is, om 
de aankomende jaren, thema-
avonden te gaan organiseren, 
daarbij moet je denken aan jaren 
zeventig- en tachtig party’s, een 
Après-skifeest, 40+ Café maar ook 
tieneravonden en kaartmiddagen 
en avonden voor de wat ouderen. 
Kortom: ‘Voor een ieder wat wils’.

Afscheid
De personele bezetting zal het 
zelfde blijven. Patricia: “Onze ver-
trouwde krachten blijven allemaal 
verbonden aan De Herberg.” Maar 
dat zal straks niet meer voor Han-
nie en Volkert gelden. “Maar jul-
lie vertrekken toch niet met stille 
tromp?”, is een veel gevraagde 
vraag die Hannie en Volkert in de 
afgelopen dagen te horen kregen. 
En dat zal vast niet gebeuren!

   

‘Kom er eens kijken’
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Op 11 december op 
laatste KunstZondagVorden van 
het KZV-jubileumjaar, dat in sep-
tember jl. op unieke wijze gevierd 
is met medewerking van mode-
vormgever Antoine Peters, schrij-
ver A.L.Snijders, De Klankexpres-
sionisten en vele gastkunstenaars, 
openen nu vier ateliers en drie ga-
leries van 11.00 tot 17.00 uur voor 
u hun deuren. De deelnemende 
ateliers en galeries zijn, zoals al-
tijd, herkenbaar aan de KZV-vlag.

Op alle locaties zijn kunstenaars/
vormgevers aanwezig om met u 
van gedachten te wisselen over 
hun inspiratiebronnen, het cre-
atieve proces en de door hen 
toegepaste technieken en beeld-
elementen zodat u zicht krijgt op 
het leer- en denkproces van de 
kunstenaars. Het full-colour KZV-
Infoblad is vanaf heden gratis af te 
halen bij VVV Vorden, Kerkstraat 

1B en te downloaden op de web-
site. 

Galerie Agnes Raben toont sculp-
turen van kunstenaar Nicolas 
Dings en schilderijen en teke-
ningen van Han Klinkhamer met 
akkers en uiterwaarden als inspi-
ratiebron. In galerie De Burgerij 
treft u werken geïnspireerd op 
het Friese en Achterhoekse land-
schap, titel van de expositie ‘Land-
schap en Abstractie’. Stichting De 
Ezelstal toont Topstukken van de 
kunstenaars Gradus Verhaaf en 
Jan en Jetty Homan. In de ateliers 
van Carolyn in t Veld, Riet Rexwin-
kel, Bas Brouwer en Aaf Renkema 
maakt u kennis met de werkomge-
ving van deze kunstenaars, krijgt u 
een indruk van de totstandkoming 
van hun werken en ziet u het eind-
resultaat van dit creatieve proces. 
   

 ■ www.kunstzondagvorden.nl

   

‘Leedvermaak’ bij de
ouderenbonden
VORDEN - Voorzitter Jan Beren-
pas (SVV) kan veel gasten wel-
kom heten in de grote zaal van 
het Dorpscentrum te Vorden. De 
beide afdelingen van de plaat-
selijke Ouderenbonden (PCOB 
en SVV) organiseren een geza-
menlijke middag. Het bekende 
mannenkoor ‘Leedvermaak’ 
uit Eibergen, in rood-wit tenue, 
verzorgde een vrolijk optreden. 
Gestart werd met ‘Kom in den 
Achterhook’.

De sfeer zit er meteen goed in, een 
swingend koor met tussendoor 

sketches van de dirigent, maken 
het optreden tot een bont geheel. 
Andere liederen zijn ‘Schön auf 
die Welt’, ‘Kinderen in deze we-
reld’ en Herfst. Ook werden lie-
deren in het Duits gezongen. Het 
vrolijke optreden werd afgesloten 
met het Ave Maria, gericht op het 
komende Kerstfeest.

Bestuurslid van de PCOB Wim 
de Lange bedankte namens alle 
aanwezigen het vrolijke koor voor 
hun optreden. Hij sloot af met een 
gedicht van Toon over onze beide 
handen.

VORDEN - Vereniging Bomenbe-
lang plantte op haar jaarlijkse 
boomplantdag (de laatste zaterdag 
van november) een katsoeraboom 
op de parkeerplaats De Bleek in 
Vorden. De vereniging schenkt 
deze boom aan de projectgroep 
Baakse Beek. Enkele leden van de 
projectgroep waren ook aanwezig. 
De aanplant maakt deel uit van de 
eerste werkzaamheden rond de 
beek. Deze omvatten het groener 
aankleden van de weg tussen de 
Dorpsstraat langs de HEMA én de 
Baakse Beek.

Bomenbelang plant sinds vorig 
jaar ieder jaar een wat bijzon-
dere boom op een openbare plek 
waar veel mensen lang komen.
Vorig jaar was het een moeraseik 
op de parkeerplaats van kasteel 
Hackfort. De katsoeraboom (Cer-
cidiphyllum japonicum) s ook be-
kend als hartjesboom, een snelle 
groeier die in Nederland zo’n 12 
meter wordt. De katsoeraboom is 
winterhard en heeft een prachtige 
geeloranje herfstkleur. De blade-
ren zijn hartvorming ingesneden 
en afgevallen bladeren geuren 
zoetig (naar koek). In het voorjaar 
kleurt de boom roze tot blauw-
groen.

Boomkwekerij Klanderman uit 
Halle leverde de boom.

Hartjesboom krijgt plek op
parkeerplaats De Bleek

Arjan Huusken (tweede rechts) met zijn broer (r) en de medewerkers achter de 
marktkraam in Vorden. Foto: Bernadet te Velthuis

De Katsoeraboom krijgt een plek op De Bleek. Foto: PR
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Aanbiedingen zijn geldig van 28 nov t/m 4 dec.

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Runderrookvlees + 

kipcarpaccio salade

2 x 100 gram

3
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TROTS VAN DE KEURSLAGER
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(4 personen)
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TRIO
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VIB burgers

5
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4 stuks
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Laarstraat 19, Zutphen
0575 - 54 16 02
www.tppdiseraad.nl
info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  
 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik ben 
blij met 
mijn 
klikgebit

Thuisservice voor particulier én MKB

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

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

www.gotinkinstallatie.nl

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

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

AANGESLOTEN BIJ

koop je bij Gotink Totaalinstallateur!
Een nieuwe badkamer

✔  Alles onder één dak!

✔  Totaalpakket

✔  Eén aanspreekpunt

✔  Ontzorgen

✔  Groot assortiment

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

✔  Complete installatie en tegelwerken

✔  Badkamers compleet al vanaf €  7.295,-Namens de Maatschap Roekevisch nodigen wij u van harte uit voor de open dag van het 
geitenhouderijbedrijf. Op zaterdag 3 december 2016 bent u van 10.00 tot 16.00 uur van 
harte welkom aan Everhardinkweg 3a te Zelhem.
Tijdens deze open dag kunt u bezichtigen:

voor geit, melk en melker

Wij verzoeken u vriendelijk om in 
het kader van de bedrijfshygiëne 
niet in bedrijfskleding te komen.

Het nieuwste model SAC buitenmelker 

90 stands met o.a.:

●  Zeer hoge capaciteit (+/- 900 geiten per uur)
●  SAC ergonomische service-armen
● Geprogrammeerd voeren
● Herkenning op de carrousel
●  Melkgiftregistratie d.m.v. de SAC-IDC unit
●  Separatievoorziening op de carrousel
●  De nieuwste Handyflow 2.0 melkstellen
●  Touchscreen voor overzicht van melkproces
● Beweegbare putvloer

AB Oost
Accon AVM adviseurs & accountants
CBM
De Nijborg Agri  
DIBA Groep 
Elda ICT & Services
Essink Veevoeders 
For Farmers 
Lely Center Zelhem
LMB Vorden
Loon- en Grondverzetbedrijf Smeitink
Loonbedrijf Bosch Hengelo
Rabobank Graafschap 
SAC Nederland
Scanservice Theo Menting
Slingeland Dierenartsen
Van Dinther 
Verhey Toldijk
Vof Rosegaar-Roekevisch 
Wopereis staalbouw

Uitnodiging

Deelnemers:

Zaterdag 3 december 2016, 10.00 - 16.00 uur

90 stands geitencarrousel
 Maatschap Roekevisch  
Everhardinkweg 3a, 7021 MP Zelhem

www.sacmilking.com

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

Week aanbiedingen
Oooh, kom maar eens kĳ ken/proeven.......
MINI KISTJE (24 st.) MAROC CLEMENTINE 
                             
Groente koopje van onze vaste teler Vahl.......
MOOIE HOLLANDSE WITLOF 500 gr.

                           
VOL SMAAK het aller lekkerste.......
Kom proeven... CODERO NAVELINA’S 1.5 kg.

Uit eigen keuken onze bekroonde.......
RĲ KELĲ K GEVULDE ERWTENSOEP 2 GROTE 
BEKERS + GRATIS SLAGERS ROOKWORST samen       

2.99

Geldig van dinsdag 29 november t/m maandag 5 december

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

0.79
3.49

10.00

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

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

Onze kerstfolder 2016 is er weer, informatie over à-la-carte 
eten met de bijhorende tijden, kerstcatering bij u thuis bezorgd of 
salades uit eigen keuken bestellen; het kan allemaal! Zie onze website 
voor alle informatie (www.grandbistroderotonde.nl) of kom naar onze 
bistro waar de folders klaarliggen.  2e Kerstdag is speciaal voor 
families en kinderen!

Wilt u een cadeaubon geven voor Sinterklaas of de Kerst; denk aan de 
Rotonde waardebon, deze zal feestelijk ingepakt worden! (bedrag vrij 
in te vullen).

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

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



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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

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

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

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.
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Vogelgriep weerhoudt regionale vogelliefhebbers niet
RUURLO/VORDEN - Een groot wol-
lig vuistdik tapijtkleed ligt voor de 
deur van de achteringang van zaal 
De Tapperij. Niet om de bezoekers 
met extra veel elan te ontvangen. 
Nee, puur uit voorzorg. Wie de 
Kringtentoonstelling van een vijftal 
regionale vogelverenigingen wilde 
bezoeken moest afgelopen week-
einde eerst met zijn of haar schoe-
nen over het tapijtkleed lopen die 
met een desinfecterend middel 
(halamid) was besprenkeld. Het 
moest de verspreiding van vogel-
griep voorkomen.

Door Jan Hendriksen

Bang voor de vogelgriep zijn de 
leden van de organiserende Vogel-
vereniging Ruurlo en Omstreken 
van de kringtentoonstelling echter 
niet. “Maar we nemen geen enkel 
risico”, zo laat secretaris Wim van 
Rooyen van Vogelvereniging Ruur-
lo bij binnenkomst weten. Twee 
weken geleden kondigde staatsse-
cretaris Martijn van Dam van het 
Ministerie van Economische Zaken 
in verband met de vogelgriep een 
tentoonstellingsverbod voor sier-
pluimvee en watervogels af. Maar 
daar viel de regionale vogelten-
toonstelling niet onder. “Misschien 
wel verwarrend. Sierpluimvee mag 

niet. Kanaries, parkieten, exoten 
en (post)duiven mogen wel wor-
den getoond”, aldus Van Rooyen. 
Volgens de instructies en richtlij-
nen van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers (NbvV) en het 
Miniserie van Economische Zaken 
kon de vogeltentoonstelling wel 
gewoon doorgaan. Van Rooyen: 
“Best wel spannend voor de vo-
gelliefhebbers. We kijken namelijk 
altijd uit naar de jaarlijkse kring-
tentoonstelling die telkens rouleert 
tussen de verschillende verenigin-

gen.” Deelnemers zijn naast leden 
van Vogelvereniging Ruurlo die 
van De Vogelvriend uit Vorden, De 
Berkel uit Eibergen, Ons Genoe-
gen uit Zutphen en Partopica uit 
Apeldoorn. In totaal waren er 475 
vogels ingeschreven die door vijf 
keurmeesters werden beoordeeld 
en die van kleur-, vorm- en postuur 
kanaries, exoten tot parkietachti-
gen varieerden.

Hoofdgroep kampioenen
De hoofdgroep kampioenen van 

tentoonstelling waren: Mooiste 
kleurkanarie met een gele schim-
mel kanarie met 94 punten: A.H. 
Schäperclaus uit Eibergen; Mooiste 
postuurkanarie met een Fife fancy 
met 93 punten: J.B. Borgonjen uit 
Vorden; Mooiste gestandaardi-
seerde exoot met een Mozambique 
sijsje met 94 punten: J.J. Hissink uit 
Zutphen; Mooiste Europese cul-
tuurvogel met een barmsijs klein 
met 94 punten: B.A.M. Horsting 
uit Vorden; Mooiste hybride met 
een Bichenowastrilde x zebravink 
met 93 punten; B. Achtereekte uit 
Eefde; Mooiste grasparkiet met een 
kleurgrasparkiet groen met 93 pun-
ten: B. Reukers uit Ruurlo; Mooiste 
grote parkiet cluster K1 met blauw-
vleugel dwergpapagaai pop met 92 
punten: I. Reintjes uit Doetinchem; 
Mooiste grote parkiet cluster K2 
met een turquoisine groen met 92 
punten: B. Achtereekte uit Eefde; 
Mooiste grote parkiet cluster K 
M L met een geelbuik rosella met 
94 punten; H. Blikman uit Ruurlo; 
Mooiste duif met een lachduif 
wildkleur met 92 punten: M. His-
sink uit Zutphen. Verenigingen: 
1. De Berkel, Eibergen met 933 
punten; 2. De Vogelvriend, Vorden 
933; 3. Ons Genoegen, Zutphen 
925; 4. Ruurlo en Omstreken, 919; 
Partrooika, Apeldoorn 918.

ZELHEM - Onder de titel ‘Lekker 
Bezig’ vielen afgelopen zaterdag in 
het centrum van Zelhem een aan-
tal activiteiten samen. Mede door 
de Facebookactie van de heer Jan-
sen uit Vorden wist de gemeente 
Bronckhorst drie watertappunten 
te ‘winnen’ in de wedstrijd die Vi-
tens had uitgeschreven. Eén van 
die tappunten werd op de Markt 
in Zelhem gerealiseerd, naast de 
opnieuw opgebouwde historische 
dorpspomp. Burgemeester Bes-
selink kwam naar Zelhem om het 
eerste water officieel te tappen in 
aanwezigheid van de heer Jansen 
en de heer Antoon Peppelman, 
die als wethouder, in samenwer-
king met Universiteit Wageningen, 
de H.A.N. en Zelhemse bedrijven 
en organisaties, een pilot had ge-
organiseerd om de inwoners van 
Zelhem bewuster te leren omgaan 
met voeding en beweging. En 
daarin speelt het water, eventueel 
op smaak gebracht met vruchten-
sap, een belangrijke rol als vervan-
ger van frisdranken, die ware sui-
kerbommen blijken te zijn.

Reden voor de actie ‘Lekker Be-
zig’ is het landelijke onderzoek 
dat duidelijk maakte dat de inwo-
ners van Bronckhorst, gemiddeld 
gesproken, meer last hebben van 
overgewicht. Naast alcoholische 
drank blijken suikers en koolhy-
draten vaak oorzaak te zijn van 

dat overgewicht. Opdracht aan de 
Zelhemse deelnemende bedrijven 
en organisaties was om hapjes en 
drankjes te presenteren, die kun-
nen bijdragen aan een gezondere 
leefstijl. De bezoekers lieten zich 
informeren, maar vooral ook de 
aangeboden hapjes en drankjes 

goed smaken. Bij die gezondere 
leefstijl hoort ook regelmatig en 
beter bewegen, op de Markt on-
der andere vormgegeven door een 
kleine ‘bootcamp’ van Grada Bos-
chker en stands van organisaties, 
die zich met bewegen bezig hou-
den.

Om het geheel ook wetenschappe-
lijk te kunnen onderbouwen kon-
den belangstellenden deelnemen 
aan een klein onderzoek, waarbij 
naast enkele medische basisgege-
vens als bloeddruk, hartslag, cho-
lesterol, een formulier moest wor-
den ingevuld met vragen over de 
leefstijl. Door de test over een jaar 
te herhalen, hoopt de gemeente 
zicht te krijgen of de ingezette 
strategie, die in de loop van het ko-
mende jaar z’n vervolg zal krijgen, 
heeft bijgedragen aan een betere 
leefstijl. In het komende jaar zul-
len ook in de andere woonkernen 
activiteiten worden ontwikkeld 
om de inwoners meer bewust te 
maken van de invloed van voeding 
en leefstijl op gewicht en welzijn.

Burgemeester opent watertappunt tijdens festival

Tijdens ‘Lekker Bezig’ werd ook het watertappunt officieel geopend. Foto: Jan Knoef

Bertus Hietbrink van Vogelvereniging Ruurlo toont zijn clubgenoot Jan Wopereis zijn 
grasparkieten. Foto: Jan Hendriksen. 

Bertus Hissink stopt bij Albert Heijn Grotenhuys 
Vorden
Dienstverband 
van 37 jaar
VORDEN - Bertus Hissink stopt per 
woensdag 30 november 2016 na 
ruim 37 jaar dienstverband bij Al-
bert Heijn Grotenhuys in Vorden.

Bertus begon in augustus 1979 in 
het pand aan de dorpsstraat 18 in 
Vorden als groenteman bij Vee-
nendaal Supermarkt. In de loop 
van de jaren zijn er veel wijzigin-
gen in de formule geweest en heeft 
Bertus nog wel eens moeten swit-
chen van formulekleur. Na Vee-
nendaal Supermarkt kwam VE-
ZO, daarna Super, Super de Boer, 
C1000 en nu Albert Heijn. Bertus 

leidde op zijn eigen rustige manier 
altijd de Aardappel, Groente en 
Fruit-afdeling op een prima ma-
nier en vele klanten wisten zijn af-
deling te vinden. Niet alleen voor 
zijn dagverse producten maar ook 
voor zijn praatje en interesse voor 
de klanten.

Daarom wil Albert Heijn Groten-
huys Vorden Bertus nog 1 dag 
geven om op een fijne en rustige 
manier onder het genot van een 
kop koffie zijn klanten te bedan-
ken voor de jarenlange klandizie 
en het dagelijkse fijne praatje met 
de klant. Dit zal gebeuren op don-
derdag 1 december van 9.00 uur 
tot en met 17.00 uur.

 

 

Bertus Hissink op zijn Aardappel-, Groente- en Fruitafdeling. Foto: PR

AGENDA

UITVERKOCHT

Operatie Geslaagd. Afghanistan 
Vr. 2 dec. / 20.00 uur / € 10,- p.p.
Silhouette en Erik Krikke gaan samen een 
muzikaal vervolg geven aan het project Ope-
ratie Geslaagd. Operatie Geslaagd vertelt het 
verhaal van Erik Krikke en zijn persoonlijke er-
varingen als OK assistent bij oorlogschirurgie 
in Afghanistan en het gevolg daarvan: PTSS. 
Silhouette verzorgt de muzikale omlijsting 
van deze bijzondere en indrukwekkende 
voorstelling. Deze voorstelling is een try-out.

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

De Arnhemse Jongens in The Beatles 1960 
Vr. 13 jan. / 20.00 uur / € 10,- p.p.
Muziektheater over een jongensdroom.
Kaarten kunt u bestellen via de website of 
aan de zaal. Het theater heeft een beperkte 
capaciteit, vooraf reserveren wordt dan ook 
aanbevolen.

Pauline Broekema (lezing)
Vr. 27 jan. / 20.00 uur / € 10,- p.p.
Lezing over haar laatste boek “Het Boschhuis”.

De toegangsprijzen zijn exclusief consumpties.

Graag tot ziens in Theater Onder de Molen! 
Lindeseweg 29, Vorden (Linde)

www.TheaterOnderdeMolen.nl

Dinsdag 29 november 2016 5Contact Bronckhorst Noord
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Sinterklaas in Vorden
De slaapkamer van Sinterklaas in het Kulturhus
Neem een kijkje in de slaapkamer van Sinterklaas 
op woensdag 30 november van 15.00 tot 16.30 uur. 

Pieten aanwezig.

Extra koopavond
Donderdag 1 en vrijdag 2 december.

Maandag 5 december sluiten alle winkels om 17.00 uur.

Huurdersvereniging HeVo behartigt de belangen van huurders van Wooncorporatie 
ProWonen in Hengelo en Vorden en zoekt hiervoor meerdere kandidaten om als

bestuursleden v/m 
zitting te nemen in een nieuw te vormen bestuur.

U bent gesprekspartner in het overleg met de Gemeente Bronckhorst, ProWonen en an-
dere organen en samen met de overige leden van het bestuur zet u zich in voor de rechts-
positie van de huurders van ProWonen. U doet dit aan de hand van een participatieover-
eenkomst met ProWonen. U ondersteunt alle leden van de vereniging op het gebied van 
leefbaarheid, woonomgeving en de relatie tussen huurders en verhuurder ProWonen.

De werkzaamheden vragen gemiddeld een bestuursvergadering per maand en het lezen 
van rapporten en andere stukken om u in te leven in de wereld van wonen, huren en 
de plannen binnen de gemeente Bronckhorst op dit gebied. De overige werkzaamheden 
worden binnen het bestuur verdeeld.

Interesse? Neem dan contact op met:
Huurdersvereniging Hengelo-Vorden (HeVo)
Telefoon 0575-552622
E-Mail: secretaris@huurdershevo.nl
Postbus 122, 7250 AC Vorden

6.99

2.99
van 3.99

0.99
van 1.29

0.79
van 1.09

0.69
van 0.99

1.99
van 2.79

1.99
van 2.99

2.990.89

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

MANDA-
RIJNEN 
IN KIST

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

Maandag
28-11 t/m 

zondag 
04-12

Natuurlijk 
Aldi!

Per bos

250 g

2,2 kg 2 kg

KIPPEN-
VLEUGELS*

SNOEP-
TOMAATJES

AMBACHTE-
LIJKE BOL

PERS-
SINAAS-
APPELEN

1 kg

BOSPEEN

4 chipolata’s tuinkruiden

5 gemarineerde biefstukjes

5 fi letlapjes tandoori

4 beefburgers

4 varkenshaasmedaillons

4 slavinken

150 g varkensreepjes

LUXE GOURMET-
SCHOTEL*

Ca. 600 g430 ml 

SCHOUDER-
ROLLADE*

CALVÉ 
SNACKSAUS

Donderdag
 01-12 t/m 

zondag 
04-12

850 g

3-Gangen keuzemenu 
€ 15,95

Voorgerechten
•  Tomatensoep 
•  Toast makreel spread
•  Soep van de dag Dit is een wisselende soep.    

Vraag onze medewerkers voor meer informatie.

Hoofdgerechten
•  Saté v/d haas
•  Kabeljauw haasje
•  Kip cordon blue
•  Hazenbout

Al deze gerechten worden geserveerd met friet, 
aardappelen, salade en seizoensgroenten.  

Nagerechten
•  Apfelstrudel met vanillesaus en ijs      
•  IJs van de dag

Dit 3-gangenmenu kan ook uitsluitend 
voor senioren of mensenmet een kleine 
trek als kleinere portie geserveerd 
worden voor € 12,95.

Doctor Grashuisstraat 3
7021 CL Zelhem

Tel. 0314 - 844 212

Kijk voor meer 
info op onze site: 
www.bi-jnolda.nl 

of volg ons op Facebook

Heeft u een allergie? Meld dit bij onze medewerkers.



Burgemeester laat buurtmakers met 
elkaar kennis maken

BRONCKHORST - De kantine van 
het gemeentehuis in Hengelo 
kon net alle belangstellenden 
van buurten, organisatoren van 
activiteiten of organisaties huis-
vesten. Meer dan vijftig aanmel-
dingen kwamen binnen na de 
uitnodiging van burgemeester 
Marianne Besselink aan een 
ieder die haar uitnodigde om 
buurt te komen maken, zodat zij 
niet alleen hun verhalen en erva-
ringen met haar zouden delen, 
maar ook met elkaar.

Door Liesbeth Spaansen

In haar welkomstwoord vertel-
de burgemeester Besselink nog 
eens enthousiast over haar idee 
om buurt te maken om te weten 
wat er in de gemeenschap speelt. 
“Volgens mij heeft u dit verhaal al 
een keer gehoord,” lachte zij. “Op 
mijn oproep kwamen niet twintig 
of dertig, maar meer dan 120 aan-
vragen. En de aanvragen komen 
nog steeds binnen. Ik zou zeggen: 
houden zo.”

Omdat buurtmaken wordt gedaan 
als iemand ergens nieuw komt, 
komt zij, nu zij een jaar burge-
meester is, niet meer op buurtvi-
site maar op bezoek. “Ik ben bij 
een aantal van u geweest en heb 
zoveel enthousiasme gezien, met 
alles wat u doet voor die gemeen-
schap. Ik wil nu dat u aan elkaar 
vertelt wat voor leuke dingen u 
doet. Als u het enthousiasme met 
elkaar deelt, gaat er nog meer 
enthousiasme ontstaan en meer 
leuke ideeën.” Burgemeester Bes-
selink is trots op deze Bronckhor-
ster initiatieven. “Ik ben blij dat u 
hier vanavond bent om informeel 
samen te zijn en uw enthousiasme 
nogmaals te ervaren. Wij blijven 
elkaar ontmoeten, dat lijkt mij het 
allerbelangrijkste. Ga vooral zo 
door.”

Danielle Koelemij van iDee Doet 
was uitgenodigd om een inspi-
ratiesessie te doen. Zij had zich 
vooraf terdege voorbereid en 
websites en Facebookpagina’s be-
studeerd van de mensen die zich 
hadden aangemeld. “Er zijn din-

gen die jullie fantastisch doen, zo-
als sponsorwerving met allerlei lo-
kale ondernemers die dat steunen. 
Maar weinig mensen weten goed 
landelijke fondsen aan zich te bin-
den. Door krachten te bundelen 
zijn er nieuwe kansen en nieuwe 
verdienmodellen denkbaar.”

Ervaringen delen 
met elkaar is 
zeer waardevol

De aanwezigen werden gekop-
peld aan anderen, bij voorkeur 
voor hen onbekenden, om elkaar 
één minuut te interviewen. Dat 
liep wat uit, maar daarna kon een 
aantal van deze vrijwilligers de an-
der presenteren. Op deze manier 
zorgde Danielle Koelemij ervoor 
dat er verbindingen worden ge-
legd. Door de presentaties kwa-
men anderen tot nieuwe ideeën 
en inzichten over fondsenwerving 
of crowdfunding, hoe de bevol-
king bij bijeenkomsten te kunnen 
betrekken, het gebruik van soci-
ale media, ervaringen uitwisselen 
over het oprichten van een stich-
ting, samenwerking van verschil-
lende verenigingen, hoe om te 

gaan met terugloop van bestuurs-
leden, het realiseren van ideeën, 
en kennis en ervaringen delen. 
Burgemeester Besselink sloot de 
sessie af door iedereen uit te no-
digen om vooral met een hapje en 
een drankje, met elkaar in gesprek 
te gaan. “U heeft elkaar zoveel te 
vertellen, ga dat gauw doen. Dan 
haalt u de informatie op die u van 
belang vindt. En laat de geeltjes 
achter op het bord.”

Op het bord stond te lezen: ‘Dit 
kan de gemeente nog meer voor 
ons betekenen’. Op de geeltjes 
werden verschillende vragen, op-
merkingen en ideeën geschreven. 
Graag wilden de vrijwilligers vaker 
een avond als deze bijwonen en 
meer communicatie met de ge-
meente. Ook gaven zij aan meer te 
willen samenwerken met andere 
verenigingen die hetzelfde doen, 
bijvoorbeeld op gebied van sport 
of cultuur en gaven aan een deel-
nemerslijst te willen ontvangen.

In de hal hadden verschillende 
verenigingen en stichtingen fol-
ders neergelegd en vertelden de 
vrijwilligers enthousiast aan ande-
ren wat zij zoal doen. Tijdens deze 
gesprekken sloot de burgemeester 
zich aan of een van de gebieds-
ambtenaren. De avond werd als 
zeer waardevol ervaren en is zeker 
voor herhaling vatbaar.

Spontaan opgerichte ‘Herberg Band’ 
speelt in Vorden 

VORDEN - Drummer Maarten 
Graaskamp ontdekt bij toeval 
in Zwitserland de Vordense mu-
zikant Jasper Mortier. De twee 
vormen met muziekvrienden 
Stef Woestenenk en Henk Bui-
ting een pop-up band. Vrijdag-
avond 9 december vanaf 21.30 
uur is het eerste optreden in de 
Herberg in Vorden al een feit! De 
entree is gratis. 

De oud-Vordenaar Maarten Graas-
kamp verhuisde een aantal jaren 
geleden naar Zwitserland. Regel-
matig organiseerde Graaskamp er 
optredens met zowel Nederlandse 
als Zwitserse muziekvrienden, 
vaak onder de naam van het pro-
ject ‘Long Distance Call’. Het pro-
ject groeide uit tot een bluesrock 
band waar Graaskamp regelmatig 
mee op de Zwitserse bühne staat 
en ook af en toe komt de groep in 
Nederland voor optredens.

Één van de muziekvrienden van 
Graaskamp stond in Zwitserland 
naar een bandje te kijken en was 
positief verrast door het spel van 
de bassist. Na het optreden volg-
de er een gesprek over muziek en 
basgitaren. De bassist bleek ver-
rassend genoeg uit Vorden te ko-
men en al gauw ging er een bericht 
naar een verbaasde Graaskamp. 
Reden genoeg om eens contact op 
te nemen met deze Jasper Mortier 
en al gauw was er een klik.

Bassist en drummer Jasper Mor-
tier woont al jaren in Vorden en 
toert al zo’n 20 jaar door heel Eu-
ropa met Amerikaanse, Canadese 
en Engelse bluesartiesten. Met 
de Ralph de Jongh band was hij 
te zien bij de Wereld Draait Door 
en Voetbal International en heeft 
hij opgetreden op onder andere 
het hoofdpodium van de Zwarte 

Cross. Op dit moment speelt hij 
met de Duitse Jimmy Reiter band 
door heel Europa. Samen met 
Jan Mittendorp vormt hij Elec-
troBluesSociety waarbij hij zowel 
bast als drumt en waarbij ze ook 
werken met samples en loops. 
Tenslotte heeft Jasper een bascur-
sus uitgebracht bij het Amerikaan-
se bedrijf Truefire.

De twee mannen besloten om 
eens samen te gaan optreden. 
Een drummer en bassist kunnen 
al aardig zorgen voor wat muziek, 
maar aangevuld met zang, gitaar 
en toetsen zijn alle ingrediënten 
voor een avondje pop, rock en 
blues pas echt aanwezig. Graas-
kamp benaderde zijn oud band-
leden Stef Woestenenk en Henk 
Buiting.

De Vordense zanger en gitarist Stef 
Woestenenk staat flink geworteld 
in muziekland. Hij speelde in di-
verse bands zoals Who’s Serious?, 
Framed en de Bankdirecteuren. 
De afgelopen jaren staat hij met 
MoonYard en Claptunes haast ie-
der weekend op het podium door 
het hele land. In diezelfde bands 
speelt ook toetsenist Henk Buiting 
uit Zutphen. Een bezoekje aan de 
enthousiaste Hannie Hendriksen 
van café De Herberg in Vorden 
verzekerde deze spontane band 
van een mooi podium.

Gedoopt als De Herberg Band 
spelen Graaskamp en zijn muziek-
vrienden op vrijdag 9 december 
een unieke set met nummers van 
o.a. John Hiatt, Buddy Guy, Bob 
Dylan, The Stones, Clapton, Steve 
Miller, Van Morrison en CCR. De 
groep daagt zichzelf uit met num-
mers die ze nog nooit eerder heb-
ben gespeeld en na één avond oe-
fenen wordt het knallen.

Burgemeester Besselink spreekt met vrijwilligers. Foto: Liesbeth Spaansen

(Advertorial)

Kennisgeving en oproep aan 
leden huurdersvereniging 
HEVO
In de algemene ledenvergade-
ring van 2016 heeft het bestuur 
kenbaar gemaakt dat het per 
25 januari 2017 zal aftreden. 
Op die datum zal de algemene 
ledenvergadering 2017 plaats-
vinden. De reden hiervoor kunt 
u vinden op onze website wel-
ke onder het item Nieuws is 
geplaatst. Het bestuur was na 
de ledenvergadering van 2015 
gedecimeerd tot het minimale 
aantal van 3 personen. Er zijn 
pogingen ondernomen om het 
bestuur uit te breiden. Dit is 
niet gelukt.

Nadat het management van 
ProWonen van het bestuursaf-
treden per 25 januari 2017 op de 
hoogte is gebracht, zullen er tot 
aan de algemene ledenvergade-
ring in januari 2017 alsnog pogin-
gen in het werk gesteld worden 
om de leden van Huurdersvereni-
ging HeVo te bewegen om in een 
nieuw te vormen bestuur zitting 
te nemen. Hiervoor zullen er op 
meerdere datums in het week-
blad Contact Noord en Contact 
Midden alsmede in het orgaan 
ProInfo van ProWonen adverten-
ties en publicaties verschijnen om 
de leden te animeren voor deze 
bestuursfuncties. De redenen van 
deze oproepen geeft de ernst van 
de situatie weer, namelijk dat - 
wanneer er hieraan in positieve 
zin geen gehoor wordt gegeven - 
de Huurdersvereniging HeVo haar 
activiteiten als belangenbeharti-

ger van huurders van Woonstich-
ting ProWonen in Hengelo (Gld.), 
Keijenborg, Vorden, Wichmond en 
Kranenburg niet meer zal kunnen 
vervullen. Dit houdt in dat er geen 
directe invloed meer kan worden 
uitgeoefend op huurderszaken 
welke in een participatieover-
eenkomst met ProWonen zijn op-
genomen. Ook de deelname van 
Huurdersvereniging HeVo aan de 
jaarlijks tot stand te brengen Pres-
tatie¬afspraken tussen Gemeente 
Bronckhorst en de Wooncorpora-
tie ProWonen kan dan niet meer 
worden voldaan.

Het zittende bestuur is zich be-
wust van deze situatie. Mede 
door negatieve publicaties is het 
haar onmogelijk gemaakt om de 
bestuurstaken nog langer uit te 
voeren. Voor een reactie hierop 
verwijst het bestuur naar haar 
website. Wanneer er alsnog posi-
tieve reacties bij het secretariaat 
worden ingediend – anders dan 
de reacties die in 2016 zijn gege-
ven – dan zal zij deze personen 
met raad bijstaan in een nieuw te 
vormen bestuur.

U kunt uw reacties richten aan de 
secretaris van Huurdersvereni-
ging HeVo.
Secretariaat: Jan ten Barge
Mispelkampdijk 36, 7251DC 
Vorden
Telefoon 0575-552622
E-Mail: 
secretaris@huurdershevo.nl
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Boek van
Sinterklaastaart

Moscovische cake met
een heerlijke vulling van

luchtige crème en abrikoos.

12,50

wat staat ER
in het boek

Sinterklaas?
Moscovische cake, Marsepein

en Abrikoos

Arnhemsestraat 4, Brummen
Beukerstraat 97, Zutphen

Adelaarstraat 12, Doetinchem www.jolinkbanket.nl

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

Openingsactie
Knipbon: De gehele maand december 2016 

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

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

Wij werken uitsluitend op afspraak.

PURE HAIR
by daan

Dorpsstraat 30
Vorden

(0575) 473690
www.purehairbydaan.nl

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

Maak ook online uw afspraak via 
www.purehairbydaan.nl 

of loop binnen op woensdag 30 november voor 
het maken van een afspraak.

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 (l/100 km) / 23,3 (km/l); CO2 - emissie: 98 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. 
Actie geldig van 1 december t/m 31 december 2016 met uiterste kentekenregistratiedatum van 31-12-2016 op de voorraadmodellen van de Hyundai i10 Comfort. Genoemde rijklaarprijs is inclusief €2.327 voordeel en excl. eventuele opties. Zie voor kosten en 
voorwaarden www.hyundai.nl of vraag ernaar in de showroom. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden. *Win-actie en andere openingsacties alleen geldig tijdens de openingsmaand december 2016. 
Kijk voor de actievoorwaarden op www.herwers.hyundai.nl/acties/openingdoetinchem. 

De Hyundai i10 Comfort met o.a.: Volautomatische airconditioning • Cruise control met snelheidslimiet 
• Centrale deur vergrendeling met afstandsbediening • Elektrisch bedienbare ramen voor en achter • Metallic lak.
Nu rijklaar voor € 12.350. Kom snel langs in de showroom! 

Herwers Hyundai Doetinchem 
is per 1 december open.
Dat vieren we. Profiteer de hele maand december 
van leuke acties en scherpe aanbiedingen.*

Ontdek meer op herwers.hyundai.nl 
Herwers Hyundai Apeldoorn: Laan van de Dierenriem 29, tel. 055 - 369 6212
Herwers Hyundai Arnhem: Hazenkamp 15, tel. 026 - 362 80 80
Herwers Hyundai Deventer: Solingenstraat 3, tel. 0570 - 519 360
Herwers Hyundai Doetinchem: Plakhorstweg 14, tel. 0314 - 333 055
Herwers Hyundai Zutphen: Gelderhorst 2, tel. 0575 - 526 590

De Hyundai i10 Comfort met

€2.327
voordeel

Maak de mooiste kerstbal 
en win een uitstapje 
naar de bioscoop met 
het hele gezin.*



Jennine Staring laat witte neushoorn 
Rhino voortleven in kinderboek

VORDEN - Ze heeft al een kleine 
dertig kinderboeken op haar 
naam staan. Met haar nieuwste 
kinderboek ‘Grasje hier, grasje 
daar Rhino en zijn vrienden’ 
brengt Jennine Staring een ode 
aan haar vader Damiaan Staring. 
“Hij was een groot verhalenvertel-
ler met veel liefde voor de natuur. 
Hij bracht ons als kinderen en ook 
onze kleinkinderen in contact met 
zijn vriend de witte neushoorn 
Rhino en met andere dieren die op 
de Afrikaanse savanne leven. Wij 
hingen altijd aan zijn lippen als hij 
zijn boeiende en geestige verhalen 
vertelde. Zijn stem, zijn fantasie en 
zijn humor klinken dan ook door 
in dit boek”, zo laat Jennine Staring 
(66) weten.

Door Jan Hendriksen

In de geest van haar vertellende 
vader, schreef Jennine nieuwe 
verhalen over Rhino en zijn vrien-
den. De verhalen zijn fantasierijk 
en grappig, waarbij elk dier een 
eigen karakter heeft, dat goed bij 
hem past. “Soms had ik het gevoel 
dat mijn vader over mijn schouder 
mee las”, zo vertelt Jennine in de 
hal van Kasteel De Wildenborch 
waar een portret van haar vader en 
moeder hangt. Het vertellen van 
verhalen loopt als een rode draad 
door de familie, die al eeuwenlang 
het Vordense landgoed bewoont. 
Het kinderboek ‘Grasje hier, grasje 
daar, Rhino en zijn vrienden’ is 
door Martine van Nieuwenhuy-
zen van illustraties voorzien. Het 
doel van Jennine was om Rhino te 
laten voortleven in tekst en beeld. 
Ze werkte daarvoor voor het eerst 
samen met Martine van Nieuwen-
huyzen. En dat pakte direct goed 
uit is haar mening. “Martine heeft 
de dieren die op de savanne leven 
zo getekend als ik ze ook in mijn 
gedachten had.”

Thema’s
Het boekje bestaat uit korte verha-
len die ook heel geschikt zijn om 
voorgelezen te worden aan jonge 
kinderen, bijvoorbeeld vóór het 
slapen gaan. Jong èn oud zullen 
Rhino daarbij in hun hart sluiten. 
Rhino is een jonge neushoorn. Als 
snel maakt hij vrienden met Aapje 
en andere dieren op de savanne. 
Samen beleven ze mooie avon-
turen en ontdekken ze het leven. 

Alle verhalen horen bij elkaar en 
elk verhaal heeft een of meer the-
ma’s. Voorin het boek staan de ver-
halen vermeld, met bijbehorende 
thema’s, zoals pesten, heimwee, 
vriendschap, opscheppen en ver-
liefd zijn.”

Bescherming
De opbrengst van het boekje gaat 
via het Wereld Natuur Fonds naar 
de bescherming tegen de stroperij 
van de met uitsterven bedreigde 
witte neushoorn. De witte neus-
hoorn is na de olifant het zwaarste 
landdier. Hij onderscheidt zich van 

de andere Afrikaanse neushoorn-
soort (de zwarte) door zijn brede 
mond. Jennine Staring: “Omdat de 
handel in hoorns zeer lucratief is, 
schieten stropers neushoorns af, 
verwijderen de hoorn en laten de 
dode dieren achter. En dat is heel 
triest. Ik hoop door het schenken 
van de opbrengst mijn steentje bij 
te dragen aan het voortbestaan 
van dit prachtige landdier.”

Het kinderboek is onder meer ver-
krijgbaar bij de Bruna in Vorden 
en in Lochem bij Boekhandel Lo-
vink. Het boekje kost 17,50 euro.

   

Jan Weevers zesde in nationale
cross Rhenen
VORDEN - Jan Weevers uit Vorden 
is afgelopen zaterdag als zesde 
gefinisht in de nationale cross 
in Rhenen. Bij de categorie 40+ 
moest Weevers starten vanaf een 
van de laatste rijen en wist zich 
goed naar voren te manoeuvreren 
in de eerste twee ronden. Echter 
had Erik Dekker, die vooraan het 
tempo bepaalde, toen al een grote 
voorsprong opgebouwd. Erik Dek-
ker won uiteindelijk de wedstrijd 
en Weevers, de man van RTV Vier-
akker - Wichmond, moest genoe-
gen nemen met een zesde plaats 
op de Utrechtse Heuvelrug. Mede 
RTV Vierakker - Wichmond lid, 
Peter Makkink, wist niet verder te 
komen dan een 34e plaats bij de-
zelfde klasse.

Afgelopen zondag werd de zeven-
de wedstrijd in de Gelderse Over-
ijsselse Wielercompetitie (GOW) 
verreden waaraan ook enkele RTV 

Vierakker-Wichmond leden deel-
namen. Bij de Masters 40+ wist 
Martin Weijers na een slechte start 
op te klimmen naar een elfde plek. 
Peter Makkink finishte bij de ca-
tegorie 50+ als vijfde, Erik Bouw-
meester als zevende en Chris Lim-
pers wist de finish als achttiende 
te bereiken. Renze Makkink pas-
seerde de meet als 28e bij de nieu-
welingencategorie.

In het algemeen klassement van 
de 50+ categorie stijgt Peter Mak-
kink een plek en staat nu vierde 
met 223 punten. Erik Bouwmees-
ter staat met 191 punten op de ze-
vende plaats. Chris Limpers staat 
38e met dertig punten. Bij de cate-
gorie 40+ staat Martin Weijers op 
een vijftiende plek met honderd 
punten. Renze Makkink zakt bij de 
nieuwelingen categorie een plek 
en staat nu 18e.

Clubkampioenschap
Zondag 4 december wordt het 
clubkampioenschappen ver-
reden door de RTV Vierakker - 
Wichmond. Dit vindt plaats op het 
terrein van de ETP Zutphen aan 
de Laan naar Eme in Zutphen. De 
start is om 11.10 uur. .

Kasteelcross
Op woensdag 28 december wordt 
de veertiende editie van de natio-
nale Kasteelcross in Vorden verre-
den rondom Kasteel Vorden. Om 
10.30 uur wordt er die dag gestart 
met de categorie Amateurs en 
Sportklasse. De organisatie is al 
een aantal weken bezig om spon-
soren te werven voor de veertien-
de editie van dit evenement zodat 
het een succes gaat worden.

Jennine Staring met haar nieuwe kinderboek met op de achtergrond een schilderij met 
daarop haar vader en moeder. Foto: Jan Hendriksen. 

Offroad
Wakker worden met motorgeluid 
is heerlijk. Niet als je aan een 
drukke snelweg woont waar je 
wekker elke dag bestaat uit het 
geraas van motoren. Natuurlijk 
niet. Maar wel als je in een tradi-
tioneel motorsportdorp als Hen-
gelo woont. Een aantal keer per 
jaar is het raak. Vooral begin mei. 
Dan voert de wind het geluid van 
de Varsselring geregeld al tijdens 
het ontbijt tot in de kern van het 
dorp. Steeds voelt het dan alsof 
er een stukje nostalgie door de 
straten waait. En toch is het nog 
altijd volop aan de gang.

Afgelopen zondag kende weer 
zo’n ochtend. Dit keer waren de 
crossmotoren verantwoordelijk. 
De offroadrijders reden hun jaar-
lijkse rit bij de Hamove. Vanaf 
de molen in Varssel vertrokken 
honderden liefhebbers voor één 
of meerdere rondes door onze 
mooie omgeving. Ik kon ze alleen 
horen, maar al snel verschenen 
de eerste foto’s en filmpjes op 
de sociale media. ‘Lekker rustig 
genieten van de natuur’, schreef 
iemand bij zo’n filmpje. Om eraan 
toe te voegen dat dit toch ook wel 
zijn Achterhoekse charme heeft.

Dat heeft het zeker. Niet voor 
niets komen deelnemers elk jaar 
van heinde en verre naar hier. De 
Achterhoek heeft de ruimte, de 
bosrijke omgeving en de prach-
tige lanen. Een blik op de kalen-
der leert dan ook dat deze regio 
zich met afstand hofleverancier 
van evenementen voor de cros-
sliefhebber mag noemen. Niet al-
leen Hengelo, maar ook Zelhem, 
Vorden, Ruurlo, Lichtenvoorde en 
Varsseveld hebben een plek op de 
landelijke kalender die in totaal 
zo’n twintig evenementen telt.

Zo’n rit met crossmotoren is voer 
voor een potje azijn zeiken. Slecht 
voor het bos! En voor het milieu! 
Modder op de weg! Gevaarlijk! 
Maakt te veel lawaai! Maar ik kan 
vooral heel erg blij worden van 
het feit dat dit nog bestaat. Dat 
evenementen als deze nog niet 
zijn opgeslokt door de moderne 
tijd en de bijbehorende vuistdik-
ke boeken vol regeltjes. Dat lief-
hebbers van deze tak van sport 
- en dat zijn er heel veel - nog de 
mogelijkheid hebben om op een 
legale manier rond te scheuren.

Op mijn ongemotoriseerde fiets 
neem ik zondagmiddag dan ook 
een kijkje. Onderweg zie ik de mo-
toren in de verte over het bouw-
land razen. Een machtig gezicht. 
Mijn eerste stop is het baantje aan 
de Handwijzersdijk, de weg naar 
camping Kom Es An. Terwijl me-
nig deelnemer het gas hier flink 
losdraait, staat een ander stil 
langs de kant. “Overleden,” meldt 
hij, wijzend op zijn motor. Het is 
een oudje uit 1975. Een beziens-
waardigheid tussen de veelal 
hypermoderne motoren die hier 
vandaag rondrijden.

Uit het busje van de sleepdienst 
dat de stilgevallen motor ophaalt, 
stappen twee vrijwilligers. Twee 
van de in totaal bijna tweehon-
derd die er vandaag namens de 
Hamove actief zijn. Vroeg in de 
ochtend begonnen. Ze verzorgen 
de route, de inschrijving, de keu-
ring van de motoren, de verplich-
te milieumatten, de oversteek-
plaatsen. En er is een peloton 
aan tractoren in de weer met het 
schoonhouden van de wegen. Het 
enige waar de organisatie weinig 
aan kan doen, is het volume van 
het motorgeluid. Gelukkig maar.

LuukStamCO
LU

MN

(Advertorial)

Muzikale cadeaus bij 
Het Klavier
Vanaf december staat in de 
winkel van Sinckel een piano 
van Het Klavier uit Vorden. Ook 
zijn daar folders verkrijgbaar 
met informatie over deze sym-
pathieke pianozaak. Service, 
aandacht en vakmanschap ge-
combineerd met muzikale acti-
viteiten hebben ervoor gezorgd 
dat Het Klavier in de afgelopen 
acht jaar een netwerk van hon-
derden cliënten heeft opge-
bouwd in de regio.

Deze feestmaand is het de moei-
te waard om eens langs te gaan 
bij Het Klavier. Er is de mogelijk-
heid om met een leuke bon een 
aantal pianolessen cadeau te 
doen. En een keer uw piano laten 
stemmen door een topstemmer 
is toch een cadeautje voor uw 
oren? Accessoires zoals verstelba-
re pianobanken in diverse kleuren 
en materialen, metronomen en 
hygrometers heeft Het Klavier al-
tijd op voorraad. Een fraaie mes-
sing of mat chrome pianolamp is 
een sieraad op uw instrument en 

ook deze zijn voorradig. En wilt u 
het groter aanpakken dan staan 
er een aantal kwalitatief uitste-
kende studiepiano’s (occasions) 
en een aantal prachtige vleugels 
van grote merken zoals Bechstein, 
Grotrian-Steinweg en Seiler. Van-
af januari zijn er een paar plekjes 
vrij voor leerlingen die graag één 
keer in de week pianoles willen 
hebben. Met een speciaal lespro-
gramma is dit al mogelijk voor 
kinderen vanaf 5 jaar. Nieuws-
gierig geworden?  De showroom 
is iedere zaterdag geopend van 
9.00 tot 15.00 uur of op afspraak. 
U bent van harte welkom aan de 
Ambachtsweg 2A Vorden 
(Industrieterrein Het Werkveld) 
www.het-klavier.nl
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl

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

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

Het Gelders Orkest

De Partizanen

Purper

Martijn Hillenius

Solist: Remy van Kesteren (Harp)

Welkom in Partizanië

We Zullen Doorgaan

De man in bonus

Remy van Kesteren: De liefde voor zijn instrument zit 
niet twee spaden, maar metersdiep. En hij is door-
drenkt met talent. 

Na hun prijswinnende debuut uit 2014 gaan De 
Partizanen opnieuw het land in. Dus pak in die tas en 
gun jezelf een enkele reis naar het beloofde land!

Vier heren in rok. Dat wordt feest. Het publiek wil 
lachen, wil mooie liedjes, vertrouwde namen en ge-
zichten, kortom: wil PURPER. Dat is de trend.

Martijn gaat op zoek naar het geheim van de voor-
spoed. Met hilarische muzikale acts en rake typeringen 
neemt hij u mee op zijn zoektocht. 

20:00 uur - Klassiek Concert

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Muziektheater

20:30 uur - Cabaret

1
do.

1
do.

2
vr.

2
vr.

The Supertramp Tribute Show

Operafilm Rigoletto

Wintercircus Arlette Hanson (4+)

Top 2000 Live

Century’s Crime

Beleef de opera op een groot scherm!

Koud Kunstje!

Muziekfeest in het theater!

In een fascinerende show speelt Century's Crime de 
overgetelijke songs van de Britse band Supertramp 
zeer authentiek.

Rigoletto is een opera van Giuseppe Verdi op een 
Italiaans libretto van Francesco Maria Piave, gebaseerd 
op Victor Hugo’s drama Le Roi s’Amuse uit 1832.

Eén groot circusfeest met frisse jongleurs, ijskoude 
durfals aan de trapeze, coole acrobaten, lieve dieren
en spetterende live muziek.

De alweer vijfde theatertour van Top 2000 Live zit 
wederom barstensvol klassiekers en verassingen uit 
de muziekhistorie.

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Operafilm

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

20:00 uur - Theaterconcert

4
zo.

6
di.

11
zo.

14
wo.

tips!

DECEMBER 2016

Theateragenda

Purper: Vier heren in rok. 
Dat wordt feest!

GRATIS INLEIDING 
AANVANG: 19:00 UUR 

Medio maart 2017 openen we onze 
compleet vernieuwde winkel met 
fashion, lifestyle & more, een YAYA 
shop en onze nieuwe aanwinst 
Lunchroom “De Serre” waar u 
kunt genieten van een heerlijke 
lunch, cappuccino en drankje!

Dus profi teer van onze rigoreuze 

VERBOUWINGS
OPRUIMING

met kortingen t/m 50%!
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gids wordt niet meer huis aan huis verspreid 

Nieuwe gemeentegids Bronckhorst NU af te 
halen in de buurt!
De spiksplinternieuwe gemeentegids 
Bronckhorst najaar 2016/2018 is uit. 
Een kleurrijke en handige wegwijzer voor 
alle inwoners van de gemeente. Deze keer 
wordt de gids niet huis aan huis verspreid, 
maar kunt u deze afhalen op verschillende 
punten in Bronckhorst! Tijdens de openings-
tijden van deze locaties kunt u hier terecht 
en de gids gratis 
afhalen. Dit kan 
vanaf deze week. 
We hebben ervoor 
gekozen de gids 
niet meer huis aan 
huis te verspreiden, 
omdat veel mensen 
de informatie ook 
digitaal zoeken. 
Voor hen is de gids 
via www.bronck-
horst.nl altijd online 
(als speciaal e-book) 
te raadplegen. 

Zoals u gewend bent, 
staat ook de nieuwe 

gids weer boordevol informatie over vereni-
gingen, scholen, stichtingen, bedrijven en instel-
lingen in Bronckhorst. Daarnaast bevat de gids 
vanzelfsprekend de nodige informatie over het 
gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie, 
onze wijze van dienstverlenen en de producten en 
diensten die wij verstrekken. Ook is er aandacht 

voor de geschiedenis en bezienswaar-
digheden van de plaatsen die Bronck-
horst vormen, onze trouwmogelijk-
heden, gebiedsambtenaren en het 
Bronckhorster inwonerpanel. 

Let op
Het kan zijn dat de gegevens van uw 
vereniging of instantie onlangs zijn 
gewijzigd of binnenkort veranderen. 
Mailt u dan naar FMR-producties, 
de uitgever van de gids, via info@
fmrproducties.nl. In de digitale 
gemeentegids worden de gegevens 
door FMR-producties zo spoedig 
mogelijk aangepast. Uw vereniging 
kan dan binnenkort wel met de 
juiste, nieuwe gegevens op www.
bronckhorst.nl (in het e-book) staan. 

Speciaal voor mensen met een 
laag inkomen en een laag 
vermogen hebben wij samen 
met zorgverzekeraar Menzis 
een goedkope zorgverzekering 
samengesteld. In 2017 worden 
alle zorgverzekeringen duurder. 
Ook Menzis verhoogt de premies 
voor 2017. Maar door een 
grotere gemeentelijke bijdrage 
kunnen wij die premiestijging zo 
veel mogelijk voorkomen
voor mensen met een kleine 
portemonnee.

Kom ik in aanmerking? 
U komt voor deze zorgverzeke-
ring in aanmerking als u en uw 
eventuele partner een laag 
inkomen en een laag vermogen 
hebben. Wat we onder een laag 
inkomen/vermogen verstaan, 
leest u op www.bronckhorst.nl/
zorgverzekering of scan de 
QR-code.

Korting op de premie
Wij geven u circa 25% korting op 
de zorgverzekering bij Menzis. U 
kunt kiezen uit drie aanvullende 
verzekeringen. De soort aanvul-
lende verzekering die u kiest, is 
afhankelijk van uw zorgbe-
hoefte. Op www.bronckhorst.nl/
zorgverzekering vindt u infor-
matie over de verschillende 

aanvullende pakketten en de 
premiebedragen per maand, 
inclusief de korting. 

Extra dekking eigen bijdrage 
WMO maatwerkvoorzieningen
De aanvullende verzekeringen 
hebben we ook uitgebreid met 
een vergoeding van maximaal 
€ 400,- voor eigen bijdragen voor 
WMO maatwerkvoorzieningen, 
zoals huishoudelijke hulp. Het 
gaat om de eigen bijdragen die u 
maandelijks betaalt aan het CAK.

Hoe kan ik deelnemen?
Hebt u interesse in de verzeke-
ring, dan kunt u zich aanmelden 
op www.gezondverzekerd.nl/
mijngemeente/bronckhorst. 
Doen!

Wilt u liever op papier de collec-
tieve zorgverzekering aanvra-
gen? Haal dan tijdens openings-
tijden een aanvraagpakket bij 
het gemeentehuis of bij het 
sociaal team bij u in de buurt. 
Kijk voor locaties en openings-
tijden op www.bronckhorst.nl 
of neem 
contact op via 
info@bronck-
horst.nl of 
tel. (0575) 
75 02 50.

Let op: Aanmelden voor 
de zorgverzekering van 
de gemeente kan t/m 
31 december 2016.

Goedkope zorgverzekering voor 
mensen met laag inkomen

Haal de gids op bij de volgende punten:

Drempt
•  Dorpshuis Drempt

Halle
•  Dorpshuis 
 De Korenaar

Hengelo
• Gemeentehuis
• Albert Heijn
• Bibliotheek

Hoog-Keppel
• De Hessenhal

Hummelo
• Dorpshuis De ruimte

Keijenborg
• Dorpshuis De Horst

Steenderen
•  Geschenkwinkel 

Beuseker
• Bibliotheek

Toldijk
• Flophouse

Vorden
• Kulturhus 
• Albert Heijn
• Bibliotheek

Zelhem
• Jumbo Hollak
• Zwembad De Brink
• Bibliotheek

tijden van deze locaties kunt u hier terecht 

omdat veel mensen 

horst.nl altijd online 
(als speciaal e-book) 

Zoals u gewend bent, 

voor de geschiedenis en bezienswaar-
digheden van de plaatsen die Bronck-
horst vormen, onze trouwmogelijk-
heden, gebiedsambtenaren en het 
Bronckhorster inwonerpanel. 

Let op
Het kan zijn dat de gegevens van uw 
vereniging of instantie onlangs zijn 
gewijzigd of binnenkort veranderen. 
Mailt u dan naar FMR-producties, 
de uitgever van de gids, via info@
fmrproducties.nl. In de digitale 
gemeentegids worden de gegevens 
door FMR-producties zo spoedig 
mogelijk aangepast. Uw vereniging 
kan dan binnenkort wel met de 
juiste, nieuwe gegevens op www.

Voortgang nieuwbouw 
brandweerpost/gemeentewerf 

Er gebeurt veel op de bouwplaats 
waar de nieuwe brandweerpost/
gemeentewerf in Hengelo komt. 
Het staalskelet voor de werk-
plaatsen staat grotendeels en op 
dit moment wordt voorbereidend 
werk gedaan om op dat deel van 

het hoofdgebouw het dak te 
plaatsen. Onder meer worden 
hiervoor de houten spanten 
bevestigd. Op het kantoordeel 
wordt de dakbedekking al aan-
gelegd en hier binnen verrijzen 
nu ook de eerste binnenwanden.

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de 
sirenes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in Bronckhorst. De 
sirenes geven dan één luid alarm 
dat 1 minuut en 26 seconden te 
horen is. Omdat het om een test 
gaat, hoeft u geen actie te onder-
nemen. Het maandelijkse alarm 
heeft tot doel het landelijke waar-
schuwings- en alarmeringsstelsel 
te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend 
bent met het sirenegeluid en 
weet wat u moet doen als de 

sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga 
direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren 
en zet de radio of TV 
op omroep Gelder-
land’. Via deze omroep 
wordt u op de hoogte gehouden 
van de ramp en ontvangt u 
zonodig instructies. 
Op maandag 5 december a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest. 
Daarnaast is er deze keer een 
NL-Alert controletest. Zie het 
artikel hierover elders op deze 
gemeentepagina’s.

Sirenetest 



Steeds meer WhatsApp-buurtpreventiegroepen actief in 
Bronckhorst
Vraag verkeersbord en stickers aan bij gemeente
Met WhatsApp-buurtpreventie-
groepen maken buurtbewoners 
gebruik van een WhatsApp-groep 
op hun telefoon, om verdachte 
situaties in hun wijk met elkaar te 
kunnen delen. Zo’n burgerinitiatief 
is een moderne vorm van buurt-
preventie. Het doel van zo’n Whats-
Appgroep met de buurt is het 
zorgen voor meer ogen en oren in 
de buurt. Het biedt de mogelijkheid 
om verdachte omstandigheden, 
in de eigen woonomgeving, met 
elkaar te delen via berichtjes. 
Wettelijke toezichthouders, zoals 
politie, kunnen nu eenmaal niet 
overal tegelijk zijn. Als iemand 
binnen de groep een verdachte 
situatie of persoon signaleert, belt 
hij eerst 112 en stuurt daarna een 
bericht in de WhatsAppgroep. Zo 
ontvangt iedereen binnen de groep 
de melding en is op de hoogte van 
de verdachte situatie. Ondertussen 
kan de politie tot eventuele actie 
overgaan. Er ontstaan steeds 

meer WhatsApp-buurtpreventie-
groepen, ook in onze gemeente. 
Wij zijn positief over dit fenomeen, 
maar nemen niet zelf het initiatief 
tot het opzetten ervan in buurten. 
Buurten die een groep willen 
oprichten, kunnen uitleg en infor-
matie krijgen van de wijkagent 
(wat wel/niet doen, hoe de groep 
beheren etc). 

Wat biedt de gemeente?
De gemeente stelt (gratis) stickers 
beschikbaar voor op de brievenbus.
Ook zijn er borden te verkrijgen 
die in de openbare ruimte kunnen 
worden geplaatst. De stickers en 
borden zijn bedoeld als waarschu-
wingsmiddel. De kostprijs van de 
borden (incl. bevestigingsmateri-
alen) is 50 euro. De gemeente 
draagt hiervan de helft bij. De 
andere helft (25 euro) betaalt een 
buurt zelf. Over de locatie en het 
plaatsen van de borden overlegt u 
samen met ons. In Nederland zijn 

meerdere WhatsApp-buurt-
preventieborden en -stickers te 
verkrijgen. Om de eenheid te 
bewaren en daarmee de duidelijk-
heid te vergroten, is het plaatsen 
van eigen borden niet toegestaan 
en verzoeken wij u de Bronck-
horster uitingen te gebruiken. 
Aanvragen van borden en stickers 
kan via www.bronckhorst.nl/
buurtpreventie. 

Magic Mix huisvesting in 
Hummelo
Zoals wij vorige week al meldden 
op deze gemeentepagina’s is de 
vergunning voor de verbouw van 
pand Zandewierde aan de Penne-
kampweg in Hummelo onlangs 
verleend. In het pand komt vanaf 
begin 2017 voor een bepaalde 
tijd een ‘Magic Mix’ (verschillende 

doelgroepen zoals ouderen, 
starters en statushouders) 
van bewoners te wonen. 
Voor meer informatie over de 
verleende vergunning en de 
reactiemogelijkheid zie de 
rubriek Bekendmakingen en 
mededelingen.

Inloopbijeenkomst voorontwerp bestemmingsplan 
De Zonnekamp Zelhem

Zorgorganisatie Markenheem en 
woningcorporatie ProWonen 
hebben plannen om het terrein 
van woonzorglocatie De Zonne-
kamp in Zelhem te herontwik-
kelen. Een groot deel van de 
bestaande bebouwing sluit niet 
goed meer aan bij de huidige en 
toekomstige woon- en zorgbe-
hoefte en wijze van zorgverlening. 
Alleen de Magnoliahof (Magnoli-
aweg 100 t/m 172A) blijft nog 
gehandhaafd. De overige bebou-
wing wordt in fasen gesloopt. 
Hiermee is eerder dit jaar al een 
begin gemaakt. Ter vervanging 
worden 66 zorgwoningen (voor 
personen met 24-uurs zorg) en 30 

zelfstandige woningen/apparte-
menten (voor senioren en 
personen met een beperking) 
gebouwd. Markenheem en 
ProWonen presenteerden 
afgelopen juni hun herontwik-
kelingsplannen al aan bewoners 
en direct omwonenden tijdens 
een inloopbijeenkomst.
 
Bestemmingsplan
Voor de plannen voor de vervan-
gende bebouwing en de terreinin-
richting is een aanpassing van het 
nu geldende bestemmingsplan 
noodzakelijk. Een voorontwerp 
van die aanpassing is inmiddels 
klaar.

Inspraak
Op 1 december start de inspraak-
procedure over het voorontwerp 
bestemmingsplan. Tot 11 januari 
2017 kunt u op dat plan reageren. 

Zie voor meer informatie de rubriek 
Bekendmakingen en mededelingen 
elders op deze gemeentepagina.

Inloopbijeenkomst
Naast de vaste inspraakmogelijk-
heden organiseren wij op 6 
december een inloopbijeenkomst, 
waar u het voorontwerp bestem-
mingsplan kunt inzien en vragen 
kunt stellen. U kunt tussen 16.00 
en 20.00 uur langskomen in het 
Proeflokaal van Eetcafé De Groes, 
Stationsstraat 2 in Zelhem. 

Tijdens deze inloopbijeenkomst 
zijn naast vertegenwoordigers 
van de gemeente, ook mede-
werkers van Markenheem en 
ProWonen aanwezig om even-
tuele vragen te beantwoorden. 
Ook is er gelegenheid om de in 
juni getoonde gebouwimpressies 
te bekijken.

Bedrijventerrein ’t Werkveld 
in Vorden krijgt weer Keurmerk 
Veilig Ondernemen 

Weet wat te doen bij een noodsituatie
Controlebericht op 5 december

Vraag nu simpel en kosteloos openbare laadpaal aan 
voor uw elektrische auto!
Steeds meer inwoners rijden elek-
trisch of willen dat op korte termijn 
gaan doen. Dat is mooi, want het is 
schoon, stil en zuinig! Geen ruimte 
voor een oplaadpunt aan uw huis 
of op de oprit? Dat is geen 
probleem (meer)! Een openbare 
oplaadpaal in uw eigen buurt, 
waar u maar ook andere buurtbe-
woners of bezoekers gebruik van 
kunnen maken, is de uitkomst! De 
gemeente heeft duurzaamheid 
hoog in het vaandel staan en 
maakte het daarom mogelijk dat 
dit nu kosteloos en heel gemakke-
lijk te regelen is via organisatie 
Allego. Ook ondernemers kunnen 
van deze mogelijkheid gebruik 
maken.

Via het online platform www.open-
baarladen.nl (zoek op Bronck-
horst) van Allego vraagt u in een 
paar klikken heel eenvoudig een 
openbare laadpaal aan binnen 300 
meter van uw woning of werk in 
Bronckhorst. Na de bevestiging 
per e-mail, beoordeelt Allego uw 
aanvraag op basis een aantal 

voorwaarden die de gemeente 
heeft gesteld. Palen mogen 
bijvoorbeeld de verkeersveiligheid 
niet in gevaar brengen of een 
beschermd dorpsgezicht 
aantasten. Als de geschikte plek is 
bepaald, vraagt Allego de 
gemeente om akkoord. Daarna 
wordt alles in gang gezet om de 
laadpaal te plaatsen. Nieuws-
gierig? Ga snel naar www.open-
baarladen.nl!

Streven is altijd een oplaadpunt 
in de buurt
Het is nu dus mogelijk altijd een 
openbare laadpaal dicht in de 
buurt te hebben. Is de oplaadpaal 
op uw vertrouwde locatie onver-
wachts bezet? Dan is de ambitie 
dat er een oplaadpaal in de buurt 
is waar u alsnog terecht kunt. De 
gemeente en Allego streven naar 
een groot dekkend laadnetwerk in 
Bronckhorst waar iedere inwoner, 
bezoeker of werknemer, straks 
overal en altijd zijn of haar auto 
kan opladen. Allego plaatst een 
oplaadpaal kosteloos. Wel betaalt 

u voor het opladen. Dit bedrag zal 
ca. 29 tot 35 cent per kilowatt 
bedragen. 

Wethouder Jan Engels: “Graag 
zien wij dat iedere inwoner met 
een elektrische auto in onze 
gemeente binnen een straal van 
300 meter van zijn of haar eigen 
woonomgeving een openbare 
laadpaal ter beschikking heeft. 
Geen plek voor een laadpunt bij uw 
huis? Vraag een openbare laad-
paal aan. Allego gaat graag aan de 
slag met uw aanvragen om, in 
overleg met de gemeente, een 
laadpaal te plaatsen in uw buurt! 
Hiermee hopen we het gebruik van 
elektrische auto’s te stimuleren.” 

Op www.oplaadpalen.nl leest u 
waar oplaadpunten in Bronckhorst 
zijn.

Het bedrijventerrein in Vorden 
haalde onlangs wederom het 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen. Het Keurmerk 
is een waardering voor bedrijven-
terreinen waar wordt samenge-
werkt om de veiligheid te verbe-
teren. Een belangrijke voorwaarde 
voor het behalen van het landelijke 
KVO-B-certificaat is dat onder-
nemers samen met gemeente, 

politie, brandweer en eventuele 
andere partijen afspraken maken 
om overlast, criminaliteit en 
onderhoud en beheer aan te 
pakken. Dit levert een veiliger 
omgeving op met als resultaat 
een groter gevoel van veiligheid 
en minder schade. Daar profiteert 
iedereen van. Een pluim voor de 
ondernemers en fijn voor hun 
klanten! Over drie jaar volgt 
opnieuw een evaluatie en her-
certificering. 

Revitalisering bedrijventerrein
Om de openbare ruimte van het 
bedrijventerrein zo goed mogelijk 
te laten aansluiten bij de behoeftes 
van de bedrijven, hebben we in 
2016 een aantal wegen opnieuw 
ingericht. Er zijn parkeervakken 
aangelegd, straatverlichting 
vernieuwd en een verkeers-
drempel aangelegd. 

Bij een noodsituatie in uw omge-
ving wilt u weten wat u wilt doen. 
Daarom is er NL-Alert. Als bij u in 
de buurt een ramp gebeurt, dan 
ontvangt u een tekstbericht op uw 
mobiel. Hierin staat precies wat 
er aan de hand is en wat u op dat 
moment het beste kunt doen. 
Ga nu naar nl-alert.nl, stel uw 
mobiel in en help ook anderen 
met instellen.

Waarom NL-Alert?
Als er een noodsituatie bij u in 
de buurt is, kan de overheid u zo 
gericht mogelijk alarmeren en 
informeren. Bijvoorbeeld dat u bij 
een brand ramen en deuren moet 
sluiten. Of dat u bij een terroristi-
sche aanslag uit het gebied moet 
blijven. Als u een NL-Alert 
ontvangt, informeer dan ook de 
mensen in uw directe omgeving. 
Zo weten zij ook wat zij moeten 
doen.

Hoe werkt NL-Alert?
De overheid zendt een tekstbericht 
uit naar mobiele telefoons in de 
directe omgeving van een noodsi-
tuatie. NL-Alert werkt op basis van 
cell broadcast. Dit is een techniek 

om tekstberichten uit te zenden 
naar mobiele telefoons via de 
zendmasten van alle providers. 
De werking hiervan is vergelijkbaar 
met een radiosignaal. U ontvangt 
hierdoor NL-Alert óók als het 
netwerk overbelst is. NL-Alert is 
gratis en anoniem. Uw naam en 
telefoonnummer zijn niet nodig 
en blijven dus onbekend.

Hoe stel ik mijn mobiel in?
NL-Alert is standaard ingesteld 
op de meeste mobiele telefoons 
die in Nederland worden verkocht. 
Op sommige toestellen, zoals 
de iPhone, moet u dit zelf doen. 
Ga nu naar www.nl-alert.nl en 
stel uw mobiel in.

Is mijn mobiel juist ingesteld 
voor NL-Alert?
Op 5 december rond 12.00 uur 
zendt de overheid een NL-Alert 
controlebericht uit. Als u het 
controlebericht ontvangt, is uw 
mobiel juist ingesteld voor 
NL-Alert. Als u in de buurt van 
een echte noodsituatie bent, dan 
weet u zeker wat u moet doen.

Vragen? Ga naar www.nl-alert.nl



Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?
Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet 
niet waar u moet beginnen? Hebt 
u advies nodig bij de lopende 
gang van zaken in uw onderne-
ming, omdat het even wat minder 
gaat? Dan kunt u bij ROZ (Regio-
nale Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. Deze organisatie voert 
voor de meeste gemeenten in de 
Achterhoek, waaronder Bronck-
horst, regelingen voor onder-
nemers uit. Daarnaast biedt ROZ 
advies, coaching en trainingen 

voor starters en ondernemers. 
Zo kunt u bijvoorbeeld onder-
steuning krijgen van (oud)onder-
nemers 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 

levensonderhoud te voorzien, 
kunnen hier een beroep op doen. 
Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levens-
vatbaar te blijven en de financie-
ring niet bancair voor elkaar 
kunnen krijgen. Naast krediet-
verlening biedt het BBZ de 
mogelijkheid voor een tijdelijke 
inkomensaanvulling. ROZ heeft 
ook goede contacten met banken 
om voor u te bemiddelen bij het 
verstrekken van een lening. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om onderne-
mend Bronckhorst te stimuleren. 
Voor 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 eerstvolgende spreekuur is 
op 6 december a.s. van 13.00 tot 
17.00 uur. Noteer deze datum.

Raadsvergadering 
24 november 
De gemeenteraad vergaderde op 
24 november. Op de agenda 
stonden onder andere de 
volgende onderwerpen:
• Grondstoffenplan 

Bronckhorst 2017-2020
 Omdat 76% van het afval dat 

Circulus-Berkel inzamelt her-
bruikbaar is, noemen we ons 
afvalbeleid voortaan grondstof-
fenplan. De komende beleids-
periode richten wij ons op een 
nog betere scheiding van het 
restafval en hergebruik van 
grondstoffen. De raad stelde 
het grondstoffenplan 2017-
2020 vast. De raad wil wel 
graag inzicht in de ervaringen 
met gespiegeld inzamelen (het 

zelf wegbrengen van restafval 
naar de milieuparkjes). Wet-
houder Engels zei toe hiervoor 
wel een pilot te willen organise-
ren. Inwoners van een bepaald 
gebied brengen dan gedurende 
een bepaalde periode verplicht 
hun restafval weg. Daarna volgt 
evaluatie waarover de raad 

 geïnformeerd wordt
• Verordening reinigingsrechten 

2017 
 De reinigingsrechten (afvalstof-

fenheffing) waren dit jaar niet 
meegenomen bij de vaststelling 
van de belastingverordeningen 
2017, vanwege het nieuw op te 
stellen grondstoffenplan 2017-
2020. Dit plan is nu klaar. De 
verwachting is dat de trend van 
goede afvalscheiding doorzet. 
Voor de berekening houden we 
rekening met 7 aanbiedingen 
restafval-container en 8 aan-
biedingen gft-container. De 
raad stelde de nieuwe verorde-
ning vast met daarbij ook een 
nieuwe verordening kwijtschel-
ding gemeentelijke belastingen. 
(VVD stemde tegen)

• Hernieuwde vaststelling 
 bestemmingsplan Buiten-

gebied, Bonte Koeweg 4 in 
Baak

 De raad stelde dit bestem-
mingsplan dat gaat over de 
nieuwvestiging van een melk-
rundveehouderij, gewijzigd 
vast. De VVD, GBB en Groen-
Links stemden tegen, omdat 

 zij het niet eens zijn met de 
gang van zaken in het proces

• Afsluiten grondcomplex 
 HAVO terrein in Vorden
 Ondanks de verschillende 
 inspanningen blijkt te weinig 
 interesse voor de 7 bouwkavels 

op het 2e deel van het voorma-
lig HAVO-terrein in Vorden. 

 De raad ging akkoord met het 
voorstel om deze kavels te 

 laten vervallen en het verlies 
van de exploitatie HAVO terrein 
à € 660.000,- te dekken uit de 
algemene reserve

• Derde wijziging gemeenschap-
pelijke regeling Erfgoedcen-
trum Achterhoek en Liemers

 Op 1 januari 2015 is de Wet 
 gemeenschappelijke regelingen 

gewijzigd. Als gevolg hiervan 
moeten binnen de gemeen-
schappelijke regeling erfgoed-
centrum Achterhoek en Lie-
mers 2011 enkele bepalingen 
worden gewijzigd. De raad ging 
met algemene stemmen akkoord

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die besproken 
zijn tijdens de vergadering 
verwijzen wij u naar www.
bronckhorst.nl/gemeenteraad. 
U kunt hier ook de vergadering 
terugluisteren. 

De volgende raadsvergadering is 
op 15 december 2016.

Commisievergadering 
8 december
De raadscommissie vergadert op 
8 december om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
U bent van harte welkom om de 
bijeenkomst bij te wonen. Op de 
agenda staat o.a.: 
• Vaststelling verordening 
 blijverslening gemeente 

Bronckhorst
 De raad wordt gevraagd de 

‘Verordening Blijverslening 
gemeente Bronckhorst’ vast te 
stellen en in te stemmen met 
gemeentelijke garantstelling 
voor de blijversleningen. 

 Via de gemeente kunnen eige-
naar-bewoners een lening 
krijgen, hypothecair of con-
sumptief, waarmee zij een 

 woningaanpassing kunnen 
 financieren. Het doel is inwo-

ners te faciliteren bij het zo 
lang mogelijk zelfstandig 

 blijven wonen in hun eigen 
 woning en de bestaande 
 woningvoorraad geschikt 
 maken voor de toekomst

• Verordening op beheer en 
 gebruik van gemeentelijke 

begraafplaatsen 
 De raad wordt gevraagd de 

verordening uit 2012 in te trek-
ken en de verordening van 

2016 vast te stellen. De nieuwe 
verordening is geactualiseerd 
en op enkele punten verduide-
lijkt 

Volg de vergaderingen live!
Via bronckhorst.nl/live kunt u 
vergaderingen van de raad live 
volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet per se 
naar het gemeentehuis.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen aan de raad?
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u inspreken over onder-
werpen die op de agenda staan. 
Over onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissieverga-
dering.

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

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

Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Baak:
• Dambroek 25, bouwen bedrijfshal, aanvraag ontvangen

Bronckhorst:
• Vrijstelling reglement verkeersregels en verkeerstekens voor voertuigen gemeente   
 Bronckhorst, ontheffing verleend

Hengelo (Gld):
• Bleekstraat 4, kappen esdoorn, aanvraag ontvangen
• Gompertsdijk 7, bouwen woning, vergunning verleend
• Zelhemseweg 15, organiseren kerstmarkt en wandeling, vergunning verleend

Hummelo:
• Broekstraat 33, vergroten melkveestal, vergunning verleend
• hoek Van Heeckerenweg/Dorpsstraat, plaatsen info-bord, vergunning verleend 
• J.D. Pennekampweg 17, verbouwen wooncentrum Zandewierde, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Rijksweg 89, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Burg. Buddingh’plein, standplaats weekmarkt voor verkoop bloemen, vergunning verleend

Toldijk:
• Zutphen-Emmerikseweg tussen nrs. 8 en 10, kappen 3 leilindes, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Het Jebbink 4, wijzigen gebruik dienstwoning in reguliere woning, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Ludger 1, bouwen carport, vergunningsvrij

Zelhem:
• Bergstraat 2, vergroten woning, aanvraag ontvangen

Blijf op de hoogte!

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

Uit de raad



Vele kinderen bezochten de slaapkamer 
van Sinterklaas
VORDEN - Vele kinderen en hun ouders en opa of oma wisten vorige 
week woensdag 23 november de Slaapkamer van Sinterklaas te 
vinden in Kulturhus het Dorpscentrum. Nog geen uur was er voorbij 
en er waren al meer dan tachtig kinderen geteld, een grote opkomst!

De Pieten ontvingen de kinderen 
in het Kulturhus en zorgden dat 
de kinderhandjes (en jaszakken!) 
meteen gevuld werden met strooi-
goed. Vervolgens mochten ze een 
kijkje nemen op de plek waar Sin-
terklaas in Vorden tijdelijk slaapt. 
Natuurlijk was Sinterklaas zelf niet 
aanwezig, die is tenslotte druk met 
het kopen van alle cadeautjes. De 
ondeugende Pieten gingen op het 
bed van Sinterklaas zitten (wat 
eigenlijk helemaal niet mocht) 

en nodigden ook de kinderen uit 
dit eens uit te proberen. Ook een 
enkele volwassene kon het niet la-
ten. Voor de mama’s, papa’s, opa’s 
en oma’s was het daarnaast een 
mooi moment om even een foto 
te maken van de kinderen tijdens 
hun bezoek. Ook zagen meerdere 
kinderen hun eigen tekeningen te-
rug op de muur in de slaapkamer, 
die zij tijdens de intocht van Sin-
terklaas aan hem hadden gegeven. 
Na afloop kregen de kinderen, 

voor wie dit wilden, een meezing-
boek mee met de meest populaire 
liedjes van Sinterklaas.

Bezoek de slaapkamer
Ook benieuwd waar Sinterklaas 
slaapt en alle cadeautjes bewaart? 
Kom kijken in de slaapkamer van 
Sinterklaas in het Kulturhus het 
Dorpscentrum. Dit kan nog op 
woensdag 2 december, van 15.00 
uur tot 16.00 uur. Ook kun je met 
de Pieten op de foto. De slaapka-
mer van Sint wordt mogelijk ge-
maakt door de Vordense Onder-
nemers Vereniging.

Foto’s: Bernadet te Velthuis

‘Een mooie duif hoeft geen
snelle duif te zijn’

RUURLO - Postduivenvereniging 
Roderlo had tijdens de Con-
cours Combinatie De Graaf-
schap tentoonstelling in haar 
onderkomen aan de Ventersteeg 
afgelopen weekeinde geen extra 
maatregelen getroffen tegen de 
vogelgriep. “Ondanks alle tegen-
gestelde berichtgevingen was er 
voor ons geen enkele belemme-
ring. Wel is er een ophokplicht 
voor onze duiven”, zo liet voor-
zitter Willy Meulenveld van PV 
Roderlo weten.

Door Jan Hendriksen

Aan de tentoonstelling deden de 
leden mee die ‘meespelen’ in de 
acht postduivenverenigingen die 
de CC De Graafschap rijk is en af-
komstig zijn uit Vorden, Zelhem 
(PV De Koerier), Doetinchem 
(Reisduif Bode), Lochem (PAX 
Snelpost,) Borculo (Steeds Snel-
ler), Hengelo/Keijenborg (Steeds 
Sneller) en Ruurlo (Roderlo). Er 
waren door veertig ‘duivenmel-
kers’ 160 duiven ingebracht. “Tij-
dens deze tentoonstelling gaat 
het om de schoonheid van de 
duif en niet om de ‘snelste’ duif. 
“Een mooie duif hoeft niet perse 
een goede snelle duif te zijn. Maar 
naar gelang een duif steeds snel-
ler vliegt wordt hij of zij naar de 
mening van de ‘duivenmelker’ 
natuurlijk wel steeds mooier”, zo 
verklaart Jan Meulenveld met een 

glimlach. Meulenveld (60) ver-
vulde de nodige voorbereidingen 
voor de tentoonstelling. Ook is 
een dergelijke tentoonstelling be-
doeld om in de wintermaanden 
gezellig met elkaar ‘te melken’. 
Postduivenvereniging Roderlo is 
een kleine maar actieve vereni-
ging met dertien ‘vliegende ho-
kleden’. 

Jan Meulenveld: “We draaien nog 
steeds als zelfstandige vereniging 
maar hebben regelmatig overleg 
en contact met onze zusterver-
enigingen Steeds Sneller uit Bor-
culo en PAX Snelpost uit Lochem. 
Waar we elkaar kunnen verster-
ken dan doen we dat. En wat er 
op termijn gebeurd? Dat weten 
we niet. Een fusie zou tot de mo-
gelijkheden kunnen behoren.”

Uitslagen
De uitslagen van de CC De Graaf-
schap: Mooiste oude duivin: 
Gerard van den Bovenkamp, 
PV Reisduifbode Doetinchem; 
Mooiste oude doffer: Hans Hoks-
bergen, Vorden; Mooiste jonge 
doffer: Combinatie Beumer- van 
Slooten, PAX Snelpost, Lochem; 
Mooiste jonge duivin: Combina-
tie Daalwijk, Steeds Sneller, Bor-
culo; Mooiste duif van het geheel: 
Hans Hoksbergen, Vorden; Mooi-
ste viertal: Hank Wassink, Koerier, 
Zelhem; Mooiste vereniging vier-
tal: Roderlo.

   

Vrijwilligers gezocht bibliotheek

WEST ACHTERHOEK - Bibliotheek 
West Achterhoek is op zoek naar 
vrijwilligers voor diverse vesti-
gingen. Hierbij wordt gedacht 
aan mensen die graag tijdens 
openingsuren klanten willen as-
sisteren en de bibliotheekmede-
werkers willen ondersteunen. Een 
vrijwilliger is minimaal twee dag-
delen per week beschikbaar. De 

vrijwilliger kan voor de inzet re-
kenen op een gratis lidmaatschap, 
het gratis bijwonen van lezingen, 
vergoeding van onkosten en een 
eindejaar attentie. Inschrijven kan 
via de website. Meer informatie 
Ivannah Rietkerk: 06-577 55 297.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

• Everhardinkweg 3A, bouwen geitenstal, vergunning verleend
• Heidenhoekweg 20, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 14, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 48, kappen esdoorn, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 59, vergroten woning en gedeeltelijk vernieuwen berging, vergunning   
 verleend 
• Magnoliaweg/Hengeloseweg/Roosweg/Kerkhoflaan, gedeeltelijk herontwikkeling 
 De Zonnekamp, voorontwerp bestemmingsplan
• Ruurloseweg 25, bouwen opslagruimte, aanvraag ontvangen 

Mededelingen
Groenwerkzaamheden
In verband met snoeiwerkzaamheden sluiten wij tussen 1 t/m 9 december 2016 
onderstaande wegen af zodra wij op locatie zijn:

• Achter-Drempt, Hoefkensestraat, tussen Koeweg / Zomerweg 
• Achter-Drempt, Koeweg, tussen Hoefkensestraat / Hettenstraat 
• Achter-Drempt, H. Remmelinkweg, tussen Koeweg / Zomerweg 
• Achter-Drempt, Hulsevoortseweg, tussen H. Remmelinkweg / Zomerweg 
• Halle, Marssestraat, tussen Varsseveldseweg / Nijmansedijk 
• Halle, Kattendijk, tussen Oude-maatje / Nijmansedijk 
• Halle, Oude-maatje, tussen Kattendijk / Varsseveldseweg 
• Halle, Nijmansedijk, tussen Marssestraat / Molenweg 
• Halle, Nijmansedijk, tussen Molenweg / Halle-Nijmanweg 

Na de werkzaamheden is de weg weer begaanbaar. De hulpdiensten en Arriva kunnen wel 
gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven de aanwonenden bereikbaar. Er kunnen 
omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of 
versnellen, bijvoorbeeld weersomstandigheden. Wij proberen de overlast te beperken. 
Alvast bedankt voor uw begrip.

Bekendmakingen en mededelingen, vervolg

Jan Meulenveld was een van de drijvende krachten achter de regionale postduiven-
tentoonstelling in Ruurlo. Foto: Jan Hendriksen



De Feestfabriek wint eerste 
Guus Hiddink Award
DOETINCHEM - De Feestfabriek is 
de eerste winnaar van de Guus 
Hiddink Award geworden. Don-
derdag 24 november werd de 
prijs door de naamgever zelf 
uitgereikt, vlak voordat hij weer 
het land uit vloog, ditmaal naar 
China, van waaruit een beroep 
wordt gedaan op de diensten van 
de ‘wereldtrainer’.

De allereerste Guus Hiddink 
Award, bedoeld voor een bedrijf 
of organisatie die zich als nadruk-
kelijk ambassadeur van de Achter-
hoek manifesteert, ging dus naar 
De Feestfabriek. 

De prijs, in het leven geroepen 
door de Business Club van De 
Graafschap, werd door Guus Hid-
dink zelf uitgereikt in Club 22-24 in 
Doetinchem. Het is de bedoeling 
dat de award voortaan ieder jaar 
wordt uitgereikt aan een bedrijf of 

organisatie die de Achterhoek op 
de kaart zet of heeft gezet en bij-
draagt aan het positieve beeld van 
de regio, op landelijk en/of inter-
nationaal niveau.

Uitreiking 
van drie 
verschillende 
awards

Een jury, waarin onder meer 
oud-voorzitter Sietze Veen van 
De Graafschap en voorzitter Vin-
cent Immink van de Business 
Club zitting hadden, koos drie 
genomineerden, waarna het pu-
bliek op de avond van 24 novem-

ber de winnaar bepaalde. Naast 
De Feestfabriek waren Kaak in 
Terborg en Kaak in Varsseveld 
genomineerd.

Behalve de Guus Hiddink Award 
werden er ook twee andere awards 
vergeven op 24 november. Zo was 
er ook de eerste editie van de Ra-
bobank Talent Award, voor een 
initiatief of bedrijf jonger dan vijf 
jaar dat zichtbaar bijdraagt aan 
de leefbaarheid in de Achterhoek 
en de participatie van haar inwo-
ners. Deze ging naar Showline in 
Toldijk.

De Ap Ruesink Award, voor de 
netwerker en verbinder van het 
jaar, kende in zijn eerste levensjaar 
direct twee winnaars; hij ging naar 
Bert Ribbers van Buitencentrum 
Kerkemeijer in Borculo en naar 
Sandra Luijmes van VitaMee in 
Lichtenvoorde.

Vorden 1 verliest wederom met 1-0
VORDEN - Het was alweer 2,5 jaar 
geleden dat Vorden 1 twee com-
petitiewedstrijden achter elkaar 
heeft verloren. In het seizoen 
2013-2014 speelde het vlaggen-
schip voor het 2e achtereenvol-
gende seizoen in de 3e klasse en 
moest het destijds op 27 april 
en op 4 mei twee nederlagen 
incasseren tegen resp. OBW en 
FC Eibergen. Afgelopen zondag 
verloor het eerste elftal met 0-1 
van FC Winterswijk en aange-
zien er twee weken geleden ook 
met dezelfde cijfers was verloren 
van Rood-Wit betekende het dus 
dat na 2,5 jaar er wederom twee 
wedstrijden achter elkaar geen 
punt(en) werden behaald.

Deze statische voetnoot geeft we-
derom aan met wat voor een prach-
tige serie het 1e elftal van v.v. Vorden 
de laatste jaren bezig is. Ondanks 
dat het elftal steeds een treetje ho-
ger is gaan spelen zijn de resultaten 
steeds maar weer positief gebleven 
en loopt het bijvoorbeeld in de 2e 
klas sinds vorig seizoen niet of nau-
welijks tegen een nederlaag aan. 
Vandaar dat de stemming binnen 
het elftal en bij de begeleiding en 
bij de supporters afgelopen zondag 
na afloop ook zo bedrukt was. De 
0-1 nederlaag kwam extra hard aan 
omdat het net als in Groesbeek niet 
nodig was geweest. De thuiswed-
strijd op het redelijk bespeelbare 
veld was geheel in evenwicht en 

speelde zich vooral af op het mid-
denveld. Aan beide kanten werden 
niet of nauwelijks kansen gecre-
eerd. Nadat de ruststand was be-
reikt met een 0-0 stand, gebeurde 
er in het eerste kwartier na rust het 
meeste. Allereerst kwam FC Win-
terswijk uit een vrije trap in de 57e 
minuut geheel uit het niets op een 
0-1 voorsprong toen een vrije trap 
gelukkig terecht kwam bij de in-
stormende centrale verdediger van 
FC Winterswijk en deze kon met 
binnenkant voet eenvoudig van ze-
ven meter raak schieten. Nog geen 
vijf minuten later bracht Frank Hid-
dink de stand weer bijna op gelijke 
hoogte, toen hij uit de draai in de 
korte hoek bijna raak schoot. Dat 
waren echter de laatste echte wa-
penfeiten in deze wedstrijd want 
in het resterende half uur was er 
sprake van een enorme inzet, veel 
duels op het middenveld en een 
uitstekende wedstrijdmentaliteit. 
Dit alles leidde echter niet tot uit-
gespeelde kansen en ondanks een 
optisch overwicht, veel lange bal-
len, ingooien en vrije trappen die in 
de ‘zestien’ terecht kwamen, werd 
het geen enkele keer echt gevaarlijk 
voor het doel van FC Winterswijk 
en moest zodoende Vorden 1 haar 
meerdere erkennen.

Komende zondag speelt het 1e 
elftal uit tegen Varsseveld en over 
twee weken tegen Babberich haar 
laatste thuiswedstrijd van 2016.

   

Uitslag Bridge Vorden
VORDEN - Hierbij de uitslag van 
de 2e periode (maandagavond)
van het seizoen 2016/21017 van 
Bridgeclub Vorden: Lijn A: 1. Joop 
en Tony van Straaten 57,83%; 2. 
Max Maas en Sjoerd Tichelman 
57,31% en 3. Jos en Henriette Me-
ijers 57,22%. Lijn B: 1. Ellen Steh-
mann en Hans Dekker 58,13%; 2. 
Wil Matser en Annelies Schröder 
53,78% en 3. Betsy en Herman Ha-
verkort 52,45%. Lijn C: 1. Noortje le 
Pair en Herman Kip 55,48%; 2. Ger-

rit Brunsveld en Ineke de Bruine 
55,44% en 3. Hermien Veenhuis en 
Els Westerhof 55,27%. 

Tweede periode woensdag: Lijn 
A: 1. Rini en Evert Thalen 63,89%; 
2. Hertog Enthoven en Ab Vruggink 
62,77% en 3. Jan Holtslag en Henk 
Wagenvoorde 57,02%. Lijn B: 1. 
Irma van Alphen en Jitske Karssen-
berg 62,37%; 2. Jacobine en Wim 
Bekkers 60,97% en 3. Betsy Haver-
kort en Niek Verhaagen 53,70%.

ZELHEM - Woensdagavond 30 no-
vember staat de band ‘KatZMaV’ 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt live en de 
bandleden worden geïnterviewd 
door de presentator van dienst.

KatZMaV is een zo goed als nieuwe 
band, met een originele nieuwe 
sound, maar opgeteld met meer 
dan 150 jaar bandervaring. De 
band speelt covers, maar de num-
mers worden zodanig verbouwd, 
dat een regulier en bonafide aan-
nemersbedrijf er jaloers op zou 
zijn. Het idee achter KatZMaV is 
vrij eenvoudig, namelijk met een 
knotsgekke band een breed assor-
timent aan pop- en rocknummers 
op een geheel eigen wijze vertol-
ken om daarmee de eigen naam 
eer aan te doen. Met twee aanste-
kelijke frontmannen, een uitbun-
dige blazerssectie en een strakke 
ritmesectie lukt dit behoorlijk. De 
band laat de Stones schaamteloos 
vreemdgaan met ABBA…. Verras-
sende covers, bijzondere wendin-
gen en spectaculaire ontsnappin-
gen. Bluegrass, Balkan, Ska, Rock 

of Reggae: alle genres en songs zijn 
vogelvrij verklaard. Alles is toege-
staan. KatZmaV bestaat uit Ronny 
Kolenbrander: zang, trompet en 
bluesharp, Rob Donderwinkel: 
zang, sousafoon en trombone, 
Rene Verhey: slagwerk, Edwin 
Hunter: bas, Marcel Epping: gitaar, 
Victor Striekwold: trompet, Marc 
van de Voort: tenorsax en Erwin 
Eijkelkamp: altsax.

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

KatZMaV bij Live@Ideaal

Ze zijn echt KatZMaV. Foto: PR

Ronnie Degen van De Feestfabriek neemt award in ontvangst van Guus Hiddink. Foto: Carlo Stevering/De Graafschap

Feestmaand, december in zicht
Met de intocht in Zutphen van Sin-
terklaas begint ook de intocht van 
extra kaas in onze winkel. Diverse 
nieuwe soorten kaas die we begin 
oktober op beurzen hebben inge-
kocht, komen binnen. En nu is het: 
lekker proeven, keuren en ontdek-
ken in onze winkel.

Met december in zicht vraagt u zich 
misschien af wat u uw medewer-
kers, relaties of vrienden dit jaar 
voor passend kerstcadeau wilt ge-
ven. Een smakelijke cadeaumand 
van de Zuivelhoeve biedt dan dé 
verrassende oplossing. Tegen de tijd 
dat de klok 2016 wegtikt, is de mand 
meestal leeg. Hoe leuk is dat! 

Wacht niet te lang met bestellen – 
we hebben enige tijdig nodig om de 
cadeaus mooi samen te stellen en, 
als u dat wilt, ook te bezorgen. Kom 
naar de winkel om samen de inhoud 
van uw smakelijk pakket te bespre-
ken. U kunt uiteraard ook bellen of 
mailen om uw wensen te bespreken, 
dan maken we geheel naar uw wens 
uw bestelling klaar. Vorig jaar gingen 
heel veel tevreden klanten u voor.

Bijzondere kaas
Voor Serious Request zamelt 3FM 
elk jaar geld in voor kinderen en jon-
geren die in een kwetsbare situatie 
moet zien te overleven. Ook in 2016 
zal Serious Request in december 
weer gedurende 5 dagen, 24 uur per 
dag zoveel mogelijk geld inzamelen. 
Dit jaar vanuit het Glazen Huis in 
Breda. Om dit verheugende initiatief 
te steunen, verkopen we in decem-
ber ‘serious cheese’.

Deze heerlijke Noord-Hollandse be-
legen kaas kent u als ons huismerk 
Zuivelhoeve Subliem. Het mooie van 
de serious cheese is dat er per kilo 
1 euro naar het goede doel gaat. Zo 
geeft u zowel een smakelijk pakket 
als een goed gevoel weg. Of u eet 
er zelf een lekker stuk van op. Proef 
hem vooral, vergelijk deze serious 
cheese eens met andere kazen en u 
ervaart de volle smaak van deze su-
blieme kaas... (met een goed gevoel 
als nasmaak).

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Heeft  u er kaas van gegeten?
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Hans’ Mobiele Rokerij: Ambachtelijk bereid en lekker
Vers gerookte vis en vlees producten op locatie en/of op bestelling
Hans ten Broeke werkte meer 
dan vijfendertig jaar als kok. Van-
uit zijn passie voor koken startte 
hij twee jaar geleden een eigen 
rokerij. Hans: “Na twee succes-
volle seizoenen op braderieën en 
fairs krijg ik nu ook lokaal meer 
bekendheid. Ik rook ook voor 
restaurants en particulieren. Het 
koken en roken ligt erg dicht bij 
elkaar, beide hebben te maken 
met smaak, temperatuur en vak-
kennis.”

Gerookte producten zijn lekker en 
gezond. Bij het roken van vis zijn het 
drogen, temperatuur (garing) en 
de duur van het roken belangrijke 
aspecten die goed op elkaar afge-
stemd moeten worden. De smaak 
wordt bepaald door het vetgehalte 
van de vis, het pekelen en het soort 
hout waarmee gerookt wordt. De 
authentieke smaak ontstaat wan-

neer er gerookt wordt met fijn stof-
vrij zaagsel van beukenhout.

Hans’ Mobiele Rokerij staat op 
evenementen, feesten, braderieën 
maar verkoopt ook op bestelling 
via de website of telefonisch. Bij 
een feest of evenement worden de 
producten ter plaatse gerookt in 
de rookoven.

Diverse soorten vis en vlees wor-
den in de rookoven bereid, zoals 
paling, zalm, zalmbuiken, makreel 
en rode poon en kipfilet. Voor zo-
wel de vegetariër als niet vegeta-

riër worden er ook groenten als 
champignons, uien en knoflook  
gerookt door Hans’ Mobiele Roke-
rij.

Een demonstratie of een combi-
natie van demo en proeverij is ook 
mogelijk.

Wilt u thuis eens iets anders dan 
alleen maar vlees op de barbecue, 
dan zou u eens kunnen denken 
aan een rokerij met vers gerookte 
producten, of voor degene die niet 
van vis houden een combinatie 
van barbecue en rokerij. Buffet-
werk met diverse soorten salades 
en catering behoren tot de moge-
lijkheden. Hans: “Laat mij uw wen-
sen weten, dan kom ik met culinai-
re ideeën.”

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over 
de mogelijkheden en prijzen op: 
www.hansmobielerokerij.nl of 
neem vrijblijvend contact op via 
telefoon: 06 81241930.

www.hansmobielerokerij.nl

Nieuw! 

Nu ook vegetarische gerookte 
producten met groenten als 
gerookte champignons, uien 
en knoflook.

Waar is Hans’ Mobiele Rokerij in 
de decembermaand te vinden?

Vrijdag 9 december: 
Hengelo (GLD), 
Winterpleinenfeest, 
16.00 uur-21.00 uur.

Zondag 11 december: 
Diepenheim, Kerstmarkt 
Diepenheim, 12.00-18.00 uur.

Zaterdag 17 december: 
Vorden, Kerstmarkt, 
14.00 uur-19.00 uur

‘Feestje? 
Wij hebben 
alles te bieden’

‘Warme gerook-
te zalm met het 
koude weer daar 
smelt je voor’

ACTIE! Nú 2 weken lang, uw binnendeuren 
GRATIS afgelakt in fabriek!

  12 Jaar garantie op 2Adore binnendeuren

Gratis aflak
in fabriek *  

 
t.w.v.  

€158,-

  Stabiele kern, vormvast en vochtbestendig

Leestenseweg 10 7207 EA Zutphen
T 0575 521796 M 06-55072626 W www.heijinkbouw.nl

  SIGMA af fabriek gespoten (180 mu)

  Vakkundige montage

  300 m2 recent vernieuwde deuren 

Welkom in onze recente verbouwde 
showroom van ruim 300m2!

dealer van:

*niet geldig i.cm. andere acties

ACTIE! wegens succes verlengd 
met 2 weken!



Nieuwe geitencarrousel vormt
trekpleister tijdens open dag
ZELHEM - Melkgeitenhouderij 
Roekevisch in Zelhem houdt op 
zaterdag 3 december een open dag. 
Belangstellenden kunnen een kijk-
je nemen op het bedrijf waar va-
der Reint (60), moeder Annie (60), 
zoon Dennis (33) en zijn vrouw Hil-
de (33) hun geiten sinds september 
melken op een carrousel.

Door Luuk Stam

Voorheen stonden ze elke ochtend 
om kwart over vier op. Sinds een 
paar maanden kan de familie Roe-
kevisch ‘s ochtends langer blijven 
liggen. En ook ‘s middags levert de 
nieuwe manier van melken twee 
uur tijdswinst op. “Het zijn vier uur 
op een dag”, rekent Dennis Roeke-
visch voor. “Maar het zijn wel elke 
dag weer vier uur.”

Omdat het melken in de melkput te 
veel tijd in beslag nam, besloot de 
maatschap Roekevisch om verder 
te moderniseren. In de nieuwe si-
tuatie komen de in totaal 1.400 gei-
ten vanuit hun stal in vier groepen 
naar de wachtruimte bij de carrou-
sel. De carrousel biedt plek voor 
negentig dieren. Doordat het ge-
heel ronddraait, komen de geiten 
snel achter elkaar langs zodat de 
boeren de melkapparaten gemak-
kelijk kunnen aansluiten.

Het is een volgende stap in het be-
drijf dat begin deze eeuw overstapte 
van varkens op geiten. In eerste in-
stantie waren het er een kleine 250. 
“Met de varkens was het economi-
sche vooruitzicht toen heel slecht”, 
kijkt Reint Roekevisch terug naar 
het jaar 2000. “Het was stoppen of 
iets anders gaan doen. Dennis wil-
de doorgaan met boeren. Daarom 
hebben we besloten om met geiten 
verder te gaan.” Daarnaast is er de 
boerderijcamping met 25 plaatsen. 
De 1.400 geiten vormen echter de 
hoofdmoot. “Toen we begonnen 
was een bedrijf met 1.000 geiten 

nog ondenkbaar”, vertelt Dennis. 
Door de automatisering is dit nu 
wel mogelijk. En die geiten, dat blij-
ken best leuke dieren. “Ze hebben 
een hoge aaibaarheidsfactor”, zegt 
Dennis. “Varkens zijn bijna bang 
voor je. Geiten komen je naar je toe 
en zijn nieuwsgierig.”

De melk die de geiten geven, gaat 
allemaal naar de fabriek. Het over-
grote deel van de geitenmelk die bij 
Roekevisch weggaat, komt terecht 
in kaas. Momenteel gaat het goed, 
maar er zijn in de zestien jaar dat 
vader en zoon nu met de geiten be-
zig zijn ook mindere jaren geweest. 
“De markt is heel klein”, legt Reint 
Roekevisch uit. “Een klein over-
schot heeft dus direct invloed op 
de melkprijs.”

Waar een koe ieder jaar moet kal-
veren om melk te kunnen blijven 
geven, kan een geit rustig twee of 
drie jaar worden doorgemolken. 
Daar tegenover staat dat de geiten 
allemaal in dezelfde periode lam-
meren. Alle lammetjes komen in 
januari, februari en maart ter we-
reld. Op het piekmoment zijn het 

er zo’n vijftig per dag. Het begin 
van het jaar is voor de geitenboeren 
dan ook een heel hectische perio-
de. Nu is het nog rustig genoeg om 
bezoekers uit te kunnen nodigen 
voor een open dag. Hiermee wil 
Roekevisch een positieve bijdrage 
leveren aan het imago van de gei-
tenhouderij. “Veel mensen denken 
bij geiten gelijk aan Q-koorts”, aldus 
Dennis. “Maar dat is helemaal niet 
meer aan de orde. Bij ons is sowie-
so nooit iets geconstateerd. En wij 
enten de geiten al jaren. Q-koorts 
heeft hier geen schijn van kans 
meer.”

Het zal op de open dag dan ook 
vooral gaan over de nieuwe melk-
carrousel. Ook presenteren relaties 
van het bedrijf zich. Bezoekers kun-
nen op zaterdag 3 december tussen 
10.00 uur en 16.00 uur terecht aan 
de Everhardinkweg 3a. “Iedereen 
is welkom”, benadrukt Reint Roe-
kevisch. “Ook mensen die niks met 
het agrarische leven hebben. Dit is 
de kans om eens te kijken hoe zo’n 
bedrijf werkt. En de mensen mo-
gen alles zien. We hebben niks te 
verbergen.”

Eerste nederlaag voor Ratti dames
KRANENBURG - Afgelopen zondag 
moesten de Ratti dames tegen een 
bekende. Namens de dames van 
DEO. De dames van DEO doen 
het dit seizoen verrassend goed en 
dus moest Ratti dames flink aan 
de bak. In de eerste helft had Ratti 
moeite om hun spel te vinden, de 
ballen kwamen vaak net niet aan. 
Wel was Ratti grotendeels in bal 
bezit en ontstonden er grote kan-
sen. In de 10e minuut liep Laure 
Verstege mooi op naar de rechter-
hoek waar ze de bal voor het goal 
passde, Marieke Tuinman raakte 
de bal net niet goed genoeg waar-
door de keepster de bal alweer 
had. Ook kwam Anna de Jong een 
paar keer door de verdediging van 
DEO maar door goed keeperswerk 
wou de bal er niet in. Even later 
kreeg Els Berenpas de bal via een 
pass van Esther Menkveld maar 
ook deze bal belandde naast. In de 

rust was het nog 0-0. Kort na rust 
had DEO 2 kansen bij het goal en 
deze gingen er beide in. Zo ston-
den de Ratti dames in de 52ste mi-
nuut al 0-2 achter. Maar de Ratti 
dames hervatten hun spel en be-
gonnen ook beter te spelen. De re-
sulteerde dan ook in doelpunten. 
Marleen Diepeveen kwam goed 
oplopen waardoor ze bal voor het 
goal passde, hieruit kon Marieke 
Tuinman scoren, 1-2. Tien minu-
ten later was het de andere Tuin-
man die kon scoren. De bal kwam 
vanuit de zestien in de voeten van 
Esther, ze bleef rustig waardoor ze 
de bal in het goal kon scoren. Ratti 
bleef druk zetten en waren alleen 
maar aan het aanvallen, helaas 
viel het doelpunt aan de andere 
kant in de laatste minuut van de 
wedstrijd. Eindstand 2-3. Volgen-
de week moeten de dames uit naar 
de dames van Wolfersveen. 

   

Kleine Berkelreis bij Landhotel

ALMEN - Op 27 november vindt de 
voorstelling over het boek ‘Berkel 
mijn leven als rivier plaats, een 
boek vol fascinerende liefdesver-
klaringen in fotografie, schilder- 
en dichtkunst, bij Landhotel de 
Hoofdige Boer, Dorpsstraat 38 in 
Almen. Om 13.30 uur wordt ge-
start met een wandeling langs de 
Berkel, waarna om 14.45 uur een 
‘Berkelstatement’ door Dr. Hein-
rich Trill volgt. Verder zal schrijf-
ster Doris Röckinghausen een 
verhaal vertellen over het eerste 
Duits-Nederlandse berkelboek en 
zal Sander Grootendorst diverse 

Staring en andere uitgekozen 
berkelgedichten voordragen. Tot 
slot worden lyrische boekteksten 
voorgelezen door Doris Vogt. Dit 
alles onder muzikale begeleiding 
van het ensemble Berkelbarock. 
Aansluitend is er de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een heer-
lijk stamppotbuffet. Reserveren is 
gewenst en kan via onderstaande 
gegevens.
   

 ■ 0575-431744 ■ hotel@dehoofdigeboer.nl ■ www.dehoofdigeboer.nl

   

Ontmoeten over werkgroep 
partnergemeenten Oost-Europa
VORDEN - Op zondag 4 december 
komt Arend Jan Menkveld vertel-
len over de werkgroep partnerge-
meenten Oost-Europa, van de dia-
conieën van de gezamenlijke ker-
ken in Vorden, in het Achterhuus 
achter de Geref.Kerk, Zutphen-
seweg 13 in Vorden van 19.00 tot 
19.30 uur. De werkgroep is actief in 
Sighetu Marmatiei (Roemenië) en 
in Subotica (Servië). De activitei-
ten van de werkgroep bestaan uit 

gemeentecontacten; een gezinsa-
doptieplan waarmee ongeveer 30 
gezinnen worden gesponsord en 
een uitgebreid programma met 
de organisatie Caritas uit Sighet. 
Deze organisatie doet veel werk in 
de ouderenzorg en sociale activi-
teiten voor jong en oud. Het werk 
zal visueel worden gemaakt hand 
van een Powerpoint presentatie. 
Daarna koffie/thee en gelegen-
heid om vragen te stellen.

LOCHEM - Een kleurrijk spektakel 
tijdens de donkere decemberda-
gen. Op zaterdag 10 december 
vindt het meest magische evene-
ment van Lochem, WinterWon-
derland, weer plaats. Tussen 16.00 
en 22.00 uur is iedereen van harte 
welkom om koning WinterWon-
derland te begroeten en kennis te 
maken met zijn bonte gezelschap 
onderdanen. De toegangsprijs is 
2,50 euro per persoon.

Door de jaren heen zijn er al heel 
wat bijzondere gasten voorbij ge-
komen in WinterWonderland. Het 
creatieve team onder leiding van 
Sander van Voorst heeft ook dit jaar 
weer ontzettend haar best gedaan 
om een bijzonder programma sa-
men te stellen onder de naam ‘El-
fen narren en ander gespuis’. Er zijn 
een aantal terugkerende acts, maar 
volgens van Voorst ook vooral heel 
veel nieuws. “Wat we van vorig jaar 
terug laten komen is het burcht-
plein, direct na binnenkomst, want 
dat was echt een fantastische bin-
nenkomer. De roofvogels, treintje 
Bello, de poppenkast, schminken 
en de draaimolen zullen er ook 
weer zijn. Maar we hebben ook een 
heleboel nieuwe dingen. We gaan 
onder andere een Alice in Won-
derland beleving maken, er lopen 
kabouters rond, er is iets vreemds 
aan de hand met de wolf van Rood-

kapje, de grote vriendelijke reus 
steekt overal bovenuit en je kunt 
lekker snoepen in grootmoeders 
snoepwinkeltje. Wel oppassen dat 
je zelf niet een hapje wordt, want 
er is ook een heus kannibalencafé.”. 
Het wordt dus weer een bonte en 
kleurrijke mix van sprookjes, ver-
halen, optredens, doe-dingetjes 
en het horecateam is er natuurlijk 
ook met lekkere hapjes en drank-
jes. Ook betreedt een flink aantal 
artiesten het podium. Vanaf twee 
podia wordt een gevarieerd door-
lopend programma gebracht. Van 

middeleeuwse muziek, tot heden-
daagse covers, van kleine liedjes 
tot een stevige beat, van break-
dance tot vuurdans.

Parkeren is gratis, treintje Bello 
rijdt heen en weer tussen de par-
keerterreinen en de ingang. Hon-
den worden niet toegelaten (uitge-
zonderd hulphonden). Het theater 
is beperkt toegankelijk voor min-
dervaliden.
   

 ■ openluchttheaterlochem.nl

Kleurrijk en magisch spektakel tijdens 
WinterWonderland

Een kleurrijke mix van sprookjes, optredens en lekkere hapjes en drankjes. Foto: PR

Annie, Reint, Hilde en Dennis Roekevisch (v.l.n.r.) van Melkgeitenhouderij Roekevisch. 
Foto: Luuk Stam

Met de laarzenactie van veront-
ruste melkveehouders, is er dus-
danig veel druk bij Staatssecreta-
ris Van Dam ontstaan om met een 
plan en duidelijkheid te komen. 
Inmiddels ligt het fosfaatreduc-
tieplan er!  Nu is het de taak van 
de Staatssecretaris om steun te 
krijgen in de Tweede Kamer, bij 
de EU in Brussel, maar ook bij 

de boeren. Het akkoord dat inzet 
op stoppers, krachtvoer en de 
melkproductie, staat onder een 
vergrootglas en zorgt voor de no-
dige discussie. Wij steunen deze 
laarzenactie en hopen op duide-
lijkheid en een plan die samen 
wordt gedragen, want samen 
staan we sterk!  

(Advertorial)

Boschland Food & Agri 
steunt laarzenactie

v.l.n.r.: Laura Wegink, Patrick Kuster, Herman Vrielink en Aalt van de Kamp 
van Boschland accountants en adviseurs
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Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

Peugeot Boxer 2,2 L2 H2 5-drs, diesel, handgeschakeld  26.514 km 2014  (ex.  BTW) € 16.500
Volkswagen Polo 1,2 tdi Bluemotion 5-drs 121.007 km 2012 € 8.350
Chevrolet Matiz 0,8, 5-drs 59.000 km 2009 €  3.950
Ford Fiesta 1,25 16v 3-drs 27.585 km 2012 €  9.450
Renault Megane Estate 1,5dci GT-Line 5-drs 157.983 km 2012 €  11.250
Nissan Note 1,6 first Note 5-drs 134.465 km 2006 €  5.450
Volkswagen Golf Plus 1,4 16v 5-drs 140.559 km 2007 € 6.950
Peugeot 207 1,6 16v 3-drs 153.148 km 2006 €  5.450
Nissan Note 1,6 16v 5-drs 151.011 km 2006 €  5.450
Renault Captur 0,9 TCE Dynamique 5-drs 41.512 km 2014 € 16.500
Peugeot 308 1,2 thp 110 pk 5-drs 56.887 km 2014 € 15.495
Peugeot 208 1,2 Vti 5-drs 75.598 km 2012 € 9.950
Renault Clio1,6 16v 3-drs  90.773 km 2007 € 6.250

Nissan 
Note 1,6 first Note

5-drs 
134.465 km, 2006

€ 5.450

www.autobedrijfmelgers.nl

HYUNDAI 
I201.2I I-

DRIVE
67.742 KM, 2012

€ 9.450,-
DAIHATSU MATERIA 1.3 RYTHM 111.219 2006 € 6.950,-

HYUNDAI SANTA FE 2.4I CVVT 4WD STYLE 115.080 2012 € 20.950,-

KIA RIO 1.2 CVVT COMFORT PACK 27.188 2014 € 12.450,-

NISSAN NOTE 1.2 ACENTA 29.326 2014 € 12.950,-

NISSAN NV200 1.5 DCI ACENTA (EXCL. BTW) 39.805 2013 € 9.750,-

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION 86.401 2011 € 12.450,-

PEUGEOT 2008 1.2 VTI ALLURE 41.372 2013 € 15.750,-

RENAULT CAPTUR 0.9 TCE EXPRESSION 18.667 2014 € 16.250,-

TOYOTA COROLLA 1.6 VVT-I SPORT 122.935 2006 € 6.450,-

Waarom goede autobanden zo belangrijk zijn
Moderne auto’s zijn voorzien van vele veiligheidssystemen. Toch zijn het de banden die 
onderweg het enige contact vormen tussen u en de weg. Om die reden maken goede 
banden het verschil in veiligheid, brandstofverbruik en rijplezier.

Elke band raakt de weg met een oppervlak 
dat ongeveer zo groot is als een ansicht-

kaart. Autobanden vertolken tijdens iedere 
rit de hoofdrol: ze vangen de onregelmatig-

heden op in het wegdek en dragen daarom 
in hoge mate bij aan uw rijcomfort.
Het overbrengen van aandrijf- en remkrach-
ten is ook de taak van het ronde rubber; 
dankzij de banden kunt u veilig rijden en 
remmen.

Zo is het ook met sturen: uw banden zorgen 
ervoor dat u goed door de bocht kunt. Om-
dat autobanden zo’n belangrijke rol spelen, 
maken goede banden het verschil onder-
weg. 

Te weinig profiel (minder dan 3 mm) zorgt 
voor een langere remweg en een slechte af-
voer van water op een nat wegdek. Gladde 
banden geven bovendien een verhoogd ri-
sico op aquaplaning (abrupt drijven door 
gripverlies) of zelfs in de slip raken. Ook de 
juiste bandenspanning heeft een groot aan-
deel in het rijplezier en het veilig rijden. Een 
te zachte band zorgt ervoor dat auto on-
voorspelbaar reageert in bochten of bij een 
uitwijkactie. Ook neemt het brandstofver-
bruik duidelijk toe omdat de auto zwaarder 
rolt. Wilt u weten hoe het met uw banden 
is gesteld?

Raadpleeg één van de kundige autobedrij-
ven in de Achterhoek en laat u voorlichten 
over de staat van uw banden. Zij kunnen 
u ook adviseren over de aankoop van de 
juiste zomer- en winterbanden. Globale 
vuistregel is dat winterbanden veiliger zijn 
dan zomerbanden vanaf 7 graden of kouder, 
omdat het profiel en de andere rubbersa-
menstelling van winterbanden voor meer 
grip zorgen.

Wilt u af van het wisselen van zomer- naar 
winterbanden? Diverse merken maken uit-
stekende all season banden.



Kroesen-Besselink breidt 
steeds meer uit

HENGELO - In Hengelo en verre 
omstreken is de kans groot om au-
to’s met het logo Sueters-Bruil te-
gen te komen. Dit is het gevolg van 
een uitbreiding van werkzaamhe-
den bij het bedrijf Kroesen-Besse-
link. Dat laatste bedrijf voert vooral 
lijmwerk met kalkzandsteen uit, 
terwijl Sueters-Bruil voor de com-
plete cascobouw zorg draagt. Hier-
door kan het bedrijf een compleet 
pakket aanbieden en is daarmee 
uniek in zijn soort.

De nieuwe naam is logisch aange-
zien Michel Sueters en Harald Bruil 
al enige tijd de directie vormen. 
Harald Bruil kwam in 1996 bij ‘K.B’ 
werken, Michel Sueters in 1997. 
Sinds 2003 zitten Bruil en Sueters 
in de directie en na het overlijden 
van Bennie Besselink in 2009 en 
het stoppen van Rinus Kroesen, 
leiden Sueters en Bruil gezamenlijk 
het bedrijf. Ze kenden in de crisis-
tijd jaren van tegenspoed, maar in-
middels hebben ze de wind mee en 
groeit het bedrijf sterk. Sueters en 

Bruil vertellen waarom ze de stap 
hebben gezet voor de uitbreiding: 
“We werken veel voor grote aanne-
mers en kunnen nu alles aanbie-
den. Niet alleen de lijmwerkzaam-
heden, maar de complete casco-
bouw van fundament tot dak. We 
leggen vloeren, boren gaten, noem 
maar op. Dat heeft grote voorde-
len want daardoor kan de bouw 
doorgaan. Dat hebben we gelei-
delijk opgebouwd. De aannemers 
weten dat we betrouwbaar zijn 
met waterdichte afspraken en een 
goede kwaliteit/prijsverhouding. 
Belangrijk is ook de gunfactor. Er 
zijn maar weinig concurrenten die 
hetzelfde aan kunnen bieden.”
Niet minder belangrijk is de goe-
de sfeer onder de werknemers 
benadrukken de twee directiele-
den: “Wij staan er midden tussen 
en werken zelf mee. Dat zien de 
mensen graag. Op kantoor regelt 
Nicole alles. Onderling heerst er 
een fantastische sfeer. Alle werk-
nemers werken als het nodig is 
graag een keer extra en denken zelf 

mee. Wij geven ze veel eigen ver-
antwoordelijkheid en dat betaalt 
zich terug. Allemaal op zijn Ach-
terhoeks. Daartegenover helpen 
wij de mensen als ze het een keer 
moeilijk hebben en hebben elke 
maand ‘Bier met Ballen’. Dat is elke 
keer feest. Het is bij ons gewoon 
gezellig en er zijn nooit onderlinge 
problemen. Ze werken graag bij 
ons en zijn hondstrouw. In de cri-
sistijd hebben ze ons geholpen, nu 
profiteren ze ervan dat het goed 
gaat. Zo’n twintig man werkt vast 
voor ons. Door de verschillende 
soorten werkzaamheden hebben 
zij ook veel afwisseling. De grote 
aannemers willen tegenwoordig 
dat je mensen in vaste dienst hebt 
en gaan dus graag met ons in zee. 
We zitten veel in de Achterhoek 
maar hebben ook grote projecten 
in Purmerend, Scheveningen en 
Almere. Vandaar dat we uitbreiden 
en weer investeren in ons wagen-
park met de nieuwe wagens van 
Sueters-Bruil, geleverd door Auto 
Ridderhof.”

Mañana Mañana zoekt 
nieuwe festivallocatie
HUMMELO - De komende editie 
van het festival Mañana Mañana 
is op losse schroeven komen te 
staan. De organisatie is op zoek 
naar een nieuwe locatie voor het 
meest relaxte festival van Neder-
land op 15, 16, 17 en 18 juni 2017. 
De afgelopen vier jaren vond 
het festival plaats op Landgoed 
Enghuizen in Hummelo, maar 
na overleg met grondeigenaar 
Graaf van Rechteren Limpurg is 
besloten om te verhuizen.

De organisatie heeft inmiddels tal 
van alternatieve locaties bezocht, 
maar het is nog niet gelukt om een 
plek te vinden met de vergelijkba-
re magie van Landgoed Enghuizen 
die uiteindelijk ook daadwerke-
lijk beschikbaar is. Om die reden 
wordt de voorverkoop, die op 1 
december aanstaande zou starten, 
tot nader order uitgesteld en bij 
het niet slagen van de zoektocht 
zal het festival komend jaar niet 
kunnen plaatsvinden.

In goed overleg uit elkaar
De grondsoort van Landgoed Eng-
huizen is niet de meest geschikte 
om als evenemententerrein dienst 
te doen en daarnaast is het qua lo-
gistiek geen gemakkelijke plek om 
met zwaar materieel te bereiken. 
Bij slecht weer heeft de natuur op 
Landgoed Enghuizen meer tijd 
nodig om te herstellen van een 
vierdaags festival als Mañana Ma-
ñana dan op andere locaties het 
geval zou zijn.

“Landgoed Enghuizen is één van 
de mooiste plekken van de Ach-
terhoek en dat moet het natuurlijk 
ook blijven. Een percentage van 
de kaartopbrengst stonden wij 
daarom ook af voor behoud van 

het landgoed. De praktische nade-
len van het landgoed vonden wij 
altijd van ondergeschikt belang, 
omdat de plek zo ontzettend mooi 
is. Maar na een goed gesprek met 
Graaf van Rechteren Limpurg over 
de toekomst van Landgoed Eng-
huizen en ons festival hebben wij 
in goed overleg besloten dat het 
voor beide partijen beter is om op 
zoek te gaan naar een nieuwe plek 
voor Mañana Mañana. Wij wil-
len Graaf van Rechteren Limpurg, 
boswachter André Wolsink en de 
overige grondeigenaren hartelijk 
bedanken voor de prettige samen-
werking de afgelopen vier jaar,” al-
dus de organisatie.

Organisatie staat open voor
suggesties
Mañana Mañana houdt zich van 
harte aanbevolen voor tips en sug-
gesties. De voorkeur gaat uit naar 
een wonderschone locatie in de 
Achterhoek en een plek voor de 
lange termijn. De festivalorganisa-
tie benadrukt dat ze de moed ze-
ker nog niet opgeeft en is thans in 
bespreking met meerdere locaties. 
Maar de eerlijkheid gebiedt ook te 
zeggen dat het een moeilijke zoek-
tocht is geworden en dat het niet 
gaat lukken om voor 1 december. 
En dat de aangekondigde voor-
verkoop 1 december dus niet kan 
beginnen.

“Wij willen hier gewoon eerlijk en 
transparant over zijn. Dat vinden 
wij wel zo netjes tegenover al onze 
trouwe bezoekers en alle andere 
betrokkenen.” De organisatie advi-
seert geïnteresseerden de website 
en social media van Mañana Ma-
ñana goed in de gaten te houden 
voor het laatste nieuws hierover.

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 
biografie. En iedere maand komt er een verhaal bij.

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

De bibliotheek maakt     
 je rijker!
Laat je stem horen in de Bibliotheek 
Slotdebat Nederland Leest met Loes van de Meijs, Jan Engels en 
Peter Drenth 
‘Burgers moeten vaker mee kunnen beslissen over belangrijke politieke 
kwesties’ of ‘Nederland moet een republiek worden.’  Wat vind jij van 
deze stellingen? En waarom? Laat je mening horen. Het thema van 
Nederland Leest is dit jaar democratie.

Slotdebat in Doesburg
Op woensdag 30 november organiseren bibliotheken in heel Nederland slot-
debatten waarin iedereen kan meepraten. In Doesburg vindt dit debat van 
20.00-22.00 uur plaats in Gasthuiskerk Doesburg. Het debat over democra-
tie vindt plaats onder leiding van Wouke van Scherrenburg. Aan het debat 
doen mee: Loes van de Meijs, burgemeester van Doesburg, Jan Engels, 
wethouder van Bronckhorst en Peter Drenth, wethouder van Doetinchem. Is 
de democratie bestand tegen de huidige problemen en uitdagingen? Biedt 
zij de beste garantie voor vrijheid? Meebeslissen in een referendum: is het 
een feest of een recept voor een regelrecht fiasco? En draait het om de 
macht van de meerderheid, of wordt juist iedereen gehoord? En hoe zit het 
eigenlijk met de rechten, maar ook de plichten van de burger?

Kom langs en geef je mening. Debatteer mee!
Aanmelden kan via info@gasthuiskerkdoesburg.nl of via de agenda op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetin-
chem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws 
of volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Groot feest voor Lely Center Zelhem!
Het is dit jaar groot feest voor Lely Center Zelhem. Dit jaar bestaan 
ze namelijk 10 jaar en wordt het kenniscentrum in een nieuw pand 
geopend! Om dit te vieren nodigt het L.C. Zelhem team u van harte 
uit om een kijkje te komen nemen op zaterdag 10 december aan-
staande.

In januari 2006 is het bedrijf op-
gericht door Jan en Marina Snu-
verink en was hiermee het eerste 
zelfstandige Lely Center dat als 
franchiseonderneming werd op-
gezet. Als Lely Center zijn ze ac-
tief in Twente, Salland, Liemers 
en de Achterhoek. Door de jaren 
heen hebben ze een enorme groei 
doorgemaakt met de toenemende 
belangstelling voor gerobotiseerd 
melken. Inmiddels zijn er al meer 
dan 600 melkrobots geïnstalleerd 
in het gebied van Lely Center Zel-
hem.

Ondertussen bestaat het Lely Cen-
ter alweer ruim 10 jaar en openen 
ze in dit jubileumjaar een nieuw 
pand. Maar dit is niet de enige 
verandering voor het Lely Center 
in Zelhem; ook zal het bedrijf per 
1 januari 2017 worden overgedra-
gen aan Frank te Vruchte (huidige 
Center Manager) en Ruud Groot 
Wassink (huidige verkoopleider). 
Beiden zijn al geruime tijd actief 
binnen de organisatie. Frank en 
Ruud: “Wij zijn trots dat we samen 
met het L.C. Zelhem team verder 
mogen bouwen aan het succes 

van het Lely Center en willen vee-
houders ondersteunen in het nóg 
beter worden in hun vak!”

Alle reden voor feest dus! Tijdens 
het Open Huis zal er een info-
markt zijn waarbij zowel L.C. Zel-
hem als verschillende partners u 
informeren en diverse producten 
laten zien. Voor een hapje en een 
drankje wordt gezorgd en ook aan 
de kinderen is gedacht.

U bent van harte welkom op za-
terdag 10 december van 10.00 
tot 16.00 uur.
Het L.C. Zelhem team ziet uit 
naar uw komst!

Locatie:
Berkendijk 2b, 7021 HE Zelhem

Arne Ridderrhof, Harald Bruil en Michel Sueters voor de nieuwe auto’s. Foto: PR
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WINTER
BEURTEN
Breng nu uw fiets of electrische fiets voor een 
grote (winter) beurt, voorkom wachttijden in de 

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 59,50NU 

€ 74,50NU 

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

(grote beurt, excl. materiaal, incl. schoonmaken)

Fiets met derailleur, speciale prijs:

Deze akties zijn geldig in december, januari en februari.

MAAK EEN AFSPRAAK EN DE FIETS 
IS BINNEN 1 DAG WEER KLAAR! 
(gratis leenfiets beschikbaar)

Ook voor reparatie en onderhoud aan uw bromfiets 
of scooter bent u bij ons aan het juiste adres!

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN

informatie avond Windpark Bijvanck 
op 13 december 2016
De komende maanden start de formele procedure over het inpassingsplan 
en een aantal belangrijke vergunningen om de bouw van vier 
windturbines ten zuiden van Angerlo, langs de Didamse Wetering in de 
gemeente Zevenaar mogelijk te maken. Op 6 december 2016 stemmen 
Gedeputeerde Staten van Gelderland naar verwachting in met het ontwerp-
inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen.
 
Ter inzage legging van deze ontwerp-besluiten en alle bijbehorende 
stukken vindt plaats vanaf 16 december voor een periode van 6 weken. 
Iedereen kan in deze periode zienswijzen indienen. Een officiële 
kennisgeving, met informatie over hoe u een zienswijze in kunt dienen, 
volgt na besluitvorming in Gedeputeerde Staten.
 
Op dinsdag 13 december wordt door de provincie Gelderland een 
inloopavond gehouden over het Windpark Bijvanck.
Tijdens deze avond kunt u zich laten informeren over de voorgenomen 
ontwikkeling, het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-vergunningen en 
de verdere procedure. Er is daarnaast gelegenheid om tijdens deze avond 
vragen te stellen en in gesprek te gaan over de voorgenomen ontwikkeling. 
Zienswijzen kunnen tijdens deze avond niet worden ingediend.
De avond wordt gehouden van 19.30 tot 21.00 uur in Zaal Luiking, Van 
Voorstweg 1 in Didam.
U bent van harte welkom!
 
Na 6 december vindt u op de provinciale website https://www.gelderland.
nl/windparkbijvanck  informatie of besluitvorming over het ontwerp-
inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen heeft plaatsgevonden. Hier 
kunt u na 6 december ook de ontwerp-besluiten en bijbehorende 
informatie vinden.
Het ontwerp-inpassingsplan zal na besluitvorming zo spoedig mogelijk 
worden geplaatst op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
web-roo/?planidn= NL.IMRO.9925.WindparkBijvanck-ont1
 

WEES LOYAAL, 
KOOP LOKAAL

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

in uw omgeving in stand houdt.

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

zoek is gebleken dat geld dat door lokale bedrijven wordt verdiend 

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

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

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

tatieve en culturele instellingen en verenigingen in de buurt.

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

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

gekochte product aan de hand blijkt te zijn.



Jaarlijkse Off the Road rit Hamove 
mooiste route
Route van 35 
kilometer
HENGELO - Afgelopen zondag 
werd er rondom Hengelo de jaar-
lijkse Off the Road rit gereden. De 
Hamove Offroad commissie had 
een prachtige route uitgezet, deze 
was verdeeld in twee stukken van 
ongeveer 35 kilometer.

Na de eerste route kwamen de 
deelnemers weer uit bij de start, 
waarna zij ervoor konden kiezen 
om de tweede route ook te rijden. 
Dit viel in de smaak bij de meeste 
rijders en variatie was volop aan-
wezig.

Onder de deelnemers veel O.N.K. 
rijders uit de verschillende takken 
van motorsport, er waren rijders 
aan de start die normaal gespro-

ken uitkomen in de enduro, cross 
en wegrace. Vooral een aantal 
wegracers vond het een leuke af-
wisseling om te doen. De meeste 
deelnemers waren recreanten. Bij 
dit evenement gaat het om het 
plezier van het motorrijden, een 
resultaat zit er niet aan vast. 

Volop variatie 
valt in smaak bij 
de meeste rijders

De weergoden speelden gelukkig 
mee, het was dit jaar vele malen 
beter dan vorig jaar, toen de regen 
met bakken uit de hemel kwam. Na 
afloop kreeg iedere deelnemer een 
presentje mee naar huis wat zeer 

gewaardeerd werd. Ongeveer 1500 
rijders hadden zich ingeschreven, 
daarom kan dit evenement niet 
zonder de vele vrijwilligers en 
medewerkers van de motorclub 
uit Hengelo. Zij hadden de dagen 
vooraf aan het evenement al veel 
werk verzet en na afloop konden 
ze aan de slag om alles weer op te 
ruimen. Het bestuur bedankte na 
afloop de harde werkers.

Dank gaat ook uit naar buurt, 
grondeigenaren en gemeente 
Bronckhorst die dit mede moge-
lijk hadden gemaakt. De organi-
satie kreeg veel en leuke compli-
menten van de rijders. De Off the 
Road rit in het buurtschap Varssel 
en Noordink mag tot een van de 
mooiste routes genoemd worden 
die er georganiseerd wordt in Ne-
derland.

Geadopteerd
Zielig steet de afvalbak door zon-
der zien ‘benkske’ naost de zand-
bak an de Kerkhoflaan. Met een 
mooie sticker d’r op waorop steet 
dat hi-j/zi-j geadopteerd is. Wat 
hölt dat now eigenlijk in? Bunt d’r 
argens pleegolders of ‘n andere in-
stantie die door veur um/eur zörgt? 
Dit idee is op-ezet deur de gemeen-
te um de kosten te drukken veur ‘t 
leug halen van de bakken, anders 
wordt al die afvalbakken uuten-
delijk verwijderd. Maor alleen een 
afvalbak an een wandelpad steet 
toch wel arg zielig.

Ik heb nog met mien stramme böt-
ten eprobeerd um op de afvalbak 
te gaon zitten, maor dat liep bi-
jnao slecht af.

Bun toen maor in de zandbak door-
naost gaon zitten. Dikke jas an, de 
ogen dicht en met ‘t gezicht in de 
zonne en maor proberen te fanta-
seren aover Zelhem an zee. Af en 
toe èèn oge los um wat in de af-
valbak te smieten. Toen d’r ok nog 
iemand bi-j wol kommen zitten 
was ‘t plezier d’r rap af. Met meute 
kwam ik umhoge en ging weer rich-
ting ‘t darp. Ik kon niet naolaoten 
um af en toe effen achterumme te 
kieken. Wat was dat toch een mooi 
plekske veur een ‘t ‘Benkske’.
   

Goed gaon,
Gait de strieker (Gerbert Abbink),
Magnoliaweg 13, Zelhem

 
   

Handbalteams blijven winst boeken

HENGELO - De zeven teams van 
Handbalvereniging SV Quintus 
die zondag 27 november hun 
wedstrijden speelden, behaal-
den alle zeven winstpunten. Alle 
teams doen het in de competitie 
goed, maar de HC1 en D1 staan 
nog ongeslagen bovenaan.

Het Quintus E1 team speelde fijn 
tegen Pacelli E2 uit Zieuwent. In de 
eerste vier minuten stond Quintus 
meteen al 2-0 voor en zo verliep de 
rest van de wedstrijd eigenlijk ook. 
Er werd goed verdedigd en goed 
aangevallen door iedereen, uitslag 
12-2 voor Quintus.

De Heren C1 speelden de eerste 
wedstrijd in het tweede deel van 
de competitie. Quintus moest 
thuis tegen Minerva. De jongens 
waren in de kleedkamer al druk 
bezig met tactiek. Helaas speelde 
Minerva een ander spel dan de 
eerste keer, al resulteerde dat niet 
in doelpunten. Minerva heeft on-
danks het grote verlies toch tel-
kens aanvallend spel getoond, die 
jongens gingen ervoor. De eind-
stand was 33-2 voor Quintus.

Deze zondag speelden de heren 
3 van Quintus tegen de heren 3 
van Erix in Sporthal De Kamp. 
Tijdens de eerste helft kwamen 
beide teams aardig gelijk tegen 
elkaar op, maar er werd niet veel 
gescoord. De ruststand werd 5-3 
voor Quintus. In de tweede helft 
gingen beide teams er weer hard 
tegenaan wat leidde tot een eind-
stand van 13-7 voor Quintus.

OBW D1 ontmoette in Sporthal 
Lentemorgen in Zevenaar de D2 
van Quintus. Uitslag 9-18.

De C-meiden moesten vandaag 
aantreden tegen OBW. Verdedi-
gend stonden zij wel goed maar 
de aanval verliep vaak traag. Toch 
zaten er wel een aantal flitsende 
aanvallen in en dan was het een 
leuk team om naar te kijken. Eind-
stand 2-14.

Quintus D1 moest vandaag uit te-
gen AES Arnhem D2 die nummer 
2 staat. Quintus begon de eerste 
helft zeer sterk. De vrije man werd 
in de aanval goed gevonden en de 
verdediging stond ook goed. Zo 
gingen zij de rust in met een ruime 
2-9 voorsprong. In de tweede helft 
werd er bij Quintus in de verde-
diging niet goed geteld waardoor 
Arnhem vaak een vrije speelster 
op de cirkel aan kon spelen. Beide 
teams kwamen aardig tot scoren. 
Eindstand 11-18.

De Heren Senioren 1 speelden te-
gen Blauw Wit HS1 in Sporthal de 
Beemd in Lochem. Uitslag 23-24.

Thuiswedstrijden 4 december
10.00 uur Quintus D1 - Reflex D1
10.45 uur Quintus D2 - HCW D2
11.30 uur Quintus DC1 - HCW 
DC1
12.30 uur Quintus HS1 - Plus Seve-
rijn/Heeten HS1

Uitwedstrijden 4 december
11.00 uur AES Arnhem HC1 - 
Quintus HC1: Elderveld, Arnhem
11.30 uur Grol H.V. E1 - Quintus 
E1: Den Elshof, Groenlo
14.50 uur Stormvogels HS1 - Quin-
tus HS3: Sporthal de Els, Haaks-
bergen
   

 ■ www.svquintus.nl

STEENDEREN/HENGELO - De win-
naars van de vredesposterwed-
strijd 2016 van Lions Bronckhorst 
werden woensdagavond 23 no-
vember bekend gemaakt. Twee 
scholen uit de gemeente Bronck-
horst met scholieren uit groep 8 
deden dit jaar mee: de Pannevogel 
uit Steenderen, met Julie Smits als 
winnares, en De Leer uit Hengelo, 
met Jinthe Harmsen als winnares. 
Bovendien heeft Jinthe Harmsen 
de Districtsprijs gewonnen. Deze 
wereldwijde vredesposterwed-
strijd werd door Lions Bronck-
horst voor de achtste keer geor-
ganiseerd, met als thema : ‘A Ce-
lebration of Peace, Vier de Vrede’.

Samen met de gezinnen van de 
winnaars en de Lionsleden werd 
het die woensdagavond uitgebreid 
gevierd met gebak met de winnen-
de poster erop, bij Pepe in Baak, 
het vaste adres van de Lionsclub. 
Daar werden ook de jury-bevin-
dingen gepresenteerd. De Bronck-
horster jury bestond dit jaar uit 
Tineke Roorda en Rob Gosselink.

Landelijk
Op 26 november wordt op de Lan-
delijke Conventie van de Lions in 

Den Haag de landelijke winnaar of 
winnares bekend gemaakt. Hij of 
zij wordt dan bovendien uitgeno-
digd in Den Haag op de Dag van 
de Verenigde Naties in maart 2017 
en wordt vervolgens dan gefêteerd 
met het gehele gezin op een mid-
week in een vakantiepark naar ei-
gen keuze. De winnaar/winnares 
-wereldwijd- wordt later op het 
Lionshoofdkwartier in Amerika 

gekozen en bekend gemaakt. Uit 
het juryrapport: de poster van Jin-
the Harmsen verbeeldt goed het 
thema, heeft een mooie compo-
sitie, als een boom die sterk staat 
en groeit, er is consequent gebruik 
gemaakt van heldere kleuren in 
viltstift en heeft daardoor veel zeg-
gingskracht. De vrolijke vlinders 
en muzieknoten maken ‘Vier de 
Vrede’ compleet.

Winnaars vredesposterwedstrijd 
van Lions Bronckhorst

De winnende vredesposters van Julie Smits (l.) en Jinthe Harmsen. Foto: PR

Niet altijd ging het goed. Foto: Henk Teerink

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

Veel zand, maar geen ‘benkske’ aan de Kerkhoflaan. Foto: PR
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Aanbiedingen alleen a.s. vrijdag geldig

Zoete maroc CLEMENTINES
  35 stuks  5,98
Pracht Hollandse WITLOF
 kilo  0,98

Vol vitamines: KAKI’S
 10 stuks  2,98

Deze week:

Bruin vloer tijger
per stuk € 1,25

Brood van toen meergranen en
brood zonder E-nummers

3 voor € 5,00

Super krentenbollen  
10 voor € 4,50

 Diverse soorten speculaas

Rundergehakt 
Met zout en kruiden
per 500 gr. € 3,95
Bakschotel Julian
Panklaar 500 gr. €5,95
Snackballetjes
Kant en klaar 10 st. €3,50
Rookvlees   
Echt klasse! 100 gr.  € 2,25
De Hartige 
Vleesbanketstaaf 
Met of zonder sesamzaad. 
In voorwerwarmde oven   
± 20 min. op 180°   
per stuk € 3,95

Speklappen 
per 500 gram € 3,95
Droge worst  
3 stuks € 6,90

Voskuilerdijk 24, Hattemerbroek
(038) 376 41 21 - info@ter-weele.nl
Volg ons op Facebook/terweele.nl

Geldig vrijdag 
2 december

Het Lely Center in Zelhem levert totaaloplossingen voor de 
melkveehouderij; “van melken tot voeren”. 

Dit jaar bestaan wij 10 jaar en openen ons nieuwe kantoor en 
kenniscentrum. Om dit te vieren nodigen wij u van harte uit.

Tijdens het Open Huis presenteren wij, samen met  
verschillende partners, onze diensten en producten.

Wilt u meer weten van het Lely Center in Zelhem en bent u 
benieuwd naar het nieuwe pand? Kom naar ons Open Huis op 
zaterdag 10 december van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Locatie: Berkendijk 2b, 7021 HE Zelhem

OPEN HUIS
Zaterdag 10 december 2016 

 

 

Eerste kerstdag 

Uniek kerstbuffet! 
Diverse voorgerechten, hoofdgerechten en desserts  

voor maar  €29,95 

vol = vol 
Voor verdere informatie en reservering kunt u contact opnemen via 0575-473123 of 

info@uniekvorden.nl 

Wij verhuren onze prachtige locatie tevens voor feesten en 
partijen. Vraagt u ons naar de mogelijkheden. 

 



Ben Rouwhorst exposeert bij 
Kerst van Stal
‘Mijn verzameling 
is een weergave 
van het ‘Rijke 
Roomse’ leven’
Door Barbara Pavinati

LICHTENVOORDE- “Het is gewoon 
leuk dat oma’s en opa’s met hun 
kleinkinderen, scholen met leer-
lingen en andere mensen komen 
kijken. Het is een stukje cultuur-
geschiedenis dat je meegeeft,” ver-
telt Ben Rouwhorst (75) over Kerst 
van Stal. Voor de derde keer doet 
hij mee met deze tentoonstelling 
in de Bonifatiuskerk die van 10 tot 
en met 26 december gehouden 
wordt. Dit jaar zijn er niet alleen 
kerststallen en kerstgroepen van 
hem te bewonderen, maar ook 350 
engelen. De opzet is anders dan 
voorgaande jaren. De nadruk ligt 
dit keer op de landen. Zo zijn er 
stallen uit Afrika, Rusland, Israël, 
Zuid-Amerika en Duitsland. Het 
merendeel komt echter uit Neder-
land. Er zijn grote en kleine stallen 
en de kleuren verschillen. Ook de 
materialen zijn uiteenlopend, zo-
als: hout, gips, steen en klei.

“Ik verzamel al zo’n vijftien jaar 
alles wat met religie samenhangt: 
van bidprentjes tot kerkgewaden. 
Ik heb inmiddels zo’n 250.000 
bidprentjes waarvan de oudste 
van rond 1800 stamt. Mijn kerst-
stallenverzameling telt 300 stuks. 
Van miniatuur tot levensgroot,” 
zegt Rouwhorst trots over zijn 
verzameling. Zijn passie legt hij 
als volgt uit: “De fascinaties voor 
het geloof heeft er altijd ingeze-
ten. Als kleine jongen droomde ik 
ervan om als missionaris naar de 
Eskimo’s te gaan. Mijn vader zag 
dat niet zitten. Ik was de oudste op 
de boerderij. Hij riep wel eens: ‘Als 
jij pastoor wordt, dan word ik bur-
gemeester!’. Ik heb wel geprobeerd 
mijn roeping te volgen, maar ben 
uiteindelijk in het maatschappe-
lijk werk beland. Mijn verzameling 
is een herinnering, weergave van 
het ‘Rijke Roomse’ leven.”

Korte broek
Rouwhorst, woonachtig in Ulft, is 
via via drie jaar geleden benaderd 
voor deze tentoonstelling. De eer-
ste keer dat hij meedeed was ter 
ere van het 100-jarig bestaan van 
de Bonifatiuskerk en lag de na-
druk op de zeven sacramenten, 
tevens toonde hij er wijwatervaat-
jes en heiligenbeelden. De tweede 
keer stelde hij zijn kerststallen en 

-groepen ten toon en nu, naast 
de stallen en groepen, dus ook 
engelen. De engelententoonstel-
ling is in samenwerking met Geert 
Scholten, een oud-studiegenoot 
van Rouwhorst. Een wel heel bij-
zondere kerstgroep is een houten 
Afrikaanse. De drie koningen dra-
gen daar een korte broek. De stal 
komt uit Gambia en de figuren 
hebben een Afrikaans uiterlijk. 
Iemand die op zijn oproep heeft 
gereageerd die hij een tijdje terug 
in de krant plaatste, schonk hem 
deze stal. Hij vroeg in dat artikel 
om uitbreiding van zijn collectie 
en kreeg maar liefst vijftien reac-
ties. Waaronder ook een collectie 
van allerlei miniatuurtjes.

Mens voor de medemens
Voordat Rouwhorst meedeed aan 
Kerst van Stal heeft hij zes jaar 

meegedaan aan een tentoon-
stelling in Ootmarsum. De op-
brengst daarvan ging naar Litou-
wen. Daarnaast exposeert hij met 
steeds wisselende items uit zijn 
collectie in het stiltecentrum van 
het bejaardentehuis in Ulft. “Wees 
mens voor de medemens. Zolang 
je op deze aardbodem leeft, pro-
beer dan iets voor andere mensen 
te betekenen”, is de levensfilosofie 
van Rouwhorst die mooi overeen-
komt met de kerstgedachte. Over 
Kerst van Stal zegt hij: “Ik hoop 
dat het een succes wordt. Het is 
anders dan andere jaren met als 
trekker de engelen. Ook zijn er 
nieuwe kerstgroepen te zien en te 
bewonderen.”

   

 ■ www.kerstvanstal.nl

   

Studiekring voor senioren
DOETINCHEM/DOESBURG - Ieder 
mens is uniek en heeft in zijn le-
ven veel kennis en ervaring op-
gebouwd. Wie het als 55-plusser 
leuk vindt om die kennis en erva-
ring met anderen te delen, graag 
andere mensen wil ontmoeten en 
geestelijk actief wil blijven, kan 
deelnemen aan een studiekring.

Bibliotheek West-Achterhoek wil 
begin 2017 in de gemeenten Doe-
tinchem en Doesburg een studie-
kring voor senioren gaan opstar-
ten. Het doel van een studiekring 
is om op de hoogte te blijven van 
maatschappelijke ontwikkelingen 
en eigen meningen en ideeën met 
anderen te delen. Deelnemers 
moeten zich niet laten afschrik-
ken door het woord ‘studie’. Ook 
is het niet nodig hoog opgeleid te 

zijn. Het gaat er om ‘wie’ men is en 
niet ‘wat’ men is. Hoe gaat een stu-
diekring doorgaans te werk? Een 
groep van tien tot twaalf perso-
nen komt met regelmaat bij elkaar 
om van gedachten te wisselen. 
De studiekring kan voor iedereen 
een andere betekenis hebben; een 
aangename tijdspassering, geeste-
lijk of maatschappelijk actief blij-
ven. Iedereen haalt eruit wat voor 
hem of haar belangrijk is. Het is 
geen cursus. De deelnemers kie-
zen zelf hun onderwerpen. Zo’n 
onderwerp kan door één of meer 
leden worden uitgewerkt. Die on-
derwerpen hebben vaak betrek-
king op actualiteiten, hobby’s of 
kennis en ervaring, die deelne-
mers met een ander willen delen.

Bibliotheek West Achterhoek or-

ganiseert een informatiebijeen-
komst op donderdagochtend 1 
december van 10.00 tot 11.30 uur 
in de bibliotheek Doetinchem 
en op vrijdagochtend 9 decem-
ber van 10.00 tot 11.30 uur in de 
bibliotheek Doesburg. Belang-
stellenden zijn daarbij van harte 
welkom. Graag aanmelden via de 
klantenservice van de bibliotheek, 
telefoon 0314-333445 of via de 
website www.bibliotheekwestach-
terhoek.nl.

Meer informatie bij Marianne Lui-
ten.

   

 ■ m.luiten@
bibliotheekwestachterhoek.nl

Ben Rouwhorst bij zijn verzameling. Foto: Hans Winters

Meld je aan als 
vrijwilliger in de 
Bibliotheek
WEST ACHTERHOEK - Bibliotheek 
West Achterhoek is op zoek naar 
vrijwilligers voor diverse vestigin-
gen. Hierbij wordt gedacht aan 
mensen die graag tijdens ope-
ningsuren klanten willen assiste-
ren en de bibliotheekmedewer-
kers willen ondersteunen.

Vrijwilligerswerk bestaat uit het 
ontvangen en verwelkomen van 
bezoekers, wegwijs maken in de 
Bibliotheek, assisteren bij het zoe-
ken naar materialen in de Biblio-
theek, in de publiekscatalogus en/
of doorverwijzen van inhoudelijke 
vragen naar de medewerkers, as-
sisteren van leden bij het innemen 
of uitlenen bij selfservicebalie, 
opruimen van materialen, zorgen 
voor een aantrekkelijke uitstraling 
van de Bibliotheek en het zoeken 
van reserveringen.

Een vrijwilliger is minimaal twee 

dagdelen per week beschikbaar. 
Hij of zij is klantgericht en heeft 
plezier in het helpen van mensen 
die op zoek zijn naar leuke en in-
teressante boeken. Verder is de 
vrijwilliger geïnteresseerd in lezen 
en kan werken met de computer. 
De bibliotheek biedt een plezie-
rige en inspirerende werkomge-
ving. De vrijwilliger kan voor zijn 
of haar inzet rekenen op een gratis 
lidmaatschap van de Bibliotheek, 
het gratis bijwonen van lezingen, 
vergoeding van onkosten en een 
eindejaar attentie.

Wie interesse heeft voor dit werk, 
schrijft zich in als vrijwilliger via 
de website. Meer informatie via 
Ivannah Rietkerk, Coördinator 
Vrijwilligers, telefoon 06-577 55 
297 of de website.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

Ziekenhuis
Waar kun je het best een zieken-
huis bouwen, vlakbij een station 
of pal langs de snelweg? Het is 
een vraag die de gemoederen in 
de regio - maar vooral die in Doe-
tinchem - behoorlijk bezig houdt, 
de laatste tijd.

Eigenlijk gingen we er met zijn al-
len al een tijdje van uit, dat het 
nieuwe Slingeland Ziekenhuis in 
Doetinchem naast de afrit van de 
A18, zeg maar tegenover McDo-
nald’s gebouwd zou worden. De 
enig haalbare plek, volgens de 
directie, en de meerderheid van 
de Doetinchemse gemeenteraad 
leek het daarmee eens. Zelf vond 
ik het ook zo’n gekke plek nog 
niet, maar dat heeft vooral te ma-
ken met mijn wantrouwen jegens 
die Amerikaans hamburgerbak-
ker. In voorkomende gevallen kun 
je maar het best zo dicht mogelijk 
bij de Eerste Hulp zijn, nietwaar.

Inmiddels is er echter een soort 
van actiegroep opgestaan. De 
groepering Kans voor de Achter-
hoek wil het nieuwe ziekenhuis 
op een heel andere plek: vlakbij 
het station, op het zogenoemde 
Wedeo-terrein. Deze mensen vin-
den dat die locatie de voorkeur 
verdient omdat: (1) de bereik-
baarheid met het openbaar ver-
voer beter is (daar is niks tegen in 
te brengen, maar hoe zit het met 
de auto?) en (2) deze plek een im-
puls is voor de ontwikkeling van 
de binnenstad (oh ja? Goh….)

Even vooropgesteld: ik ben zelf 
geen partij in deze. Persoonlijk 
kom ik nooit en te nimmer in het 
Slingeland Ziekenhuis, dus waar 
die nieuwbouw komt zal me een 
zorg zijn. Maar ik zet als buiten-
staander wel vraagtekens bij die 
actie voor het Wedeo-terrein. Ten 
eerste heb ik al een beetje moeite 
met de naam van de actiegroep. 
Die suggereert toch, dat een plek 
dichter bij het centrum in het be-
lang zou zijn van de hele Achter-
hoek. Maar, beste mensen: niet 
alle patiënten komen uit Doetin-
chem. En ook niet de hele Achter-
hoek maakt gebruik van het Slin-

geland. In Winterswijk en in Zut-
phen staat eveneens een zieken-
huis en heel veel Achterhoekers 
gaan daar liever heen. Sterker 
nog: er zijn zelfs Achterhoekers 
(met name in Neede en Eibergen) 
die van oudsher naar het zieken-
huis in Enschede gaan. Al worden 
dat er wel steeds minder.

Daarmee kom ik meteen bij het 
tweede vraagteken. Kans voor de 
Achterhoek noemt het Ensche-
dese ziekenhuis een voorbeeld 
voor Doetinchem. Het MST (vol-
uit Medisch Spectrum Twente) is 
een gloednieuw ziekenhuis, dat 
grotendeels is gebouwd op de 
oude locatie. Dat zorgt voor be-
drijvigheid en voor bezoekers in 
de binnenstad, aldus Kans voor 
de Achterhoek. Of dat zo is? Ik 
zou het niet weten. Daar hoor ik 
nooit iets over. Wel hoor ik de vele 
klachten over die centrumlocatie 
van het MST. Die komen trouwens 
vooral van buiten Enschede. Het 
ziekenhuis kent vele patiënten 
voor wie het openbaar vervoer 
niet echt een optie is. Maar wie er 
met de auto heen moet, is in de 
aap gelogeerd. In het steeds gro-
ter en drukker wordende Ensche-
de is het al een hele opgave om 
het centrum te bereiken. En als 
je daar dan bent, komt de grote 
vraag: Waar parkeer ik mijn auto? 
Bij de nieuwbouw van het zie-
kenhuis is daar wel rekening mee 
gehouden. Er is een heel ruime 
parkeergarage. Maar daar betaal 
je wel een grote stads-prijs. Qua 
parkeerkosten hoort het MST bij 
de duurste ziekenhuizen van ons 
land. Het dagtarief is meer dan 
twintig euro! En die parkeerkos-
ten worden door geen enkele 
zorgverzekeraar vergoed!

Natuurlijk, parkeren kost te-
genwoordig bij ieder ziekenhuis 
geld. Maar het Winterswijkse SKB 
maakte vorige week bekend dat 
het maximum-tarief volgend jaar 
tot zegge en schrijve één euro be-
perkt gaat worden. Kijk, daar mag 
het Slingeland nou een voorbeeld 
aan nemen. Op welke locatie dan 
ook…..

Zwaleman
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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.

Projectmanager m/v

Ben jij dé schakel tussen klanten, de verkoopafdeling en 
de servicemonteurs? Wil jij graag meedenken over verbe-
teringen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als projectmanager ben jij de link tussen klanten, engineers, ser-
vicemonteurs en de verkoopafdeling. 
Je neemt serviceopdrachten en storingen aan en legt deze vast. 
Daarnaast plan je werkopdrachten, bestel je de benodigde onder-
delen voor de monteurs en informeer je klanten over de status 
van de werkzaamheden. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor een 
efficiënte en effectieve planning, waarbij je tevens zorgt voor 
een goede administratieve afhandeling. Je houdt contact met de 
klant over de status van de levering en servicewerkzaamheden. 
Je denkt creatief na en voert daar waar nodig verbetering door. 
Nieuwe initiatieven op het gebied van optimalisatie worden hierbij 
zeer op prijs gesteld.

Glaszetter m/v

Ben jij een ervaren glaszetter en ben je per direct beschik-
baar?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als glaszetter voer je zelfstandig werkzaamheden uit in de werk-
plaats. De werkzaamheden bestaan uit het monteren, stellen en 
het afkitten van glas. Het is belangrijk dat je nauwkeurig werkt.

Java Developer m/v

Ben jij een ervaren Java developer die staat te springen 
om samen met ons team klanten enthousiast te maken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als Java developer bouw je mee aan de beheerbare kant van de 
producties van onze klant. Je denkt mee, beslist mee, adviseert en 
realiseert het eindproduct. Hierbij maak je gebruik van verschillen-
de programmeertalen, waarbij Java de belangrijkste is.

Werkvoorbereider m/v

Wil jij werken in de bouw in een enthousiast team?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als werkvoorbereider metaal heb je affiniteit met de technische 
branche. Jij zorgt voor het opnemen van werkzaamheden en het 
bestellen van de benodigde materialen. Deze koop je zelfstandig 
in. Tot de voorbereiding hoort ook het maken van voorcalculaties. 
Aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden maak je de 
projectplanning. De algehele werkvoorbereiding wordt door jou 
verzorgd. Hier hoort ook de administratie bij. Daarnaast ben jij het 
aanspreekpunt voor de klanten.

Verzorgende IG m/v

Ben jij per direct beschikbaar en wil jij graag in de oude-
renzorg werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van verzorgende IG verleen je dagelijks zorg en geef 
je aanvullend medicatie aan cliënten. Tevens verricht je dagelijks 
de verpleegtechnische handelingen, signaleer je gezondheidspro-
blemen en bied je begeleiding en ondersteuning aan de cliënten. 
Het gaat om werk in verpleeghuizen en in de thuiszorg op meer-
dere locaties (PG en Somatiek). Het werkgebied is Deventer en 
omgeving en de diensten en het aantal uren zijn wisselend. Omdat 
het om verschillende locaties kan gaan is het belangrijk dat je 
beschikt over eigen vervoer.
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HengeloHengeloHengeloHengeloHengeloHengeloHengeloHengelo

VordenVordenVordenVordenVorden

ZutphenZutphenZutphenZutphenZutphenZutphenZutphenZutphen

RuurloRuurloRuurloRuurloRuurloRuurloRuurloRuurlo

EibergenEibergenEibergenEibergenEibergenEibergenEibergenEibergenEibergenEibergen

NeedeNeedeNeedeNeede

BorculoBorculoBorculoBorculoBorculo

DidamDidamDidamDidam
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DiepenheimDiepenheimDiepenheimDiepenheim

HaaksbergenHaaksbergenHaaksbergenHaaksbergen

Achterhoek Nieuws b.v.  •  Bleekwal 10  •  7131 DB Lichtenvoorde

Afmeting      Prijs

130 x 70 mm      Contact Noord en Midden: €  105

doorplaatsen in Zutphen-Warnsveld: € 50

Oplage:  36.600 exemplaren 
Verschijning:  week 51 (19-25 december 2016) 
Deadline:  
Prijzen:  

maandag 12 december 
excl. btw (incl. full colour)

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

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

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

1 MINUUT 
GRATIS WINKELEN 

BIJ PLUS ELAND 
IN HENGELO GLD.

De beste wensen in 
weekblad Contact

Reserveer voor maandag 12 december 2016 
uw kerstwens:

verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

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

in:

Olburgen

Gorssel

RhaRha

OlburgenOlburgenOlburgenOlburgen

BronkhorstBronkhorstBronkhorst

SteenderenSteenderenSteenderen

ZutphenZutphen

Twello

VoorstVoorst

BrummenBrummen

De allerbeste wensen...

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

Wij wensen u fijne Kerstdagen 
en een briljant 2016

Zutphenseweg18, Vorden       -      Tel.: (0575) 551384

Wij wensen u fi jne Kerstdagen 

en een smaakvol 2016

Echte bakker 
van Asselt

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

Wij wensen u smaakvolle Kerstdagen 

en een gezond Nieuwjaar

Etos V� den wenst u allen fijne 

Kerstdagen en een gezond 2016

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

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

VVV � onckh� st wenst u 

� e� ige Kerstdagen en een 

inspirerend Nieuwjaar

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

Wij wensen u stijlvolle 

Kerstdagen en een gezond 

en gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen U � jne Feestdagen en 

een Goed lopend Nieuw jaar

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

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

Onze juffen & meesters wensen 

u Meesterlijke Feestdagen

G R A N D C A F É

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

Het Meestershuis
De Keuken

maandag 10.00 - 20.00 uur        11.30 - 19.00 uur

dinsdag studiedag

woensdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur

donderdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur

vrijdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur

zaterdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur

zondag 10.00 - 21.00 uur 11.30 - 20.00 uur

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

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

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

besteld worden voor de genoemde sluitingstijden van de keuken worden 

nog gewoon uitgeserveerd.

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

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

verjaardagsfeest, een bedrijfsborrel, een vergadering of bedrijfspresenta-

tie.
Wilt u meer weten over onze 

uitgebreide mogelijkheden 

dan horen wij dat 

natuurlijk graag!

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

info@hetmeestershuis.nl  |  www.hetmeestershuis.nl

Wij wensen u 

smaakvolle Kerstdagen 

en een gezond 2016

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

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

Team  V� den , 
Zutphen en 
Warnsveld 
wensen  jullie gezellige 

Kerstdagen en een
sp� tief Nieuwjaar

Algemene ledenvergadering 
Vereniging Kruiswerk Achterhoek

Vereniging Kruiswerk Achterhoek (VKA) houdt op 16 
december aanstaande om 13:00 uur haar algemene 
ledenvergadering. Leden van Kruiswerk Achterhoek 
worden van harte uitgenodigd aan deze vergadering 
deel te nemen.

Agenda 
• Opening, welkom, vaststellen agenda;
• Mededelingen;
• Verslag vorige algemene ledenvergadering VKA

d.d. 22 juni 2016;
• Jaarplan 2017;
• Begroting 2017;
• Rondvraag;
• Sluiting.

De vergaderstukken liggen vanaf 2 december a.s. ter 
inzage op het kantoor van Livelife, ‘t Brewinc, 
IJsselkade 17 in Doetinchem.

Wanneer: 
Vrijdag 16 december 2016, vanaf 13:00 uur

Locatie:
Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11, Winterswijk

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.



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:
3 - 4 december, R.C. Boersma, Vorden (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een verpleeg-
kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: warnsveld@buurtzorghuis.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 
openingstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 4 december, 10.00 uur, ds. L. Kraan uit Apeldoorn.
1e C: Amnesty International; 2e C: Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 4 december, 10.00 uur, mevr. ds. W. Onderwaater uit Aalten.
1e C: Amnesty International; 2e C: Pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 4 december, 10.00 uur, Voorganger: Ds. Deddie van Alphen. 
Kerkdienst, 2e advent.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 december, 17.00 uur, Eucharistieviering, Voorganger: 
past. Zandbelt. Koorleden, gregoriaans, lector mevrouw C. Roelofs
Zondag, 4 december, 9.30 uur, Woorddienst. 2de ZONDAG van de ADVENT
Herenkoor, groep 1, Kindernevendienst.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 3 december, Woord en Communieviering, 18.30 - 19.30 uur, 
Jaap van Kranenburg.

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

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

Te huur gezocht vrijstaande 
woning of woonboerderij 
door rustig echtpaar 60+ 
voor langere tijd. Max. huur 
€900,- pmnd. 06-53369853, 
pieterrebergen@gmail.com.
   

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

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

Echte zwarte Piet bestellen, 
het Pieten Bureau pieten-
bureau2016@outlook.com 
mailen of 06-5361 4985 bel-
len.
   

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

Angst, onzekerheid, of de-
pressie overwinnen? Het is 
mogelijk! Informeer en bel 
06 23345441 zie ook: www.
wilmatepaske.nl.
   

TE KOOP: KERSTBOMEN, 
diverse soorten en maten. 
Bertus Waarle, Hamsveld-
seweg 2, Kranenburg tel. 
0575556865 / 06-51148066.
   

Gezocht: oude brommers en 
onderdelen van o.a. Zundapp 
en Kreidler. Bromfietszaken 
opgelet! Wij kopen ook graag 
uw oude winkelvoorraad op. 
Tel. 06-1526 8461.
   

Schilder/behanger heeft nog 
tijd over. Netjes en voordelig. 
Tel.: 06-1818 1234.
   

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

GROTE 
VLOOIENMARKT
‘S HEERENBERG

Zondag 4 december
10.00 - 17.00 uur

Laco Sportcentrum
Oude Doetinchemseweg 43

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

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 4 december
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL 
‘T JEBBINK

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

VLOOIEN
MARKT

ZON. 11 DECEMBER
VAN 10.00-17.00 UUR

Info Kraam HUUR

ANIMO-VLOOIENMARKTEN.NL

SPORTHAL BEUMERSKAMP
BREEDESTRAAT 39

DOESBURG

06-39108152

VLOOIEN
MARKT
ZELHEM

SPORTHAL DE POL
Vincent van Goghstraat 72

ZON. 18 DECEMBER
VAN 10.00-17.00 UUR

Info Kraam HUUR
06-39108152

ANIMO-VLOOIENMARKTEN.NL



Aalten:
Meneer Kees

Welkoop
Borculo:
Welkoop

Doetinchem:
Het Onland

Primera Overstegen
Boekhandel Raad-

greep &
Berrevoets
Eibergen:

Meneer KeesWelkoop
Groenlo:

Boekhandel Wiegerink
Bruna

VVV Groenlo

verkrijgbaar in de
volgende winkels:

 Veurslechts

€ 7,50

Nu te koop!

Heeft u een winkel en wilt u ook dit te gekke 
kwartet verkopen? Neem dan contact met ons op:

Tel. (0544) 80 10 30 • E-mail: verkoop@achterhoeknieuws.nl • 
Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde

Achterhookser
ku’j ‘t neet
kriegen!

Lichtenvoorde: 
Meneer Kees 

Welkoop
Drogist de Gaper 

VVV Lichtenvoorde
Neede:

Tabakorie Rona 
Ruurlo:
Welkoop

Silvolde:
Welkoop
Vorden:

Bruna
Slijterij & Wijnhandel 

Sander Pardijs
Welkoop

Winterswijk:
Bruna

Welkoop
Zelhem:
Readshop

Zutphen:
Boek & Buro 
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