
‘Mister Sociï’ Bennie Tijssen tijdens 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie benoemd 
tot Lid van verdienste KNVB. B  5

Vlnr: Richard Spexgoor, Jan Kornegoor (Linde), Martin Kornegoor, Jan Kornegoor (Wildenborch) en Ab Scheffer. Foto: Johan Braakman

Kornegoor 70 jaar lid Schietvereniging Wildenborch

Unieke huldiging 
Schietvereniging 
Oost-Gelderland
Door Jan Hendriksen

VORDEN - Er deed zich vorige week 
een uniek feit voor in Kapel De 
Wildenborch. Wildenborcher pus 
sang Martin Kornegoor (88) werd 
namelijk als lid van Schietvereni-
ging Wildenborch gehuldigd voor 
zijn zeventigjarig lidmaatschap 
van Schietvereniging Oost- Gel-
derland. Om precies te zijn voor 
zijn inmiddels 71-jarig lidmaat-
schap zo bleek uit het archief.

Uit handen van de bestuursleden 
Ab Scheffer en Richard Spexgoor 
van SV Oost- Gelderland ontving 
Kornegoor een tinnen bord en een 
bos bloemen als geschenk. “Dit is 
uniek in de geschiedenis van onze 
vereniging. Nog nimmer was een 
van onze leden zo lang lid,” aldus 
voorzitter Ab Scheffer. Schietver-

eniging Oost- Gelderland is de 
overkoepelende vereniging voor 
meer dan 1.000 schutters van 44 
schietverenigingen uit de Achter-
hoek en Liemers.

Martin Kornegoor is sinds een jaar 
of drie geen actief schietend lid 
meer van Schietvereniging Wil-
denborch. Dat laat zijn lichaam 
niet meer toe. SV Wildenborch, 
een vereniging die vorig jaar haar 
zestig jarig bestaan vierde. Hoe 
kan het dan zijn dat Kornegoor al 
71 jaar lid is van de overkoepelen-
de vereniging. “Omdat ik voordat 
SV Wildenborch werd opgericht 
actief was als schutter bij SV Prins 
Bernard in Vorden die haar on-
derkomen direct na de oorlog bij 
Hotel Bakker had,” zo verklaart 
Martin na afloop van de huldiging 
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst 
van SV Wildenborch. De liefde 
voor de schietsport zat er al van 
jongs af aan in bij Martin. “Maar 
wat wil je ook. Mijn vader had 
vroeger een jachtakte voor een 
jachtgeweer, een revolver en een 

vuurbuks. Dus ik ben met ‘schie-
ten’ grootgebracht.” Martin werd 
tijdens zijn verkeringstijd, nadat 
Prins Bernard werd opgeheven lid 
van SV Wildenborch. “Wij schoten 
in de begin jaren in Mossel bij de 
familie Berenpas van de ‘Prin-
senhoeve’ op de deel waar ook de 
koeien stonden.” 
SV Wildenborch beschikt anno 
2016 al jaren over een prachtige 
gecertificeerde schietaccommo-
datie in Kapel Wildenborch be-
staande uit vier ondergrondse 
schietbanen tot twaalf meter. Een 
van deze banen is een speciale pi-
stool baan. Martin Kornegoor was 
uit het goede schuttershout gesne-
den. Hij maakte vele jaren deel uit 
van het eerste viertal van SV Wil-
denborch. In de schietsport is de 
Ereklasse het hoogst haalbare. “Ik 
kwam een trapje lager in de eerste 
klasse uit. En ook aan concoursen 
namen we altijd deel. Dat waren 
prachtige avonden. Jammer ge-
noeg vinden die momenteel niet 
zoveel meer plaats,” aldus de ju-
bilaris.

Fijne jaren
Ook door SV Wildenborch werd 
Martin vorige week in het zonne-
tje gezet. Voorzitter Henk Beren-
pas refereerde aan enkele ludieke 
gebeurtenissen en haalde middels 
anekdotes enkele leuke herinne-
ringen op van het erelid. “Je bent 
dan nooit bestuurslid geweest van 
onze vereniging, maar je was des 
te meer actief lid. En daarom heb-
ben we vanavond voor jou ook nog 
iets in petto. Je hebt talloze bekers 
en medailles gewonnen. Maar met 
deze beker willen we je nogmaals 
eren. Martin bedankt voor al die 
fijne jaren. We hopen dat je nog 
lang in ons midden bent. Op naar 
het 75-jarig lidmaatschap.”

Niet alleen Martin Kornegoor 
werd tijdens de Nieuwjaarsbijeen-
komst in het zonnetje gezet. Ook 
zijn zoon Jan Kornegoor (59) uit 
de Wildenborch en Jan Kornegoor 
(57) uit Linde (neef ) werden ge-
huldigd voor respectievelijk hun 
43 en 41 jarig lidmaatmaatschap 
van SV Oost-Gelderland.

 

Jubilaris
Vordens
Mannenkoor
VORDEN - In 2015 was Jaap Buunk 
40 jaar lid van het mannenkoor. 
Jaap heeft tot 2012 als eerste te-
nor altijd met enorm veel plezier 
gezongen en heeft daarnaast ook 
een periode als penningmeester 
veel voor het koor betekent.

Jaap was een man waar altijd een 
beroep op gedaan kon worden. 
Helaas moest hij drie jaar geleden 
vanwege zijn gezondheid met pijn 
in het hart het actief zingen opge-
ven. Maar hij bleef wel lid en gaf 
nog vaak blijk van zijn grote be-
trokkenheid bij het koor door re-
gelmatig concerten bij te wonen. 
Helaas was ook dat de laatste tijd 
niet meer mogelijk.

Maandag 4 januari heeft het be-
stuur hem thuis in zijn eigen om-
geving in het zonnetje gezet. Voor-
zitter Han Radstake bedankte Jaap 
voor zijn grote verdiensten voor 
het koor en haalde de nodige her-
inneringen op, waar Jaap met zijn 
grote gevoel voor humor prach-
tig op kon reageren. Tot slot werd 
hem het insigne opgespeld en de 
bijbehorende oorkonde overhan-
digd. Natuurlijk waren er bloemen 
voor zijn vrouw.

Weevers 
nationaal 
kampioen
Jan Weevers uit Vorden is 
afgelopen weekeinde in Hel-
lendoorn nationaal kampioen 
veldrijden geworden. In de 
categorie Masters 50+ wist hij 
op de Sallandse Heuvelrug als 
eerste te finishen.
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Nieuwstad 8-12, Lochem
www.vandekolkwonen.nl
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Zie in het hart van Contact

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Jaargang 78



 Zelhem

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

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

Beste mensen,

Op 14 januari 2016 draagt Hennie Krab-

ben haar bedrĳf over aan haar dochter 

Kim. Hennie vindt het tĳd om, na 45 jaar 

werkzaam in het kappersvak te zĳn 

geweest, het stokje over te dragen aan 

haar dochter Kim. Zĳ zal de eigenaar 

van het bedrĳf worden en Hennies an-

dere dochter Jo-Ann zal de creatieve 

manager blĳven in het bedrĳf.

Tevens proosten wĳ deze dag ook op het 

zelfstandig ondernemerschap van Elke 

Radstake, zĳ gaat verder in onze salon 

als zelfstandig schoonheidsspecialiste, 

wel onder de naam Salon Krabben & 

Krabben.

Hartelĳke groeten,

Team Salon Krabben & Krabben

Dr. Grashuisstraat 22

7021 CL Zelhem

Tel. (0314) 622705

info@salonkrabbenenkrabben.nl

Uitnodiging

Graag nodigen wĳ 

u uit op donderdag 

14 januari 2016 

tussen 15.00 en 

20.00 uur voor 

een hapje en een 

drankje bĳ ons in 

de salon!

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

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

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

ZWARTE MARKT
30-31 januari 11.00-17.00 uur
Sporthal De Veldhoek
o.a. meubelen voor bodemprijzen!

I J S S E LT U L P
e x c l u s i e f  a s s o r t i m e n t

Er zijn weer tulpen!

www.ijsseltulp.nl

 Arjan Wesselink (Empe) Jordi Wesselink (Toldijk)
 06 53152750 06 51968741

EEN DIERBARE 
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Topdrukte bij nieuwjaarsreceptie in
het gemeentehuis van Bronckhorst

HENGELO - Meer dan 350 mensen 
namen de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Bronckhorst, 
dit jaar gehouden op woensdag 6 
januari, de gelegenheid om ken-
nis te maken met burgemeester 
Marianne Besselink. Deze avond 
werd de vrijwilliger van het jaar 
2015 bekendgemaakt: de tan-
demgroep van de VRTC de 8 kas-
telenrijders. De sportkampioe-
nen werden gehuldigd.

Burgemeester heette iedereen 
van harte welkom op deze nieuw-
jaarsreceptie. "Mijn eerste als uw 
nieuwe burgemeester, maar wel-
licht voor u een jaarlijks terugke-
rende traditie." Na de beste wen-
sen blikte zij terug op een bewo-
gen jaar. Het tienjarig bestaan van 
de gemeente Bronckhorst, waarin 
inwoners moesten wennen aan de 
afstand naar het nieuwe gemeen-
tehuis en nieuw beleid en spelre-
gels. Veel voorzieningen werden 
overgenomen door inwoners, zo-
als dorpshuizen en zwembaden.
"Wat ik bijzonder vind, is wat ik 
ervaren heb in mijn kennismaking 
met Bronckhorst, dat ik echt met 
Brónckhorst kennis heb leren ma-
ken. Dat in deze tien jaar er echt 
een eenheid is ontstaan. Daar ben 
ik van onder de indruk. Dat heeft 
u in die tien jaar bereikt onder de 
begeleiding van een burgemeester 
die daarin heel veel heeft geïnves-
teerd en die we allemaal in ons 
hart hebben gesloten. Henk Aal-
derink heeft Bronckhorst een de-
cennium lang op de kaart gezet op 
de kaart gezet, in de Achterhoek, 
de provincie, Den Haag en zelfs 
Europa." Tijdens de gesprekken 
die zij heeft met inwoners en me-
dewerkers hoort zij regelmatig zijn 
naam. "Ik vind het een eer dat ik in 
zijn voetsporen ben getreden."
Daarnaast vertelde zij over de 
overdracht van de zorg en welzijn-
staken, de sociale teams, gebieds-

ambtenaren en veiligheid, maar 
ook over haar verhuizing naar 
Bronckhorst. Lachend vertelde ze 
in het welkomstpakket een brief 
te hebben ontvangen van de bur-
gemeester, met de uitnodiging om 
een keer een raadsvergadering bij 
te wonen. "Daar maak ik inmid-
dels iedere maand gebruik van."

Nieuwe ontwikkelingen in 2016 
zijn onder andere de opening 
van De Pannevogel in Steende-
ren, de vorderende werkzaam-
heden aan de Huiskamer van 
Hummelo, er wordt gewerkt aan 
verbetering van rioleringen en de 
ambitie dat Bronckhorst in 2030 
energieneutraal is. Verder sprak 
de burgemeester over landschap-
pelijke kwaliteit, Smart industry, 
glasvezel of breedband, regionale 
samenwerking en het opvangen 
van statushouders. "Als nieuwe 
burgemeester geniet ik van bij-
eenkomsten als vanavond omdat 
ik u dan ontmoet." Zij vindt het 
van groot belang om te weten wat 
speelt en leeft bij inwoners en in 
de gemeenschap. "Daarom ben ik 
ook gaan Buurt maken. Circa 100 

aanmeldingen kreeg ik binnen 
naar aanleiding van mijn oproep 
aan u om mij uit te nodigen. Ik heb 
al mooie ontmoetingen gehad." 
Zij verheugt zich de komende tijd 
op de vele bezoeken die op stapel 
staan.

Na deze inspirerende toespraak, 
konden de aanwezigen kijken naar 
de filmpjes over de genomineerde 
vrijwilligers van dit jaar, de tan-
demgroep van de Vordense Rijwiel 
en Toer Club (VRTC), het Achter-
hoeks museum 1940-1945 in Hen-
gelo en één van de oprichters van 
scoutinggroep Sweder van Voorst 
Hummelo en Keppel, Geert Mef-
fert. Tot slot werden de sporters 
van het jaar 2015 voorgesteld in 
een film en in het zonnetje gezet. 
Vrijwilligers en sporters ontvingen 
allen uit handen van wethouder 
Antoon Peppelman een oorkonde, 
een bloemetje en een cadeaubon.
Marise en Hidde brachten het zelf-
geschreven lied 'Proud', waarmee 
zij op de landelijke Unicef Talent-
battle 2015 een tweede prijs be-
haalden. Een prachtig slot van het 
officiële deel van de avond.

Tandemgroep VRTX
vrijwilligers van 2015
BRONCKHORST - De jury koos van 
de genomineerde vrijwilligers 
van 2015 de tandemgroep van de 
Vordense Rijwiel en Toer Club 
(VRTC) als Vrijwilligers van het 
Jaar. Het Achterhoeks museum 
1940-1945 in Hengelo en één van 
de oprichters van scoutinggroep 
Sweder van Voorst Hummelo en 
Keppel, Geert Meffert werden 
goede tweede.

Vrijwilliger van het jaar 2015 zijn 
de leden van de Vordense Rijwiel 
en Toer Club (VRTC). Al acht jaar 
delen zij hun plezier in fietsen 
met mensen met een beperking. 
Mensen die niet meer zelf kun-
nen fietsen, worden meegenomen 
op de tandem. De eerste tandems 
werden gekocht van gewonnen 
geld, aangevuld met sponsorgeld 
en giften. Een groep enthousiaste 
VRTC-leden rijdt van april t/m ok-
tober elke donderdag en zaterdag 
met cliënten van Zozijn en bezorgt 
deze mensen een gezellige en ac-
tieve middag buiten.

De beide andere genomineerden 
eindigden als tweede. Vrijwilli-
gers van het Achterhoeks museum 
1940-1945 vertelden ruim veertien 
jaar de verhalen over de Tweede 
Wereldoorlog in de Achterhoek. 
Ook stond maandelijks een Ve-
teranencafé op het programma, 

waar veteranen met een kop kof-
fie met elkaar in gesprek gaan en 
werd de Slag om de Achterhoek 
in het centrum van Hengelo na-
gespeeld. Op 20 december 2015 
is het Achterhoeks Museum 1940-
1945 gesloten.

Geert Meffert is één van de op-
richters van scoutinggroep Sweder 
van Voorst Hummelo en Keppel 
en vanaf het begin beheerder van 
het clubgebouw. Hij zorgt voor het 
onderhoud, zoals schilderwerk 
en nieuwe tegels, maar ook het 
schoonmaken en materiaalbeheer 
neemt hij op zich. Daarnaast regelt 
hij de verhuur van het gebouw aan 
andere verenigingen en scholen. 
Het doet Geert goed als de kinde-
ren van de scouting blij zijn, dan is 
hij het ook. Elk jaar doet de groep 
mee aan de Airborne Wandeltocht 
in Oosterbeek, een mooi uitstapje 
waar ook Geert zich voor inspant.

Via de facebookpagina van de ge-
meente Bronckhorst konden in-
woners laten weten wie volgens 
hen de titel 'Vrijwilliger van het 
jaar 2015' verdiende. Het Achter-
hoeks museum 1940-1945 kreeg 
de meeste vind-ik-leuks en ont-
ving hiervoor de publieksprijs. De 
prijs is een bronzen haasje van 
kunstenares Martine van Zwieten 
uit Hengelo.

HENGELO - Tijdens de nieuwjaars-
receptie werden de kampioenen 
2015 in het zonnetje gezet. Spor-
ters op het gebied van biljarten, 
paardensport, motorsport, atle-
tiek en touwtrekken werden aan 
het aanwezige publiek voorge-
steld met prachtige filmpjes. 
Wethouder Antoon Peppelman 
feliciteerde ze vervolgens met 
een oorkonde en bloemen.

De sporters die werden gehuldigd 
zijn landelijk of zelfs buiten de 
landsgrenzen kampioen gewor-

den en hebben podiumplaatsen 
behaald bij een Nederlands, Eu-
ropees of Wereldkampioenschap. 
De volgende kampioenen van 
Bronckhorst van 2015 zijn gehul-
digd: Jan Stapelbroek (1e NK libre 
klein tweede klasse), Shirly Schol-
ten (1e NK eventing klasse Z), 
Floor van der Kuijl (2e NK dres-
suur klasse Z1), Koen Hermans 
(1e EK landenwedstrijd zijspan-
cross), Peter Beunk (1e EK lan-
denwedstrijd zijspancross), TTV 
Vorden (1e NK touwtrekken - 680 
kg), TTV Vorden (3e NK touwtrek-

ken - 640 kg), Gerrit Uilenreef (2e 
EK touwtrekken landenwedstrijd), 
Ard Reinders (2e EK touwtrekken 
landenwedstrijd), René Teerink 
(1e NK ovalracing), Wim van Hilst 
(3e NK Duathlon lange afstand), 
Marian van Hilst (1e NK Duathlon 
lange afstand, 2e NK Triathlon 
(D45), Grada Boschker (3e NL Tri-
athlon lange afstand), Clubteam 1 
VAMC (1e NK enduro, 1e WK en-
duro), Clubteam 2 VAMC (2e NK 
enduro), Peter Bergsma (3e NK 
enduro EV40) en Erwin Plekken-
pol (2e NK enduro klasse E2).

Sportkampioenen gehuldigd

Sportkampioenen 2015 worden gehuldigd. Foto: Liesbeth Spaansen

Burgemeester Marianne Besselink. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink

Genomineerde Vrijwilligers van het Jaar 2015. Foto: Liesbeth Spaansen

Dat bijzondere evenement nog eens bekijken?

Foto.nl

speciale verkoopaktie

verkoop uitsluitend a contant of met pin

Enorme partij geknoopte Perzische en Oosterse Tapijten

Hogestraat 1 DINXPERLO
tel. 0315-651332

www.heezenwonen.nl

HALVE PRIJS
Perzische Tapijten

handgeknoopte vloerkleden, lopers en tafelkleden
+ + +     tijdelijk in alle maten uit voorraad leverbaar     + + +
Volledig

GEEN RISICO
U koopt bij een vertrouwd adres, al sinds 1918 een begrip in de Achterhoek.

Tijdens de aktie kunt u zelfs ruilen of uw geld terug krijgen!

verkoop uitsluitend op: donderdag 14 - vrijdag 15 - zaterdag 16 januari
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VOORGERECHT
Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Champignon Dordogne

HOOFDGERECHT
geserveerd met gebakken aardappelen,

verse groente en rauwkost

Duitse Biefstuk
of

Kabeljauwfilet
met dillesaus apart geserveerd

NAGERECHT

Roomijs
met warme kersen en slagroom

of

Koffie/Cappuccino/Thee

Menu geldig t/m 29 februari a.s.

Wij wensen iedereen
een voorspoedig 2016

3-gangen-menu
€ 25.00 p.p.

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket (vlees + uien + 
kruiden)

500 gram 695

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Kip in 
braadzak

698
per stuk

VLEESWARENKOOPJE

Pepercervelaat 
+ Zeeuws spek

3252 x 100 
gram

SPECIAL

Worstjes enzo

160
100 gram

MAALTIJD IDEE

Stamppotten
diverse 
soorten

350
500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 16 januari

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 12 t/m maandag 18 januari 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Verse maaltijden 
service

GRATIS bezorgd aan huis 

of af te halen in de winkel.
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

0.69

1/2
prĳ s

5.98

6.98

DE LEKKERSTE VAN DIT MOMENT!!! KOM PROEVEN!!!

zoete pitloze DRUIVEN 400 gram   1.99

VITAMINE BOMMETJE

ZESPRI KIWI’S 
500 gram

GROENTE KOOPJE...

MOOIE BROCCOLI
 500 gram

KLEI LEKKER...

FRIESLANDER AARDAPPELEN 
2e zak voor       

UIT EIGEN KEUKEN!!!

diverse soorten kant en klare

WINTER MAALTĲ DEN p.p.

+ bakje rauwkost naar keuze p.p. 

1.49

Jouw praktische 
weg naar het hbo

Ontdek de 

mogelijkheden van 

Groen Onderwijs tijdens 

onze

Open

dagen

Morgen is groen bij AOC Oost

MBO

VMBO

Het Groene Lyceum Almelo
woensdag 27 januari

Het Groene Lyceum Doetinchem
woensdag 20 januari

Voor adressen en tijden kijk op www.morgenisgroen.nl

Toproute van
AOC Oost

VMBO Groen Almelo
woensdag 27 januari

VMBO Groen Borculo
woensdag 20 januari

VMBO Groen Doetinchem
woensdag 20 januari

VMBO Groen Enschede
vrijdag 29 januari
zaterdag 30 januari

VMBO Groen Twello
vrijdag 29 januari
zaterdag 30 januari 

MBO Almelo
vrijdag 22 januari
zaterdag 23 januari

MBO Doetinchem
vrijdag 29 januari 

MBO Enschede
vrijdag 29 januari
zaterdag 30 januari

MBO Twello
vrijdag 29 januari
zaterdag 30 januari 



 'Mister Sociï' Bennie Tijssen benoemd tot Lid van 
verdienste KNVB   
 WICHMOND - Op zondag 10 janu-
ari werd bij Sociï de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie gehouden. 's 
Ochtends konden de leden zich 
uitleven met een potje volleybal 
en voetbal waarna het 's middags 
tijd was voor het officiële gedeel-
te in de kantine.

    Normaliter wordt er een stan-
daardprotocol gehanteerd, waar-
bij het programma bestaat uit 
sporten, nieuwjaarstoespraak 
van de voorzitter en een gezel-
lige nazit. Ditmaal was er ruimte 
voor iets bijzonders in de nieuw-
jaarstoespraak van voorzitter Gert 
Hiddink. Middelpunt van de be-
langstelling was Bennie Tijssen. 
Bennie is sinds jaar en dag in touw 
voor 'zijn' vereniging Sociï. Voor 
zover de ledenadministratie terug 
gaat was Bennie spelend lid sinds 
begin jaren '50 tot aan 1990 toe. 
Sindsdien heeft hij zich in allerlei 
functies verdienstelijk gemaakt in 
een groot aantal functies. Bennie 
was onder meer wedstrijdsecreta-
ris (1974-2003), elftalleider (1985-
2015), EHBO'er (1978-2015), 
k a nt i n e c o ö rd i nat i e / - i n k o o p 
(2003-2014) en clubscheidsrech-
ter (1993-2004).
Verder heeft hij waar mogelijk 
altijd zijn handige handen laten 
wapperen en de kwast veelvul-
dig gehanteerd, momenteel is hij 

nog altijd actief in de vuttersploeg 
waarvan hij ook mede-oprichter 
is (1999). Nog altijd draait Ben-
nie meerdere malen in het jaar 
kantinediensten, iets wat hij ook 
al sinds 1974 doet. Bennie staat 
binnen de vereniging, maar ook in 
de wijde omtrek te boek als 'Mis-
ter Sociï'. Waar je met de club ook 
komt, vrijwel altijd is er iemand 
die hem kent. De totale verdien-
ste voor de vereniging en het re-
cente terugtreden als elftalleider 
en kantinecoördinator vormden 

voor het Sociï-bestuur aanleiding 
om voor Bennie een KNVB-on-
derscheiding aan te vragen. Dit 
werd door de KNVB zonder twijfel 
gehonoreerd. Theo Aalderink, be-
stuurslid van het district Oost, was 
naar Wichmond gekomen om aan 
Bennie een onderscheiding uit te 
reiken. Aalderink had voor mister 
Sociï twee vragen; sinds wanneer 
speelt Sociï op het huidige com-
plex en wie maakte er het eerste 
doelpunt? Op de eerste wist Ben-
nie uiteraard 1974 te antwoorden, 

maar het antwoord op de tweede 
vraag moest hij schuldig blijven. 
Dat bleek de heer Aalderink zelf 
te zijn, hij toverde warempel een 
oorkonde uit zijn zak waarop deze 
historische gebeurtenis opge-
tekend stond. Uit diens handen 
kreeg Bennie de onderscheiding 
vervolgens uitgereikt.
In het verleden was Bennie ooit al 
de zilveren speld toegekend door 
de KNVB waarop nu was besloten 
om hem te benoemen tot 'Lid van 
verdienste van de KNVB'. Deze 
onderscheiding werd met grote 
dankbaarheid in ontvangst geno-
men door een zichtbaar verraste 
en geëmotioneerde Bennie Tijs-
sen. In zijn dankwoord benadruk-
te hij dat zijn inzet niet zo vanzelf-
sprekend zou zijn geweest zonder 
het warme klimaat binnen de ver-
eniging. Aalderink voegde daar-
aan toe dat dat ook niet mogelijk 
zou zijn geweest zonder een thuis-
basis die daarvoor de ruimte biedt, 
daarom werd Bennies vrouw Mimi 
ook nog in de bloemen gezet. Tot 
slot viel een daverend en welver-
diend applaus Bennie ten deel.

    Na dit bijzondere officiële gedeel-
te werd de middag op traditionele 
Sociï-wijze voortgezet en bleef het 
nog lang gezellig. De mensen van 
Sociï wensen u tot slot een geluk-
kig en gezond 2016 toe!   

 Keuze uit twee 
routes
    VORDEN - Leden van de Vordense 
Rijwiel Toer Club De Achtkaste-
lenrijders zijn al weer druk in de 
weer met de organisatie van hun 
jaarlijkse Kastelenveldrit. Zondag 
24 januari organiseert de VRTC 
voor alweer het 35e jaar de Kas-
telenveldrit in de omgeving van 
Vorden.

    Deze veldtoertocht staat ook op 
de kalender van de Nederlandse 
Toer Fiets Unie (NTFU) en staat 
bij de meeste veldrijders met stip 
op hun fietsagenda. Maar ook 
fietsers die geen lid zijn van een 
wielervereniging zijn zeker van 
harte welkom en kunnen ook 
deelnemen aan deze klassieker 
onder de veldritten. De start vindt 
plaats op sportpark 't Grote Veld 
van VV Vorden aan de Oude Zut-

phenseweg in Vorden en voert de 
deelnemers via de buurtschappen 
Medler, De Wiersse naar Ruurlo 
en daarna via de buurtschappen 't 
Zelle en Linde weer terug naar het 

startpunt in Vorden. Er kan geko-
zen worden uit twee routes: 30 en 
45 kilometer. Starten kan tussen 
8.30 en 10.00 uur. De routes lopen 
grotendeels via mooie bospaden 

en zandwegen met een enkele 
harde weg om even iets op adem 
te komen. In samenwerking met 
diverse bos- en landgoedeigena-
ren is het wederom een prachtige 
route geworden. Bij de controle-
post worden weer een drankje, 
warme bouillon, een krentenbol 
en de traditionele gehaktballetjes 
verstrekt en er zal ook een mate-
riaalpost aanwezig zijn. De gehele 
tocht is prima uitgezet met duide-
lijke pijlen en wordt door leden 
van de VRTC regelmatig gecontro-
leerd. Na afloop van de tocht kun-
nen de deelnemers zich douchen 
en is er ook een mogelijkheid om 
de fietsen af te spuiten.

    Leden van de NFTU betalen het 
gebruikelijke tarief en niet leden 
betalen een euro meer in verband 
met de dagverzekering. Voor meer 
informatie: zie de website.
       

 ■     www.vrtcvorden.nl   

 Kastelenveldrit VRTC De Achtkastelenrijders   

 Zondag 24 januari vindt de 35 e Kastelenveldrit plaats. Foto: PR.    

 Bennie Tijssen (r) ontvangt onderscheiding uit handen van Theo Aalderink (KNVB). Foto: 

Mike Toker   

 Politie auto beschadigd door wilde achtervolging   
 VORDEN - Op woensdag 6 januari 
is een politieachtervolging ten 
einde gekomen in Vorden. De 
achtervolging is ook gestart in 
Vorden. De politie heeft een per-
soon aangehouden.

    In en rondom Vorden vond 
woensdagmiddag 6 januari een 
wilde politieachtervolging plaats, 
nadat er in Vorden een vrouw in 
overspannen toestand haar wo-
ning had verlaten. De vrouw werd 
uiteindelijk op het industrieter-
rein klemgereden nadat zij uit de 
bocht was gevlogen.
De achtervolging begon halver-
wege de middag. Agenten zagen 

de vrouw rijden. Toen zij een stop-
teken kreeg, ging ze er met hoge 
snelheid vandoor. De achtervol-
ging ging via het buitengebied en 
bewoond gebied.
Zo ging de vrouw ook door een 
woonwijk en langs twee scholen. 
De vrouw kon uiteindelijk op het 
industrieterrein worden klemge-
reden nadat zij uit de bocht was 
gevolgen.
Ze probeerde nog te ontkomen 
maar ramde daarbij een onopval-
lende politieauto. Deze liep lichte 
schade op. De vrouw is voor con-
trole naar het ziekenhuis gebracht.
Later die dag werd gekeken naar 
haar psychische toestand.    De achtervolging die begon in Vorden, eindigde ook in de plaats. Foto: GinoPress   

 ALV Vrouwen van 
Nu Vorden
    VORDEN - Op woensdag 20 janu-
ari houdt de Vrouwen van Nu 
afdeling Vorden de algemene 
vergadering. Voor de pauze is 
het huishoudelijke gedeelte, ook 
worden er weer een aantal da-
mes gehuldigd voor hun jaren-
lang lidmaatschap.

    Na de pauze houdt de heer Han 
Horstink uit Culemborg een lezing 
over duurzaam besparen in het 
huishouden. De insteek is bespa-
ren in en om het huis, ten behoeve 
van klimaat en milieu, maar ook 
voor de portemonnee. 

In deze lezing komen allerlei as-
pecten van het huishouden aan de 
orde: verwarming & elektriciteit, 
koken & voeding, woninginrich-
ting, waterverbruik, vervoer, de 
tuin. De dames krijgen veel prak-
tische tips, maar ook vraagpunten 
& dilemma's. 

Kortom een interessante avond. 
Meer informatie op de website. 
Like ons op facebook.
       

 ■     vrouwenvannu.nl/vorden 
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• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

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

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

• Bernina

 • Brother

 • Bernina lockmachines

• Pfaff

 • Anker

 • Lockmachines

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

Wij repareren alle merken 
naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

VERBOUWINGS
OPRUIMING
met hoge kortingen,  tot wel 80% 

2.5-Zits bank

echt rundleder, nu  795,-

Hoekbank in stof
compleet, nu 998,-(Relax) fauteuils vanaf  259,-

3-Deurs dressoir

van 1295.- nu  595,-

Eiken salontafels
van 625.- voor  198,-

Pocketveringmatrassen
90x200 cm, van 289.- voor 150,-

Lampen, schilderijen, lakens, 

overtrekken, handdoeken 

HALVE PRIJS

Ledikant 180 x 200 cm

incl. matrassen en 
topper, nu voor       750,-

Complete eethoek
tafel 160x90 cm + 4 stoelen 

nu voor   450,-

Goed onderhouden en uitgebouwd vrijstaand 
woonhuis met schuur/garage
• gunstig gelegen nabij bossen en buitengebied
• ruime kavel van 1115 m²
• praktische en goed onderhouden woning 
• diepe achtertuin met tuinhuisje en veel privacy
• centrum op loopafstand

Vraagprijs: € 359.000,- k.k.

Ruurloseweg 47a, Vorden

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 

info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

‘EL ENCUENTRO’
CURSUSSEN SPAANS

 - les in kleine groepen of privé

 - start groepscursussen: week 5

 - gratis proefl es: 27 en 28 januari

ook: - Nederlands als tweede taal

 - vertalingen: Spaans-Nederlands

  Nederlands-Spaans

         

Vordensebinnenweg 19

7231 BB Warnsveld

Tel. 0575-571946 / 06-44192544 

www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl



Jan Weevers uit Vorden nationaal 
kampioen veldrijden
VORDEN - Jan Weevers uit Vor-
den is afgelopen weekeinde in 
Hellendoorn nationaal kampi-
oen veldrijden geworden. In de 
categorie Masters 50+ wist Jan 
Weevers in de bossen van de Sal-
landse Heuvelrug als eerste te 
finishen.

De vijftigjarige renner van Rijwiel- 
en Toer Vereniging Vierakker-
Wichmond was met een ruime 
voorsprong van meer dan veertig 
seconden oppermachtig tijdens 
het kampioenschap. Hij mag 
zich nu een jaar lang Nederlands 
Kampioen noemen en rijden in 
de felbegeerde rood-wit-blauwe 
trui. Het is niet de eerste keer dat 
Jan Weevers nationaal kampioen 
werd. Dit is al de vierde keer dat 
hem dat gelukt is.

Eerder werd de Vordenaar name-
lijk nationaal mountianbike kam-

pioen. Oud-Vordenaar Thijs van 
Amerongen uit Oldenzaal, en ook 
lid van RTV Vierakker-Wichmond, 

werd zondag bij de Elite verdien-
stelijk vijfde in de strijd om het na-
tionaal kampioenschap.

   

Volleybal CMV bij Sporthal 't Jebbink
VORDEN - Afgelopen zaterdag-
ochtend mochten drie teams 
van Dash wedstrijden spelen te-
gen andere teams uit de regio. 
Niveau 4 heeft drie teams. En ze 
speelden nu eens fijn thuis.

Toen we in de zaal kwamen, wa-
ren er al vier velden klaargezet. De 
tribunes zaten al vol. Er waren ook 
nog banken in de zaal klaargezet 

voor familieleden. Er waren veel 
papa's, mama's, opa's en oma's in 
de zaal. Het is heel leuk als je in 
Vorden speelt, dan kunnen ze ook 
eens komen kijken. 

De coach aan de zijkant zat vol 
spanning te kijken en gaf ons af 
en toe aanwijzingen. Er werd ge-
wonnen en verloren. Ons team 
had twee sets gewonnen. Eén zelfs 

met 31-13. Toen waren we super 
blij! Dat kwam omdat wij heel 
goed konden serveren. De trainer 
Gerard had het ons goed geleerd. 
Echt top! Voor de kerstvakantie 
waren wij op één set na net geen 
kampioen. Dat was heel jammer. 
Wij gaan ons best doen om het de 
tweede helft wel te worden! Wij 
vinden Dash de leukste vereni-
ging.

   

P.K.V. Nieuws

VORDEN - Uitslagen Noord Show 
Assen.

Hoenders:
Wyandotte: H. Berenpas 1xF, 
2xZG, 1xG, B. Wassink 3xZG.

Dwerghoenders:
Wyandotte kriel: H. Berenpas 
1xZG, 2xG, Appenzeller Spitskuif 
kriel: H. van Olst 1xF, 1xZG.
Sierduiven:
Felegyhazer Tuimelaar: F. van Olst 
2x96, 2x95, 3x94, 1x93 punten.

Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 3xZG, 
1xG, Witte Nieuw Zeelander: H. 
Bolwiender 1xF, 2xZG, Wener: H. 
Nijenhuis 1xF, 4xZG, Rode Nieuw 
Zeelander: G. Lenselink 1xF, 3xZG.

Voor alle KBO leden in de 
gemeente Bronckhorst
Voorlichting en 
uitleg over DigiD
TOLDIJK - De komende jaren gaat 
er heel wat veranderen in de com-
municatie met overheidsinstellin-
gen. Er wordt van ons, de burger, 
verwacht dat wij aanvragen/aan-
giften en dergelijke steeds meer 
via internet doen. De ouderen-
bonden hebben hier al op gerea-
geerd naar de overheid toe. Veel 
van hun leden, en met name van 
onze KBO hebben nog geen com-
puter en zijn ook nog niet digitaal 
bezig.

KBO Gelderland is daarom gestart 
met voorlichting hieromtrent. De 
afdeling Drempt heeft het initi-

atief genomen om samen met 
KBO Gelderland en de gemeente 
Bronckhorst een middag te orga-
niseren waarin veel facetten/aan-
vragen en dergelijke aan de orde 
zullen komen. Voorlichters van de 
KBO en van de gemeente zullen 
ons proberen wegwijs te maken 
in deze materie, bijvoorbeeld 'Hoe 
vraag ik mijn eigen DigiD aan?' 
Komt allen naar deze middag. Ook 
als u geen lid bent van de KBO 
bent u van harte welkom. Hebt u 
nog geen computer of iPad/tablet? 
Laat u informeren want in de com-
municatie met anderen hierover 
kunt u ook voordeel hebben.  De 
middag wordt gehouden in Zaal 
Den Bremer in Toldijk op donder-
dag 21 januari 2016, 14.00 uur. De 
zaal is open vanaf 13.30 uur.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 7 januari, 
de eerste avond van de vierde 
ronde van Bridgeclub Bronk-
horst.

We zijn ontvangen met een drank-
je aangeboden door Café Restau-
rant Den Bremer. Na de Nieuw-
jaarswensen van de voorzitter 
en het welkom heten van twee 
nieuwe leden, konden we begin-
nen met bridgen. In lijn A en C 
14 paren, lijn B 13 paren. Dit keer 
de twee hoogste uitslagen en het 
grootste verschil in de C lijn!

Uitslag: Lijn A: 1. An Wortel & Paul 
Niks 57,08%, 2. Riet Botschuyver 
& Bert Deunk 56,25%, 3. Hennie 
van Druten & Gonnie Hulleman 
55,83%. Lijn B: 1. Agnes Pietersen 

& Theo van Aalst 57,08%, Emmy 
Stegeman & Joop ten Holder 
56,25%, Tiny Kleinreesink & Wim 
Schipper 55,00%. Lijn C: 1. Meiert 
Kers & Gerrit Vorselman 60,50%, 
2. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 60,43%, 3. Ans Knaake 
& Leida Pennekamp 57,83%.

Opgave voor het Goede Doelen-
toernooi op zaterdag 23 januari 
2016 bij Hans Jansen Vorden, te-
lefoon (0575) 551892. Meer infor-
matie op de website: www.nbb-
clubsites.nl/club/7072.

Donderdag 14 januari tweede 
avond vierde ronde. Afmelden 
minstens vóór 12.00 uur op de 
wedstrijddag via het mobiele num-
mer van de club: (06) 25198329.

   

Bestuursleden gezocht
REGIO - Humanitas afdeling Ach-
terhoek West zoekt nieuwe be-
stuursleden.

Onderschrijf je de visie van Huma-
nitas, heb je minimaal vier uur in 
de week beschikbaar, wil je actief 
netwerken en werven en woon 

je in de gemeente Montferland, 
Bronckhorst, Doetinchem of Oude 
IJsselstreek?

Stuur dan uiterlijk 14 januari 2016 
een mail waarin je je belangstel-
ling kenbaar maakt naar: achter-
hoekwest@humanitas.nl.

   

Nieuwjaarsconcert
Happy Days met Phoenix
LOCHEM - Op zondag 17 januari is 
er in de Lochemse Schouwburg 
het traditionele nieuwjaarscon-
cert van het groot salonorkest 
Happy Days. Het wordt het 29e 
nieuwjaarsconcert van Happy 
Days. Happy Days gaat dit con-
cert geven samen met het Vrou-
wenkoor Phoenix uit Brummen.

Het is alweer 9 jaar geleden dat 
beide verenigingen hebben sa-
mengewerkt. Het koor en het or-
kest hebben goede herinnerin-
gen aan deze samenwerking. Het 
repertoire van Phoenix is zeer 
veelzijdig. Het samengestelde 
programma bestaat uit een mix 
van operette-melodieën, delen uit 
musicals en andere licht klassieke 
muziek.

Het concert begint om 14.30 uur 
en staat onder leiding van dirigen-
te Alike Jonkman. De presentatie 
wordt traditiegetrouw verzorgd 
door Aernoud Florijn. De toe-
gangsprijs is € 10. Donateurs van 
Happy Days hebben gratis toegang 
met de hun toegezonden entree-
kaart. De bezoekers krijgen voor 
aanvang van het concert koffie of 
thee aangeboden in de foyer van 
de Schouwburg. Niet-donateurs 
kunnen telefonisch reserveren via 
tel. 0573-205051 (dinsdag tot en 
met vrijdag van 9 tot 16 uur). Meer 
informatie over het orkest en koor 
is te vinden op de websites.
   

 ■ www.happydaysorkest.nl ■ www.vrouwenkoorphoenix.nl

Jan Weevers op het hoogste ereschavot tijdens het NK Veldrijden. Foto: PR. 
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500 G
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8.49
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1.49
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  WEEKEND

3.49
  WEEKEND
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  WEEKEND

1 KG

2 KG

10 KG 230 G

2X 100 STUKS

6X 126 G

1 L

600 G

PER STUK

32 STUKS 80 STUKS

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

15 T/M 17 JANUARI
VOORDEEL!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Kaiserbroodjes

Witte druiven Perssinaasappelen

Wortelen

Komkommer

Schouderkarbonade* Peper spekburgers*

Tampons Reinigingsdoekjes

Hondenbrokken Liebfraumilch

Wattenschijfjes

Doperwten

www.handeninhuis.nluis.nl

Mantelzorgers 
van Nederland opgelet!
Ook u heeft behoefte aan ontspanning. Maar wie 
kan u vervangen? Onze vrijwilligers zijn bereid 
om een paar dagen of langer uw zorgtaken over 
te nemen. Bel ons voor informatie 030 659 09 70 
of e-mail  info@handeninhuis.nl



Lubron wint zaalvoetbaltoernooi 
z.v.v. Velocitas 
VORDEN - De titel beste zaalvoet-
bal team van Vorden gaat dit jaar 
naar Lubron. De mannen won-
nen afgelopen weekend het jaar-
lijks door z.v.v. Velocitas georga-
niseerde toernooi.

Op zaterdag zijn de poulewed-
strijden gespeeld en daarbij was 
het titelverdediger Mulle Vulle 
die al vrij snel was uitgeschakeld 
in de strijd voor de titel. Hierdoor 
moesten ze op zondag strijden, 
met de teams die ook geen plek 
in de winnaarsronde wisten te be-
machtigen, om de titel 'beste ver-
liezer'. Het waren uiteindelijk de 
Boonk en Pc Hoaks die in de ver-
liezersfinale gingen uitmaken wie 
deze titel mocht dragen. Hierbij 
was het jonge team van PC Hoaks 
net even wat te sterk. Later op de 
dag kreeg het team van de Boonk 
van de toernooischeidsrechters de 
fairplayprijs toe gewezen.
Zondagmiddag waren de mannen 
aan de beurt die gingen strijden 
om de Lubron wisselbokaal. De fi-
nale tussen Lubron en Appie Uni-
ted kende een spannend verloop. 
Lubron kwam op een snelle 0-1 en 
probeerde vervolgens de wedstrijd 
in het slot te gooien. Vlak voor rust 

wast het een individuele actie van 
Koen Oosterhuis die voor Appie 
United de rust stand op 1-1 bracht.
In de tweede helft was Lubron toch 
net wat scherper en beter (met 
name in de counter) en liep het 
uit naar 1-3 voorsprong. De span-
ning kwam nog even terug na de 
2-3, maar met nog 40 seconden op 
de klok viel dan toch het doekvoor 
Appie Untided toen de 2-4 voor 

Lubron binnen getikt werd. Hier-
mee mag Lubron zich het beste 
zaalvoetbal team van Vorden noe-
men en werd de Lubron wisselbo-
kaal door aanvoeder Sam Abbink 
in ontvangst genomen. De orga-
nisatie spreekt van een geslaagd 
toernooi en dankt alle sponsoren, 
scheidsrechters, vrijwilligers en 
overige mensen die dit toernooi 
hebben mogelijk gemaakt.

Filmavond Vorden
VORDEN - Op donderdag 21 janu-
ari is het filmavond in Vorden. 
De filmavond wordt georgani-
seerd door bibliotheek Vorden 
en dorpshuis Het Kulturhus.

Bibliotheek Vorden en Het Kultur-
hus hebben er voor gekozen om 
geen reclame voor de films in de 
media te maken. Dit is kosten spa-
rend. Wel is het toegestaan om in 

de bibliotheek van Vorden aan te 
kondigen, welke film er vertoond 
gaat worden. De avond begint om 
20.00 uur in Het Kulturhus. Kaart-
jes voor de film zijn verkrijgbaar in 
bibliotheek Vorden, of op de avond 
zelf in Het Kulturhus. U bent van 
harte welkom. Kijk ook op de site.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Simone Weil, een
atheïstische gelovige
VORDEN - Simone Weil (1909-
1943) is ook wel de rode Jeanne 
d 'Arc genoemd. Zij had iets van 
een heilige. Weil was een geniale 
vrouw die filosofe en fabrieks-
arbeidster, pacifiste en marxiste 
was. Bovendien noemde ze zich-
zelf vreemd genoeg atheïste, 
hoewel zij van kinds af aan in 
God geloofde.

Oppervlakkig gezien was ze een 
vat vol tegenstrijdigheden. On-
danks het feit dat zij altijd 'op de 
drempel van de kerk is gebleven' 
wordt zij tot op heden gezien als 
een voorbeeld van een modern 

gelovige, een intens gelovig chris-
ten zelfs. Simone Weil, een eigen-
zinnig gelovige.

Ds. Jan Kool zal ons kennis laten 
maken met het leven en gedach-
tengoed van deze wel zeer bijzon-
dere vrouw. De Commissie Vor-
ming en Toerusting van de Protes-
tantse gemeente van Vorden heet 
belangstellenden van harte wel-
kom op Dinsdag 19 januari, 20.00 
uur, De Voorde, Kerkstraat 15 in 
Vorden.
Voor nadere informatie, ds. Jan 
Kool, telefoon 553576 of mail jan-
1kool@planet.nl.

   

Statiegeldactie voor 
straatkinderen Durban
VORDEN - Noortje Klein Heeren-
brink gaat in maart met twee 
medestudenten vertrekken naar 
Zuid-Afrika, om daar onderzoek 
te doen voor het project I Care.

Dat project is erop gericht het wel-
zijn van straatkinderen rond Dur-
ban te verbeteren. Sinds maandag 
11 januari is er bij Albert Heijn 
Grotenhuys een statiegeldactie van 
start gegaan voor dit goede doel. 

WICHMOND - Voor sommige men-
sen is 2016 heel goed begonnen 
door een kleine of misschien wel 
een grote prijs in de Staatslote-
rij. In Vierakker-Wichmond is 
in ieder geval één persoon die 
daar gelukkig mee is geworden, 
althans...

Twee families waar de ouderwetse 
rolverdeling nog geld(t). Geld is 
er niet dus de families zullen het 
moeten rooien met datgene wat 
ze hebben. Echte financiële won-
ders zijn het niet en alle hoop is 
gericht op de nieuwe generatie. De 
nieuwe generatie die alles heeft, 
maar niet op een rijtje. Hulp komt 
er uit verschillende hoeken, een 
rekenwonder, een nationale wel-
doener en een animeerdame die 
haar kennis en vaardigheden aan-
wendt om er meer uit te halen dan 
dat er daadwerkelijk in zit. Met een 
vertrouwde cast en enkele nieuwe 
talenten, zal onder leiding van re-

gisseur Henk Broekgaarden, het 
stuk 'Met de kont in de botter' van 
Bernd Gombold, vijf maal worden 
opgevoerd. Te weten op vrijdag 29 
en zaterdag 30 januari, een mati-

nee op zondag 31 januari, vrijdag 5 
en zaterdag 6 februari. Kaarten zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Bakkerij Besselink en café D'n Olde 
Kriet (D.O.K.) in Wichmond.

Toneelgroep Wichmond presenteert 
'Met de kont in de botter' 

Toneelgroep Wichmond staat binnenkort weer op de planken. Foto: Paul Harmelink

Lubron mag zich het beste zaalvoetbalteam van Vorden noemen. Foto: PR

Expositie 'Kwetsbare Aarde' in Galerie 
De Burgerij met vier kunstenaars

VORDEN - Op zondag 17 janu-
ari om 15.30 UUR opent Tim Par-
dijs, voormalig stadsdichter van 
Zutphen, in Galerie De Burgerij, 
Zutphenseweg 11 de expositie 
'Kwetsbare Aarde'. Vanuit een 
zeer uiteenlopend perspectief 
laten vier kunstenaars hun ver-
diepte omgang met de natuur 
zien. Ze tonen de natuur, het le-
ven op aarde in haar kwetsbaar-
heid, schoonheid en 'rariteit'. In 
de etalage van de galerie is een 
destructieve weergave van de 
aarde te zien: een wereldbol ge-
slacht gelijk aan de walvisvaart. 
Ontwerper is keramist en marien 
bioloog Siebrecht van der Spoel.
Eddy Stolk is naast grafisch ont-
werper gefascineerd door de 
schoonheid, vorm en kleur van 
insecten, skeletten en schedels. 
Zijn autonome werk is een com-
binatie van fotografie en typogra-

fie waaraan grafische elementen 
zijn toegevoegd. Hans Keukelaar 
toont in zijn gouaches en acryl-
schilderijen zijn liefde voor de 
natuur in al zijn vormen. In zijn 
weergave van planten en bloe-
men gaat hij uit van de werkelijk-
heid, maar een vrije interpretatie 
is voor hem vanzelfsprekend. 
Vanuit de reële afbeelding zoekt 
hij de poëzie, de lyrische abstrac-
tie. De schilderijen van Anneke 
Bagerman kenmerken zich door 
eenvoud en perfectie en laten de 
beschouwer de kwetsbare pracht 
van de natuur intens beleven. Ge-
liefde thema's zijn bloemenvel-
den. De schoonheid en fragiliteit 
hiervan worden monumentaal 
weergeven. De expositie duurt 
t/m zondag 28 februari.
   

 ■ www.deburgerij-vorden.nl

(Advertorial)

We gaan werken met een uniek 
tarief systeem!!
Gastouderbureau Avonturijn 
heeft zich altijd willen en kún-
nen onderscheiden door hoge 
kwaliteitseisen, maar ontwik-
kelt zich verder. In 2016 komen 
we met een uniek product op 
de markt. Als Stichting willen 
we de beste kwaliteit tegen 
eerlijke tarieven en we zijn op 
zoek naar lieve, professionele 
gastouders, die willen werken 
voor een toonaangevende kin-
deropvangorganisatie.

Gastouderopvang is de meest 
kleinschalige, huiselijke en flexi-
bele vorm van kinderopvang. 
Doordat opvang ook ‘s avonds 
en in het weekend mogelijk is, 
is het bij uitstek heel geschikt 
voor ouders met onregelmatige 
werktijden! Veel gastouders wil-
len zelf hun opvangvergoeding 
bepalen, maar wel zonder dat 
het vraagouders meer geld zou 
kosten en hier zijn mogelijkhe-
den voor gecreëerd.  En Avontu-
rijn gaat gastouders belonen die 
zelf (nieuwe) ouders werven en 
hierdoor meerdere koppelingen 
bij Avonturijn onderbrengen. Dit 
belonen we door staffels in de 
opvangvergoeding.

Staffels in opvangvergoeding 
én gegarandeerde uitbetaling
Gastouders die binnen één ka-
lenderjaar 1.500 opvanguren ver-
zorgen, krijgen bovenop de vaste 
opvangvergoeding € 0,25 per uur 

extra uitbetaald, overschrijden zij 
2.500 uur dan wordt dit € 0,50 en 
bij 3.000 uur wordt dit maar liefst 
€ 0,75 per uur. Deze kosten zijn 
voor rekening van Avonturijn en 
gast- en vraagouders mogen blij-
ven rekenen op hoge kwaliteits-
maatstaven. 
Voor gastouders heeft Avonturijn 
een unieke werkwijze: Gastou-
ders kunnen, elke maand weer, 
vertrouwen op gegarandeerde 
uitbetaling van de opvangver-
goeding!

Kortom: 
Een kwaliteitsbureau dat klant-
vriendelijk is naar alle partijen. 
Wij zijn er voor het kind, de gast- 
én de vraagouders! Bent u een 
professionele gastouder? In de 
meeste gevallen bent u beter af 
bij Gastouderbureau Avonturijn. 
Bel ons en vraag, geheel vrij-
blijvend, naar de voorwaarden 
(0573) 760 222. 
Kijk voor meer informatie op 
www.avonturijn.nl 
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Deze week maken onze banketbakkers extra veel 

appelsloffen
Lekkere verse appeltjes 

met abrikoos, walnoot, rozijnen en 
amandelspijs.

Probeer daar maar eens vanaf te blijven!

...hmmmm... Daarom: geen 
€ 9.60 

maar 

€ 7.75

Adelaarstraat 12 • Doetinchem 
T 0314-645899

Arnhemstraat 4 • Brummen
Beukerstraat 97 • Zutphen

www.jolinkbanket.nl
Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Deze actie is geldig t/m 31 januari 

op jouw lidmaatschap

Kies jouw korting:
€ 50 korting 
€ 100 korting
€ 150 korting

Start nu 
en ontvang tot 
€ 150 korting!

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

BRONSBERGEN 27, 7207 AD, ZUTPHEN,T: 0575 82 02 22 ZUTPHEN@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL

Hengelo Gld

Zutphen

Zelhem



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur

Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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De gemeente Bronckhorst heeft 
de kasteelheuvel en het direct 
omringende gebied van het 
stadje Bronkhorst beleefbaar-
der en toegankelijker gemaakt. 
De wandelroutes over de kas-
teelheuvel en rondom de vogel-
weide zijn verbeterd en er is een 
verbinding gelegd met de wan-
delroute langs de Groote Beek 
en Het Kunstgemaal.

Historische wandeltocht
De zichtlijnen vanaf de kasteel-
heuvel op het landschap (kerkto-
ren van Brummen en Zutphen) 
zijn door de aanpassingen verbe-
terd. Bezoekers krijgen tijdens de 
wandelroute over de kasteelheu-
vel stapsgewijs informatie over 
de historie van het kasteel en het 
stadje Bronkhorst. Het verhaal is 
gegoten in stalen medaillons die 
op palen langs de route komen te 
staan. Boven op de kasteelheuvel 
wordt een maquette geplaatst, 
waarmee zichtbaar wordt hoe het 
voormalige kasteel er uit zag. Als 
verwijzing naar de stadspoorten 
aan de Bovenstraat en de Onder-
straat worden twee gietijzeren 
panelen in het straatwerk ver-
werkt, op de plek waar de stads-
poorten stonden. De medaillons, 
de maquette en de panelen wor-
den de komende weken aange-
bracht. De plannen kwamen tot 
stand in samenwerking met de 

Historische Vereniging Steende-
ren, de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed, de Commissie Welstand 
en Monumenten en Staatsbosbe-
heer, in overleg met Belangen-
groep Stad Bronkhorst (BSB) 
en waren mede mogelijk door 
co-financiering van de provincie 
Gelderland.

Digitale route met animatie 
kasteel 
In samenwerking met Achterhoek 
Toerisme en AbelLife is er ook 
een route voor de smartphone 
ontwikkeld: ‘Wandelen langs mid-
deleeuws erfgoed in Bronkhorst’. 
De route van 2,5 kilometer start 

Kasteelheuvel Bronkhorst aantrekkelijk voor bezoekers 

Op 6 januari was weer de jaarlijk-
se inzameling van kerstbomen en 
vuurwerkafval door de Bronck-
horster jeugd, die hiermee een 
extra zakcentje verdiende. 
Er is nog nooit zoveel ingezameld! 

Ruim 2.367 kerstbomen (tegen 
2.150 in 2015) kregen we binnen 
en 1.237 vuurwerkzakken  
(1.231 in 2015) bij de 14 inzamel-
punten in de gemeente. Dank aan 
de jeugd!

Prachtig resultaat kerstbomen- 
en vuurwerkafvalinzameling

U kent de gemeentegids als een 
naslagwerk vol informatie over de 
gemeentelijke organisatie en de 
adresgegevens van verenigingen, 
scholen, stichtingen, bedrijven en 
instellingen in Bronckhorst. In het 
najaar van 2016 geeft de gemeente 
weer een ‘up to date’ gids uit. De gids 
is voor twee jaar (gemeentegids 
Bronckhorst medio 2016 - medio 
2018). We maken de gemeentegids 
net zoals de laatste edities samen 
met specialist FMR-producties uit 
Den Helder. 

Advertentiemogelijheid voor 
bedrijven
In de nieuwe gids is vanzelfsprekend 
ook weer ruimte voor advertenties 
van bedrijven uit Bronckhorst en de 
omliggende regio. Hebt u een bedrijf, 
dan is de kans groot dat FMR u, mede 
namens de gemeente, binnenkort 
benadert over de advertentiemoge-
lijkheden. U kunt hiervoor zelf ook 
contact opnemen met FMR-produc-
ties via tel. (0223) 66 14 25 of mail 
naar info@ fmrproducties.nl. 

Vermelding instanties en 
verenigingen
Verenigingen, scholen, stichtingen 
en instellingen van wie de adres-
gegevens kosteloos worden opge-
nomen, kunnen de komende tijd 
ook worden benaderd door FMR. 
Als u wijzigingen of aanvullingen 
hebt op de (adres)gegevens die 
van uw instantie/vereniging in de 
huidige gemeentegids staan of 
bent u een nieuwe club, dan kunt u 
deze ook zelf mailen naar info@ 
fmrproducties.nl of opsturen naar 
FMR-producties, Postbus 23, 1780 
AA Den Helder, o.v.v. Gemeente-
gids Bronckhorst 2016/2018. Het 
is niet alleen voor ons als gemeen-
te van belang inwoners zo actueel 
mogelijk te informeren, ook voor 
uw vereniging/stichting is het be-
langrijk om op de juiste wijze in de 
gids vermeld te staan, onder meer 
voor nieuwe leden die zich willen 
aanmelden.

Nieuw 
Dit jaar is nieuw dat de gids niet 
meer huis aan huis wordt verspreid, 
omdat een aantal mensen de info 
vooral digitaal zal zoeken. Voor hen 
komt een speciaal e-book van de 
gemeentegids op onze website 
www.bronckhorst.nl. Deze ziet er 
net zo uit als de gedrukte gids, maar 
wordt wel steeds geactualiseerd als 
er adreswijzigingen zijn doorgege-
ven door bijvoorbeeld een vereni-
ging. Inwoners die een gedrukte 
gids willen hebben, kunnen deze 
straks bij verschillende afhaalpun-
ten in Bronckhorst gratis afhalen. 
Er komen voldoende gidsen en 
afgiftepunten.

Gemeente komt in najaar 2016 
met nieuwe gemeentegids  
Geef wijzigingen tijdig door!

vanaf de parkeerplaats naast het 
Toeristisch Overstappunt aan de 
Onderstraat. Via een groene loper 
langs weilanden en akkers gaat 
de route richting de molen. Van-
daar leidt de route richting de kas-
teelheuvel, waar de bezoeker met 
een digitale animatie een verdere 

indruk krijgt van het voormalige 
kasteel en de omgeving. Uitein-
delijk kan men in Bronkhorst de 
middeleeuwse sfeer op zich in 
laten werken. De route is te koop 
via de gratis AbelLife app of bij de 
VVV of toeristische informatie-
punten in de omgeving.

Afsluiting project Groot 
Bronkhorst
De afronding van de werkzaam-
heden aan de Kasteelheuvel is 
tegelijk de afsluiting van het pro-
ject Groot Bronkhorst. Met dit  
project werkte de gemeente aan 
een kwaliteitsimpuls rond het 
stadje Bronkhorst, waarmee het 
een aantrekkelijke plek werd om 
te recreëren, rusten en spelen. 
De oevers van het Bronkhorster 
Veer werden opnieuw ingericht, 
er kwam een parkeerplaats aan 
de Veerweg-Bakerwaardseweg, 
het Kunstgemaal werd omge-
bouwd tot galerie en horecagele-
genheid en de wegen en paden in 
het gebied werden verbeterd.



Afgelopen vrijdag openden wet-
houder van onderwijs Jan Engels 
en directeur Susette Seevinck tij-
dens een feestelijke happening 
kindcentrum De Pannevogel in 
Steenderen officieel. De nieuwe 
school ziet er tiptop uit en de eer-
ste lesdagen zijn goed bevallen, 
zo vertelden enkele enthousiaste 

kinderen ons. Ook was er een re-
ceptie voor genodigden. Zaterdag 
was de open dag en kwamen vele 
inwoners een kijkje nemen in de 
school en de ruimten van kinder-
opvang Juut & co en Steenderens 
Belang. Wij wensen alle gebrui-
kers veel plezier met de nieuwe 
multi-functionele accommodatie!

Nieuwe kindcentrum in 
Steenderen officieel geopend 

Het zal u vast niet zijn ontgaan: 
de Giro d’Italia, één van de grootste 
wielerrondes ter wereld, gaat in 
2016 van start in Gelderland! 
Op zondag 8 mei doen de renners 
Bronckhorst aan: de route komt 
langs de kernen Drempt, Hummelo 
en Keppel, Zelhem en Veldhoek. 
De Giro doet de harten van fiets- en 
sportliefhebbers ongetwijfeld snel-
ler kloppen, maar het evenement 
biedt ook veel kansen voor bijvoor-
beeld ondernemers, sportverenigin-
gen en onderwijs. Wilt u daar meer 
over weten of wilt u met anderen uw 
ideeën en vragen delen? Kom dan 
op 21 januari van 18.45 tot 20.45 uur 
naar zaal Haas in het gemeentehuis. 

Programma 
18.45 - 19.00 uur
Inloop met koffie en thee
19.00 - 19.10 uur
Opening door wethouder Jan Engels
19.10 - 19.45 uur
Presentatie door Iris Harskamp en 

Régine van Heest van Giro Gelderland 
19.45 - 20.45 uur
Ideeën uitwisselen en gelegenheid 
tot het stellen van vragen 

Aanmelden 
Graag horen we uiterlijk vrijdag 
15 januari of u bij de bijeenkomst 
aanwezig bent en met hoeveel 
personen. U kunt zich aanmelden 
via www.bronckhorst.nl/giro. Meer 
informatie over de Giro vindt u op de 
website www.girogelderland.nl.

Vergunning aanvragen voor 
31 januari
Om een evenement te organiseren 
tijden de Giro heeft u een vergun-
ning nodig of moet u een melding 
doen. U kunt uw aanvraag voor een 
vergunning uiterlijk 31 januari 2016 
bij de gemeente indienen. Na deze 
datum kunt u geen activiteiten meer 
aanvragen voor 8 mei 2016. Dit 
heeft te maken met de veiligheid.  
Er zijn veel agenten nodig voor het 
veilig laten verlopen van de Giro 
en de evenementen daarom heen. 
Dat vraagt om voldoende voor-
bereidingstijd en goede afstemming 
tussen alle betrokken (veiligheids)-
partijen, zoals politie en veiligheids-
diensten. 

Subsidiemogelijkheid voor piazza-
feest of mercato nu geopend!
Vanuit de provincie Gelderland is 
subsidie beschikbaar voor zoge-
heten piazza-feesten: een soort 
‘burendag’ in uw wijk of straat, 
waarbij de organisatoren een ver-
goeding krijgen voor het aankleden 
van de buurt en de ingrediënten 
voor een lekkere pasta om met zijn 
allen samen te koken en te eten. 
Ook kunnen ondernemers één keer 
met financiële ondersteuning van de 
provincie samen een zogenaamde 
mercato inrichten: een markt met 
activiteiten eromheen die thema-
tisch verband houden met de wie-
lerkoers. Aanvragen voor subsidie 
voor een piazza of een mercato 
kunt u indienen tot 1 maart 2016 
via www.girogelderland.nl. 

Wilt u iets organiseren tijdens de Giro d’Italia? 
Kom naar de informatiebijeenkomst op 21 januari

Op verzoek van de ondernemers-
verenigingen Hengelose 
Ondernemers Vereniging (HOV),            
Vordense Ondernemers Vereni-
ging (VOV) en Bedrijvig en Onder-
nemend Zelhem (B&OZ) onder-
zoekt de gemeente het draagvlak 
voor het opzetten van Onderne-
mersfondsen in het centrum van 
Hengelo, Vorden en Zelhem. De 
ondernemers in de kernen Hen-
gelo, Vorden en Zelhem nodigen 
wij uit voor een informatiebijeen-
komst om de opzet van het fonds 
te bespreken. Hiervoor hebben 
zij al een brief ontvangen.

Informatiebijeenkomsten
19 januari 2016 vanaf 19.30 uur 
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 
in Vorden 
20 januari 2016 vanaf 19.30 uur 
in zaal Leemreis, Spalstraat 40 
in Hengelo 
21 januari 2016 vanaf 19.30 uur 
in Ellen’s eethuisje, Burg. Rijpstra-
straat 10 in Zelhem

Stem ook mee!
Tijdens de informatiebijeenkom-
sten krijgt u als ondernemer 
uitleg over de doelstelling en 
werking van een Ondernemers-
fonds en de systematiek van de 
reclamebelasting. Er is voldoende 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Aan het eind van de 
avond vindt een stemming 
plaats over het wel of niet  
instellen van het fonds. Bent u 
verhinderd voor de informatie-
bijeenkomst, dan kunt u vooraf 
een stem indienen via het  
meegestuurde stembiljet bij uw  
persoonlijke brief. Om mee te 
tellen moet het stembiljet  
uiterlijk voor de dag van de  
desbetreffende informatiebijeen- 
komst volledig ingevuld binnen 
zijn bij de contactpersoon van 
uw Ondernemersvereniging.

Het ondernemersfonds in 
het kort
In een Ondernemersfonds betalen 
alle ondernemers mee aan zaken 
om de kern leefbaar en aantrek-
kelijk te houden. Voorbeelden 
zijn: promotionele activiteiten, 
feestverlichting, organisatie van 
evenementen en veiligheid. Het 
gaat om zaken en activiteiten die 
voor de hele kern van belang zijn 
en nu slechts door een handvol 
ondernemers wordt geregeld en 
gefinancierd. Het initiatief is om 
te komen tot een ondernemers-
fonds dat gevuld gaat worden 
door een vorm van reclame-
belasting in de drie kernen. 
De gemeente int deze heffing 
en draagt de opbrengsten over 
aan het ondernemersfonds. 
Het bestuur van de stichting 
Ondernemersfonds, bestaande 
uit ondernemers, gaat over de 
bestedingen. 

Meer informatie
Bent u ondernemer in Hengelo, 
Vorden of Zelhem en hebt u geen 
uitnodiging ontvangen? Dan kunt 
u contact met ons opnemen via 
(0575) 75 02 50 of info@bronck-
horst.nl. Ook kunt u uiteraard bij 
ons terecht met uw vragen en 
opmerkingen. 

Ondernemers noteer:
Informatiebijeenkomsten 
Ondernemersfonds in Hengelo, 
Vorden en Zelhem

De Achterhoekse gemeenten 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Montferland, Oost 
Gelre, Oude IJsselstreek en Win-
terswijk hebben besloten door te 
gaan met het succesvolle initia-
tief ‘Achterhoek in Beweging’. 
Deze regionale samenwerking 
op het gebied van gezondheid en 
vitaliteit levert veel positieve 
resultaten op. De gemeenten 
stelden daarom een nieuwe 
agenda ‘Vitale Achterhoek 2016-
2019’ op met speerpunten. De 
ambitie is om de komende jaren 
een gezonde en vitale samenle-
ving te realiseren in de Achter-
hoek. Gezond wordt daarbij breed 
geïnterpreteerd. Mentale en soci-
ale gezondheid zijn even belang-
rijkrijk als fysieke gezondheid. 
Een gezonde samenleving is een 
samenleving waarin je prettig 
kunt wonen, ontspannen en wer-
ken. De regionale ambitie sluiten 
nauw aan bij het regionale ge-
zondheidsbeleid, de ambities van 

Achterhoek 2020 en de daarin 
samenwerkende partners en het 
nieuwe sportbeleid van de pro-
vincie Gelderland ‘Gelderland 
Sport! 2016-2019’.  

Sporten in de Achterhoek
De Achterhoek heeft een goede 
uitgangspositie voor recreatie en 
toerisme en sportevenementen. 
Naast de gangbare sporten zijn 
motorcross, survival, touwtrek-
ken en waterpolo typerend voor 
de regio. Door samen te werken 

bij sportevenementen kan de 
Achterhoek zich nog beter profi-
leren en de regionale economie 
verder worden versterkt, wat een 
positief effect heeft op de sport 
en het bedrijfsleven.  

Projecten op de agenda
Voor de komende jaren zetten de 
gemeenten de lopende projecten 
voort, zoals Gezonde Leefstijl 
Jeugd, Scholder an scholder, on-
derzoek aangepast sporten en 
onderzoek sport accommodatie. 
Maar er staan ook nieuwe projec-
ten op de agenda, zoals de uit-
voering aangepast sporten, ta-
lentondersteuning, transitie at-
las, open club en de Nationale 
Sportweek. Hierbij zoekt de Ach-
terhoek naar een brede en 
vruchtbare samenwerking met 
diverse partijen, met behoud van 
slagvaardigheid, Achterhoek in 
Beweging zal daarmee op actieve 
wijze een steentje bijdragen aan 
een vitale Achterhoek.

Gemeenten gaan door met Achterhoek 
in Beweging

Op 27 en 28 maart 2016 is het 
weer Pasen. Ook dit jaar zullen 
met de paasdagen de rookwolken 
van de vuren over de velden trek-
ken en de omgeving verlichten. 
Een mooi festijn waar jaarlijks 
duizenden mensen op af komen. 
Organiseert u een paasvuur? 
Denkt u dan aan het aanvragen 
van de toestemming voor het hou-
den van een paasvuur?

Toestemming nodig
Het paasvuur geldt als een lente-
vuur, dat de zon moest aanmoedi-
gen en de vruchtbaarheid van de 
velden bevorderde. Hoewel de 
paasvuren een typisch plaatselijke 
traditie zijn, gemaakt door en voor 
de eigen bewoners, is iedereen 
welkom. Veel organisaties zijn al 
bezig met de voorbereidingen om 
de paasvuren ook dit jaar weer 
mogelijk te maken. Door de hoe-
veelheid te verbranden snoeihout 

en het aantal personen dat op de 
verbranding afkomt, is er een gro-
ter risico op brandoverslag waar-
door extra veiligheidsmaatregelen 
noodzakelijk zijn. Voor de paasvu-
ren is daarom een ontheffing van 
de gemeente nodig.

Doe uw aanvraag op tijd!
De aanvraag voor een ontheffing 

voor een paasvuur moet vóór  
1 februari 2015 bij ons zijn inge-
diend. Aanvragen die na deze datum 
worden ingediend, kunnen in ver-
band met de bezwaar en beroeps-
termijn, niet meer voor Pasen  
worden afgerond! Houdt u hier  
svp rekening mee. De aanvraag  
voor een ontheffing regelt u via 
www.bronckhorst.nl

Vraag toestemming voor paasvuren tijdig aan!



Een jaar na de overheveling van 
de zorgtaken van het rijk naar 
gemeenten, wil de gemeente 
meer ruimte bieden aan vernieu-
wende initiatieven op het gebied 
van zorg en welzijn. Initiatieven 
die de zelfredzaamheid van de 
samenleving bevorderen. Om dit 
soort zorg- en welzijnsinitiatie-
ven te stimuleren, stelden we 
eind 2015 een innovatiesubsidie 
in, met een totaalbedrag van 
750.000 euro voor de jaren 2016, 
2017 en 2018.  

Wanneer is subsidie mogelijk?
Projecten komen voor subsidie 
in aanmerking als:
• De zelfredzaamheid en partici-

patie van inwoners toeneemt 
en er meer gebruik gemaakt 
gaat worden van de eigen 
kracht van inwoners

• Het de samenwerking op het 
gebied van zorg en onder-

 steuning verbetert

Een adviescommissie bestaande 
uit twee inwoners van Bronck-
horst, een lid van de Participatie-
raad en twee medewerkers van 
de gemeente beoordelen de 
subsidieaanvragen. U kunt één 
van deze twee inwoners zijn, 
zie de oproep hiernaast. 

Maatschappelijke doelen
Bronckhorst toetst de initiatieven 

aan het bereiken van maatschap-
pelijke doelen. Bijvoorbeeld inwo-
ners voelen zich gezond en zelf-
redzaam, inwoners doen actief 
mee in de samenleving en inwo-
ners ervaren een passend aanbod 
van voorzieningen. Zowel maat-
schappelijke organisaties als indi-
viduele inwoners kunnen een initi-
atief indienen. Voor organisaties 
geldt dat zij het plan samen met 
inwoners opzetten.

Hulp bij het indienen
U kunt uw initiatieven aanmelden 
via info@bronckhorst.nl. 

De volgende organisaties kunnen 
u (desgewenst) gratis helpen bij 
het indienen van een aanvraag:

• KNHM
 www.knhm.nl
 tel. (026) 44 55 146
 e-mail: info@knhm.nl 

• De Bronckhorster Uitdaging
 www.bronckhorsteruitdaging.nl
 tel. 06-30 71 69 91, e-mail:
 info@bronckhorsteruitdaging.nl

• Zorgcoöperatie Bronckhorst 
 www.zorgcooperatiebronckhorst.nl 

 tel. 06-21 24 19 84,  
 (Henk  Roes), e-mail: 
 info@zorgcooperatiebronckhorst.nl

Verzorgingsstaat
Tot voor kort was het zorgstelsel 
een stelsel van rechten en plichten. 
Niet op basis van behoefte aan 
zorg of ondersteuning werd een 
voorziening ingezet, maar op 
basis van rechten en aanspraken. 
In veel gevallen werden de eigen 
kracht en mogelijkheden van de 
aanvrager niet eens bekeken. De 
verzorgingsstaat die opgebouwd 
is na de jaren vijftig van de vorige 
eeuw handelde op basis van 
gelijkheidsprincipes. Er was geen 
oog voor de unieke zorgvraag en 
omstandigheden van inwoners. 
Juist deze unieke zorgvraag is 
uitgangspunt voor Bronckhorst 
en dit subsidiebudget. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen over deze 
innovatiesubsidie, neemt u dan 
contact met ons op via tel. 
(0575) 75 02 50 of mail naar 
info@bronckhorst.nl.

Bronckhorst komt met innovatiesubsidie voor 
zorg en welzijnsinitiatieven 
Mooie kans voor organisaties/inwoners  
met vernieuwende ideeën

Resultaten onderzoek inwonerpanel naar reclamebeleid

Dit najaar vond onder de deel-
nemers van ons inwonerpanel 
Bronckhorst Spreekt een onder-
zoek plaats naar ons reclame-
beleid. Van de bijna 1.600 panel-
leden deden 604 mensen mee aan 
het onderzoek, waarmee dit 

betrouwbaar is. Van de responden-
ten geeft 77% aan niet bekend te 
zijn met het gemeentelijk reclame-
beleid. 23% is dat wel en van hen 
geeft ruim 70% aan het niet wen-
selijk te vinden om het beleid te 
wijzigen. De overigen geven aan 
graag een verruiming van de 
regels te zien. 27% van de respon-
denten heeft zelf wel eens reclame-
uitingen aangebracht of geregeld. 
Dé plek waar mensen als zij 
informatie zouden zoeken over 
dit onderwerp het eerst zouden 
kijken, is www.bronckhorst.nl.

De gemeente heeft een reclame-
beleid om het uiterlijk aanzien van 

de gemeente, en daarmee tegelij-
kertijd de kwaliteit van de openba-
re ruimte, te beschermen. In het 
reclamebeleid staat welke recla-
mevormen er in een gebied zijn 
toegestaan en onder welke voor-
waarden. In het beleid is onder-
scheid gemaakt tussen tijdelijke 
en permanente reclame-uitingen. 

Uitkomsten
Tijdelijke reclame-uitingen zijn  
uitingen om een evenement of  
activiteit voor een korte periode  
te promoten via sandwichborden, 
spandoeken en/of posters. Van de 
ondervraagden vindt 91% dat 
spandoeken in Bronckhorst mo-

gen worden opgehangen als het 
gaat om het bekendmaken van 
evenementen/activiteiten die in 
onze gemeente plaatsvinden. 70% 
is van mening dat posters/aankon-
digingen op straatmeubiliar niet 
toegestaan zouden moeten wor-
den. Wat permanente reclame be-
treft, zoals stoepborden of vlaggen 
die op een vaste plek bij winkels en 
bedrijven staan, geeft 88% van de 
ondervraagden aan dat stoepbor-
den passen binnen een winkelge-
bied. 30% vindt dat het geval bij  
bedrijventerreinen. Vlaggenmas-
ten voor reclame-vlaggen vindt 
92% van de ondervraagden vooral  
passen bij bedrijventerreinen.

Hoe verder? 
Het reclamebeleid stamt uit 2010 
en het is daarom tijd dit te evalue-
ren en waar nodig te updaten. 
Naast de reacties van inwoners 
via Bronckhorst Spreekt, vragen 
we ook ondernemers en organisa-
toren van evenementen die beiden 
veel gebruik maken van reclame 
naar hun mening over ons beleid. 
Alle input draagt bij aan een nieuw 
reclamebeleid dat voor de zomer 
van 2016 klaar moet zijn. 

Het gehele rapport van dit onderzoek 
in het inwonerpanel is na te lezen 
via www.bronckhorstspreekt.nl.

Gezocht: inwoners met neus voor 
inspirerende zorg- en welzijnsprojecten 
Gemeenten hebben vanaf 2015 de 
zorg- en welzijnstaken van het rijk 
overgenomen. Uitgangspunt daar-
bij is dat mensen zo lang mogelijk 
zelfredzaam zijn en meedoen in 
de maatschappij. Samen met be-
trokken partijen werkt de ge-
meente Bronckhorst er hard en 
zorgvuldig aan om dit voor elkaar 
te krijgen. Wij blijven daarbij zoe-
ken naar nieuwe mogelijkheden 
en oplossingen om de zorg- en 
welzijnstaken zo goed mogelijk uit 
te voeren. Hiervoor is geld gere-
serveerd: het sociaal innovatie-
budget. Uit deze pot kunnen ver-
nieuwende projecten subsidie 
krijgen die zorg en welzijn verbe-
teren. Om goed te kunnen beoor-
delen of een project voor subsidie 
in aanmerking komt, zoeken we

twee leden voor de 

adviescommissie sociaal 

innovatiebudget 

De adviescommissie adviseert 
burgemeester en wethouders 
over het al dan niet verlenen van 
subsidie. Als taak heeft de com-
missie het toetsen van de aanvra-
gen aan het doel en de voorwaar-
den van het subsidiebeleid. De 
commissie bestaat uit vier leden: 
twee inwoners en twee medewer-
kers van de gemeente.

Profiel:
• U woont in de gemeente Bronck-

horst
• U bent maatschappelijk betrok-

ken en weet in grote lijnen af van 
de opdracht die gemeenten heb-

ben op gebied van zorg en welzijn
• U werkt graag samen en hebt goe-

de communicatieve vaardigheden
• U denkt kritisch mee en hebt bij 

voorkeur ervaring met adviseren
• U bent niet betrokken bij een 
 organisatie of initiatief dat zorg- 

of welzijnactiviteiten uitvoert 
voor inwoners van Bronckhorst

• U kunt ca. 4 uur per maand vrij-
maken om projectvoorstellen te 
lezen en de beoordelingsverga-
dering bij te wonen

Wat krijgt u ervoor terug
• U levert een bijdrage aan 
 vernieuwing in zorg en welzijn 

in Bronckhorst
• U ontmoet inspirerende inwoners 

en partijen 
• U ontvangt een onkostenvergoeding

Is dit iets voor u? Mailt u dan voor 
27 januari 2016 een korte moti-
vatie naar info@bronckhorst.nl. 
U ontvangt vóór 15 februari reactie 
op uw aanmelding. 

Meer informatie
Achtergrondinformatie over het 
innovatiebudget vindt u op www.
bronckhorst.nl (zoek op innovatie-
budget). Voor vragen over deze 
functie en het innovatiebudget 
kunt u ook contact met ons 
opnemen via (0575) 75 02 50 
of info@bronckhorst.nl.

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

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

Bronckhorst:
• Diverse locaties/plangebieden, wegbestemmen van woningbouwmogelijkheden, 
 ontwerp bestemmingsplan

Bronkhorst:
• Molenstraat/Onderstraat, plaatsen informatiebord, aanvraag ontvangen
• Veerweg bij parkeerterrein, plaatsen informatiebord, aanvraag ontvangen

Drempt:
•  Kerkstraat 1, kappen 7 kastanjebomen, aanvraag ontvangen

Halle:
• Dorpsstraat 2, bouwen opslaghal, vergunning verleend
• nabij Dorpsstraat 13, standplaats op vrijdag, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Hofstraat 13, kappen 3 bomen, aanvraag ontvangen
• Kieftendorp 2, kappen 12 populieren, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 59, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Slotsteeg 1, bouwen schuur, aanvraag ontvangen
• Tolweg 1A, vergroten zeugenstal en biggenstal, vergunning verleend
• Waarleskamp 8, bouwen carport, vergunning verleend
• Wichmondseweg, ontheffing verbod motorvoertuigen, ontheffing verleend

Hummelo:
• Torenallee 8, plaatsen reclame, procedure termijn verlengd

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



Arnhem

Zutphen

Hummelo

Doesburgsebrug

Westervoort

Noordroute

Zuidroute

Langzaam verkeer

Donderdag 21 januari 21.00 uur tot vrijdag 19 februari 05.00 uur

Afsluiting IJsselbrug Doesburg
Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland werken samen aan groot onderhoud van 

de IJsselbrug bij Doesburg. Van 21 januari 21.00 uur tot vrijdag 19 februari 05.00 uur 

kunnen auto-, vracht- en landbouwverkeer geen gebruik maken van de brug. 

Tijdens de afsluiting wordt het betondek van de brug vervangen. Bij ongunstige 

weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Omleidingsroute
Auto’s en vrachtwagens kunnen omrijden via Zutphen of Westervoort. Landbouwverkeer 
kan ook omrijden via Zutphen of Westervoort, maar volgt een andere route in verband met 
te grote snelheidsverschillen. De omleidingsroutes staan met gele borden aangegeven.

Hulpdiensten en OV kunnen over het verbrede fi etspad aan de noordzijde van de brug 
rijden. Fietsers en voetgangers maken in twee richtingen gebruik van het fi etspad aan 
de zuidzijde.

Meer informatie
Weggebruikers kunnen actuele informatie over de werkzaamheden vinden in de gratis 
app ‘IJsselbrug Doesburg’. Deze is te downloaden in de App Store of Play Store. Voor 
vragen over de omleidingsroute kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland 
via telefoon nummer 026-359 99 99 of via provincieloket@gelderland.nl. Kijk voor 
algemene informatie over het project op www.rws.nl/ijsselbrugdoesburg.
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Bekendmakingen en mededelingen vervolg

Keijenborg:
• Weeninkweg 2B, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Bronkhorsterweg 29, bouwen garage, aanvraag ontvangen
• Prins Bernhardlaan 5A, brandveilig gebruik schoolgebouw, ontwerp besluit 
• Toldijkseweg 26, vergroten ligboxenstal, vergunning verleend

Toldijk:
• Reigersvoortseweg 12, verbouwen woning tot 3 wooneenheden, vergunning verleend 

Vierakker:
• Leestenseweg 34, bouwen tijdelijke woonunit, vergunning verleend

Vorden:
• Deldensebroekweg 11A, renoveren woning, aanvraag ontvangen

• Strodijk 6, kappen amerikaanse eik, aanvraag ontvangen
• Strodijk 23, vergroten melkveestal, aanvraag ontvangen
• Het Vaarwerk 8, kappen esdoorn, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Akkermansstraat 1, kappen paardenkastanje, aanvraag ontvangen
• Banninkstraat 1, kappen 2 beuken, aanvraag ontvangen
• Doetinchemseweg 75, verwijderen gasstation, melding beoordeeld
• Huusakker 9, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, aanvraag ontvangen
• Jan Steenstraat nabij nr. 79, kappen inlandse eik, vergunning geweigerd
• Kruisbergseweg 52A, activiteit milieu, vergroten rundveestal en aanleggen grondwal,   
 vergunning verleend
• Ruurloseweg 35A, vernieuwen voorgevel garagebedrijf, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 42, organiseren paasvuur Wolfersveen, vergunning verleend
• Venderinkweg 3, kappen  2 beuken, aanvraag ontvangen
• De Voornekamp 21, bouwen bijgebouw met overkapping, aanvraag ontvangen

8-weekse Mindfulness cursus
Minder piekeren, meer genieten

Startdatum di. 19 januari Kulturhus, Vorden

Voor informatie en aanmelden: www.demindfulnesszaak.nl

PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

BEZORGERS GEVRAAGD

OOK EEN LEUKE BIJVERDIENSTE?

Voor de dinsdag / woensdag zoeken wij 
nog bezorgers, om het weekblad Contact 
te bezorgen in Hengelo en Vorden

VOLOP BOERENKOOL VERS VAN HET LAND
Groene Savooiekool .................................  per stuk  0.50
Harde uien ................................................................................ 5 kilo 1.50
Gieser Wildeman ...........................................................  2 kilo 1.00
Sappige pers sinaasappelen ............  10 voor 1.50
Aardappelen vanaf .............................................. 10 kilo 3.50
GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361

WWW.DEKRUISBRINK.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten. Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen 
na 300 meter links. Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en actie’s!

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!!

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Quintus heren senioren 1 dwingen 
winst af

HENGELO - Negen teams van 
Handbalvereniging SV Quintus 
startten de tweede helft van de 
competitie. Op dinsdag 5 januari 
speelden de Dames Recreanten 
een goede wedstrijd en zondag 
de 10de werden nog eens acht 
wedstrijden gespeeld. De Heren 
Senioren 1 behaalden wederom 
de winst.

De dames recreanten speelden 
dinsdag 5 januari uit tegen Reflex 
in Varsseveld. Na een lastig begin 
kwamen ze op achterstand, maar 
na de rust hebben zij strak verde-
digd en met vele break-outs met 
4-12 kunnen afsluiten. De meis-
jes C1 hadden zondag 10 januari 
een uitwedstrijd in Doetinchem 
tegen Artemis '15/WPG de Ga-
zellen DC1. De eerste helft had-
den zij vooral aanvallend moeite 
met de offensieve verdediging. 
De tweede helft ging het aanzien-
lijk beter. Rust 13-2, eindstand 
20-7. De eerste wedstrijd van de 

E1 in het nieuwe jaar, thuis te-
gen de koploper Minerva E1. De 
eerste helft konden de Hengelo-
ers aardig meekomen, ruststand 
4-6, eindstand 4-12. De wedstrijd 
van de heren C tegen Tyfoon uit 
Zwolle begon goed, maar kwamen 
tot een ruststand 9-7 achter. De 
jongens stonden hun mannetje, 
verdediging was goed. Een span-
nende wedstrijd, 13-16 verloren. 
De Dames Senioren 1 speelden 
een winstgevende wedstrijd tegen 
Groesbeeks Glorie DS4, eindstand 
15-5.
Quintus HS2 nam het in huis op 
tegen AHV Achilles HS4 uit Apel-
doorn. De Apeldoorners beschik-
ten niet over wissels. De eerste 
helft ging gelijk op. Ruststand 13-
10. Na rust werd het gebrek aan 
conditie en wissels bij Achilles 
zichtbaar en kon Quintus verder 
uitlopen. Eindstand 25-18.
Quintus D1 begon het nieuwe jaar 
goed tegen Reflex D1 uit Varsse-
veld. De meiden en jongens speel-

den met goed samenspel en een 
goede dekking. Eindresultaat mag 
er dan ook zijn: 19-2.
De heren van Quintus ontvingen 
de Heren van HV Duiven. Een-
maal op schot gekomen liep Quin-
tus al snel uit met 2/3 doelpun-
ten. Maar de vechtlust zat er bij 
de heren uit Duiven ook goed in, 
zij maakten het Quintus lastig om 
een verdere voorsprong te pakken. 
Met nog een kwartier te spelen 
leek het er op dat Duiven gelijk 
zou komen qua score. Echter door 
een paar mooie acties van Quintus 
werd de bal in het goal van Duiven 
gelegd. De wedstrijd werd beëin-
digd met een eindstand van 20-18 
in het voordeel van Quintus. Aan-
komend weekend treffen de He-
ren hun directe rivaal die boven 
hen staat, de Heren van Reehorst 
(Ede).
De wedstrijd van de Heren B tegen 
ASC'91 HB1 uit Amersfoort begon 
met goals voor het thuisteam. Een 
mooie eerste helft, met een 6-3 
resultaat. Het tweede deel van de 
wedstrijd bleven beide teams eerst 
bij elkaar, maar kregen de Henge-
loërs in de eindfase niet voldoende 
ballen in de goal. Eindstand 9-12.

Programma voor aankomende 
week:
Donderdag 14 januari: 20:00 uur 
Quintus DS1 - Flyers, the DS1: 
Sporthal de Kamp Hengelo.
Zaterdag 16 januari: 09:45 uur 
Groessen E1 - Quintus E1: Sport-
centrum Triominos Spoorzone 
Duiven; 10:05 uur Huissen HV D2 
- Quintus D1: de Brink Huissen; 
19:30 uur Reehorst HC1 - Quintus 
HC1: de Reehorst Ede; 20:30 uur 
Reehorst HS1 - Quintus HS1: de 
Reehorst Ede.
Zondag 17 januari: 12:45 uur 
Brummen DS1 - Quintus DS1: de 
Bhoele Eerbeek; 16:20 uur Erix 
HS2 - Quintus HS2: Hamalandhal 
Lichtenvoorde; 10:00 uur Quintus 
HB1 - Reflex HB1: de Kamp Hen-
gelo; 11:00 uur Quintus DC1 - Dui-
ven DC2: de Kamp Hengelo.
   

 ■ www.svquintus.nl

   

De Participatieraad blikt terug
BRONCKHORST - Ook het afgelo-
pen jaar heeft de Participatie-
raad weer veel adviezen uitge-
bracht aan de gemeente. Want 
dat is waar deze adviesraad 
voor in het leven is geroepen: 
gevraagd en ongevraagd advise-
ren over regelingen rond wonen, 
zorg, jeugdhulp, werk, inkomen, 
opvoeding en welzijn. Het per-
spectief is daarbij steeds de po-
sitie van de inwoner van Bronck-
horst.

Er is nogal wat veranderd afgelo-
pen jaar: de gemeente werd ver-
antwoordelijk voor de jeugdhulp, 
begeleiding en dagbesteding en 
het regelen van al dan niet beschut 
en beschermd werk. Daarnaast 
kwam voor oude taken zoals de 
hulp in de huishouding veel min-
der geld beschikbaar.
De dertien leden van de Participa-
tieraad doen hun werk niet vanuit 
een ivoren toren. Zij luisteren naar 
wat er leeft. Met name is er veel 
contact geweest met ouders van 
kinderen met een beperking. Voor 
hen veranderde er bijzonder veel. 
De systematiek van de pgb´s wij-
zigde drastisch, er werden andere 
contracten gesloten en er werd 
geherïndiceerd. Mede dankzij de 

Participatieraad is veel informa-
tie op de gemeentelijke website 
geplaatst, schoot de gemeente te 
hulp bij de pgb´s en is er concreet 
aandacht voor het sporten met 
een beperking. Ontmoetingsmid-
dagen voor ouders en kinderen 
met en zonder beperking werden 
op initiatief van de Participatie-
raad georganiseerd.
Centraal bij de hulp en steun aan 
mensen die het voor kortere of 
langere tijd niet zelf redden staan 
de sociale teams. De Participa-
tieraad merkt dat de burgers hen 
steeds beter weten te vinden. 
Punt van zorg is de telefonische 
bereikbaarheid, die altijd via het 
gemeentehuis moet lopen en de 
locatie in Hengelo. De Participa-
tieraad heeft geadviseerd beide 
zaken te verbeteren.
De Participatieraad heeft zich ook 
sterk gemaakt voor het behoud 
van schuldhulpmaatjes: deze vrij-
willigers staan mensen op financi-
eel administratief gebied terzijde. 
En met succes.
Op het gebied van werk en inko-
men moesten nog veel zaken wor-
den uitgewerkt. Veel adviezen gin-
gen dan ook daarover.
De Participatieraad boog zich 
eveneens over de nieuwe ontwik-

kelingen op het gebied van ver-
voer: de provincie trekt zich te-
rug en gemeenten worden steeds 
meer verantwoordelijk voor het 
hele openbare en bijzondere ver-
voer: van leerlingenvervoer tot 
het vervoer naar de dagbesteding, 
van individueel taxivervoer tot de 
buurtbus. Geadviseerd werd met 
name bij nieuwe contracten te se-
lecteren op stipt volgens afspraak 
rijden, het voldoende tijd nemen 
om ouderen met een rollator of 
rolstoel in en uit de bus te helpen 
en het leerlingenvervoer niet op 
de schop te nemen.

Tot slot: de Participatieraad advi-
seerde ook nog over de regels rond 
huiselijk geweld en kindermishan-
deling, de waardering voor man-
telzorgers, de tijdelijke vouchers 
voor extra huishoudelijke hulp, 
de privacyregels en het indiceren 
op resultaat. Bovendien zorgde de 
Participatieraad voor een jurylid 
van de Achterhoek-kan-het-prijs.
Meer informatie over de Partici-
patieraad is te lezen op de web-
site: www.participatieraadbronck-
horst.nl. Via het contactformulier 
kan men reageren en ook sugges-
ties doen. De leden van de Partici-
patieraad horen graag van u.

Achterhoek Zang- en
ontmoetingsdienst
ZELHEM - Zondagmiddag 7 fe-
bruari is er in Zelhem een zang- 
en ontmoetingsdienst georga-
niseerd door 'Stichting de Op-
dracht'. Dit zal plaatsvinden in 
Cultureel centrum De Brink.

In deze bijeenkomst, die om 16.00 
uur begint, hoopt de heer H.G. 
Dijkman uit Vorden voor te gaan. 
Het Aaltens Christelijk Mannen-
koor komt zingen. De samenzang 
wordt begeleid door Kees van Dus-

seldorp, piano. De toegang is vrij, 
wel is er een collecte. Na afloop is 
er koffie.

Cultureel centrum De Brink, Sta-
tionsplein 12, ingang zaal via par-
keerplaats achterzijde, Industrie-
weg. Voor meer informatie bel of 
kijk op de site.
   

 ■ (0314) 622878 ■ www.stichtingdeopdracht.nl

   

PvdA meldpunt nieuwe 
dienstregeling
REGIO - In slechts drie weken 
kwamen zeventig meldingen 
van verontruste reizigers binnen 
op het PvdA meldpunt nieuwe 
dienstregeling. "Een dienstrege-
ling moet in dienst staan van de 
reiziger." De PvdA opende een 
meldpunt zodat reizigers knel-
punten in de nieuwe dienstrege-
ling kunnen doorgeven.

De klachten variëren van slechte 
aansluitingen, waardoor mensen 
moeten wachten of de beoogde 
treinoverstap niet wordt gehaald.

Tevens zijn er meldingen van 
lijnen, die in het geheel zijn ge-
schrapt. Een eerste overzicht van 
de meldingen is opgesteld.
De PvdA zet zich in voor bereik-

baarheid en bereikbare voorzie-
ningen. Statenlid Piet Wanrooij: 
"Een nieuwe dienstregeling invoe-
ren gaat vrijwel nooit zonder strub-
belingen. Wel is het voor ons van 
belang dat plaatsen, mensen en 
voorzieningen bereikbaar blijven 
voor iedereen. Een dienstregeling 
moet in dienst staan van de reizi-
gers. Met ons meldpunt brengen 
we de echte knelpunten in kaart, 
om ze te kunnen terugkoppelen 
naar verantwoordelijk gedeputeer-
de Bieze. In de Commissievergade-
ring BOC van 13 januari willen we 
de samenvatting en de binnenge-
komen meldingen overdragen aan 
de gedeputeerde."
   

 ■ www.pvdagelderland.nl

   

ProWonen onderhoud en 
nieuwbouw
BORCULO - In 2016 investeert 
ProWonen 20 miljoen euro in 
onderhoud en nieuwbouw aan 
woningen. Hiervan is ruim 9,3 
miljoen euro voor groot onder-
houd aan woningen. Diverse on-
derdelen van de woning (zoals 
de keuken en badkamer) worden 
dan tegelijk vernieuwd. Ruim 6,7 
miljoen euro wordt geïnvesteerd 
in het zogenoemde planmatig on-
derhoud zoals schilderwerk, zon-
nepanelen, energiezuinige cv- 
ketels en tuin- en lift onderhoud. 
3,7 miljoen euro is gereserveerd 
voor nieuwbouw in onder andere 
Zelhem, Vorden, Borculo en Nee-
de. De werkzaamheden worden 
zo veel mogelijk door regionale 
aannemers en de servicedienst 
van ProWonen uitgevoerd.

"We vinden het belangrijk dat onze 
woningen betaalbaar zijn en een 
goede basiskwaliteit hebben. Daar-
om investeren we jaarlijks flink in 
onderhoud aan onze woningen," 
aldus Henk Meulenkamp van Pro-
Wonen. "Voordat we investeren kij-
ken we kritisch naar de langjarige 
verhuurbaarheid van de woning. 
Bij oude woningen, met bijvoor-
beeld één slaapkamer, kiezen we 
daarom voor sloop en niet voor 
onderhoud. Naast het reguliere 
onderhoud investeert ProWonen 
flink in energiezuinige maatrege-
len in woningen (tot 2020 ruim € 
30 miljoen). Naast de huur maakt 
de energierekening namelijk een 
groot deel uit van de maandelijkse 
uitgaven van huurders."
"Onderhoud aan liften, cv- instal-
laties, tuinen, riool, schoonmaak 
en ga zo maar door. Jaarlijks heb-
ben flink wat onderdelen in en om 
onze 8000 woningen, (zorg)gebou-
wen en garages onderhoud nodig," 

vertelt teamleider beheer Rudi Gol-
dewijk. "ProWonen maakt hiervoor 
bij voorkeur gebruik van regionale 
bedrijven. Zo stimuleren we de re-
gionale economie en die bedrijven 
zijn herkenbaar voor onze huur-
ders. Bij een reparatieverzoek stu-
ren we vaak onze eigen serviceme-
dewerkers op pad of wordt er een 
werkopdracht gemaakt voor regio-
nale aannemers. Onze serviceme-
dewerkers zijn ook onze ogen en 
oren in de wijk. Ze kennen onze 
huurders en onze woningen goed."
"Als klanten bellen met een repa-
ratieverzoek, plannen we direct 
een afspraak zodat huurders weten 
waar ze aan toe zijn. Uit onderzoek 
weten we dat huurders dat waarde-
ren. Maar communiceren over on-
derhoud is soms ook best lastig. Als 
wooncorporatie kijken we naar de 
korte, maar ook naar de lange ter-
mijn. Als wij twijfel hebben over de 
toekomstige verhuurbaarheid van 
een woning, denken we eerst drie 
keer na voordat we flink investeren. 
Want leegstand kost simpelweg 
geld. Onze huurders kijken begrij-
pelijkerwijs naar de korte termijn. 
In de praktijk wringt dat soms met 
elkaar," aldus Goldewijk. "Ook met 
werkzaamheden buiten aan de 
woningen, krijgen we regelmatig 
opmerkingen van onze huurders. 
Die werkzaamheden kunnen vaak 
alleen doorgaan bij droog weer. Als 
je als huurders rekent op de komst 
van bijvoorbeeld een schilder, en je 
neemt hiervoor een vrije dag, dan 
baal je als er geschoven wordt met 
de planning."

Op http://www.prowonen.nl/
ik_ben_klant/onderhoud_/onder-
houd_in_2016.aspx staat onder-
houd voor het hele werkgebied 
vermeld.

Fraaie goal van Quintus in de wedstrijd tegen Duiven. Foto: Liesbeth Spaansen
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Ben jij mijn 
nieuwe meester?

… of juf natuurlijk

Open dag 
30 januari

Kijkdag 
23 februari 

 www.iselinge.nl

Unieke Achterhoekers ontplooien 
zichzelf bij Kringloopgroep Aktief

Maatschappelijk ondernemen
Aktief is veruit het grootste kring-
loopbedrijf in de Achterhoek en heeft 
vestigingen in Winterswijk, Groenlo, 
Gendringen en Doetinchem. Gerry 
Berndsen:“Maatschappelijk onder-
nemen is onlosmakelijk met onze be-
drijfsactiviteiten verbonden. 

Naast ons werkgeverschap voor een 
grote groep vaste medewerkers, bie-
den we leerplekken aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Die 
leerplekken duren maximaal een jaar. 
Daarbij richten we ons doelbewust 
op mensen die een sterke behoefte 
hebben aan ondersteuning bij het 
vinden van werk. Wij zijn PSO (Pres-

tatieladder Socialer Ondernemen) 
gecertificeerd. Dit keurmerk is een 
beloning voor de manier waarop Ak-
tief mensen begeleidt.”

Creëren van nieuw perspectief
“Het valt niet mee sommige men-
sen aan het werk te krijgen. Er is een 
groep - de granieten kern - die het ge-
loof in zichzelf heeft verloren. Door bij 
Aktief aan de slag te gaan, hervinden 
ze het arbeidsritme, ervaren de gezel-
ligheid van collega’s en leren nieuwe 
vaardigheden. Hiermee wordt niet al-
leen hun afstand tot de arbeidsmarkt 
verkleind. Ze zitten ook weer lekker in 
hun vel, omdat er weer toekomstper-
spectief ontstaat.”

Door Marja Hengeveld-Hallie

De cijfers liegen er niet om. In vijf jaar tijd heeft Kringloopgroep 
Aktief als zelfstandige maatschappelijke onderneming 203 Unieke 
Achterhoekers (43% van de totale instroom) begeleid naar betaald 
werk . Directeur Gerry Berndsen is enorm trots op dit resultaat. “Het 
is een prachtige prestatie van mijn team en van de Unieke Achterhoe-
kers zelf. Bij Aktief zijn hun normen en waarden positief veranderd.”

Unieke Achterhoekers, wie zijn dat?
Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in 
de Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Ach-
terhoekers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wet-
telijk minimumloon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- 
( jonggehandicapten)uitkering, mensen met een beperking die een bij-
standsuitkering ontvangen en/of gebruikmaken van de sociale werkvoor-
ziening. Al deze Unieke Achterhoekers hebben zo hun eigen talent. 

Praktijkvoorbeeld
“Zo hebben wij een gameverslaaf-
de succesvol begeleid naar betaald 
werk. Samen met het Werkgevers-
servicepunt Achterhoek bedachten 
we een plan van aanpak. 

Omdat deze jongeman overver-
moeid was, duurde zijn eerste werk-
dag van 16.00 tot 17.00 uur. Die werk-
tijden rekten we telkens op. De weg 
was lang, maar uiteindelijk succes-
vol. Hij heeft betaald werk gevonden 
en is van zijn gameverslaving af.” 

Werken bij Aktief is leuk
“Het is ontzettend leuk bij Aktief te 
werken. Sommigen willen na een 
jaar niet meer weg. Dat is best begrij-
pelijk, want we bieden een gemoe-
delijke sfeer en mensen kunnen echt 
carrière maken. Die ontplooiingsmo-
gelijkheden vindt bijna iedereen fijn. 
Meestal beginnen Unieke Achterhoe-
kers bij de inname van goederen om 
door te stromen naar het sorteren, 
de winkel, een administratieve func-
tie of de reparatieafdeling. Die laat-

ste is vooral geschikt voor Unieke 
Achterhoekers die graag sleutelen of 
voor hen die dat willen leren.” 
Doordat Unieke Achterhoekers bij 
Aktief geschoold worden, staan zij 
steviger in hun schoenen. 

Wilt u mensen in dienst nemen die 
het arbeidsritme hebben hervon-
den? Bel het Werkgeversservicepunt 
Achterhoek: 0314 39 95 78. Of kijk op 
uniekeachterhoekers.nl

” Unieke Achterhoekers die 
bij Aktief zijn geschoold, 
staan nog steviger 
in hun schoenen”



Open huis gastouder Saskia Vliem

Kleinschalig 
opvang in 
huiselijke sfeer
VORDEN - Gastouder Saskia houdt 
op zaterdag 16 januari van 10.00 
tot 14.00 uur Open Huis aan de 
Julianalaan 13 in Vorden. Ouders 
en aanstaande ouders en andere 
belangstellende zijn van harte 
welkom om een kijkje te komen 
nemen in mijn gasthuis. Het is een 
laagdrempelige manier om ken-
nis te maken met de gastouderop-
vang.

Kunt u zich ook geen voorstelling 
maken hoe (gastouder) opvang in 
een huis eruit ziet? Vaak denken 

ouders/verzorgers dat er maar 
weinig of één kind wordt opge-
vangen, gastouderopvang duurder 
is dan het kinderdagverblijf, bij 
(langdurig) ziekte van een gastou-
der geen vervanging is geregeld, 
dat je geen kinderopvangtoeslag 
terug kan vragen en dat gastou-
ders niet of nauwelijks gediplo-
meerd zijn.

Dit is allemaal achterhaald. Gast-
ouderopvang Saskia voldoet ruim-
schoots aan alle wettelijk gestelde 
eisen. Gastouder Saskia heeft 
ruim veertien jaar ervaring in de 
kinderopvang op alle leeftijds-
groepen. Gastouderopvang is de 
ideale oplossing voor ouders die 
waarde hechten aan een warme 
sfeer, huiselijke omgeving, klein 
groepje kinderen (maximaal zes) 

en met liefdevolle aandacht voor 
het individuele kind.

Maak kennis met gastouderop-
vang. "Ben je jezelf aan het oriën-
teren op kinderopvang en wil je 
onderzoeken of gastouderopvang 
wat voor jou kind is? Je bent van 
harte welkom om mijn gasthuis te 
komen bekijken. Ik beantwoord 
graag uw vragen en bespreek met 
u uw wensen tijdens een rondlei-
ding. Ik heb nog plek op maandag, 
woensdag en donderdag voor uw 
kind(eren). In overleg is er veel 
mogelijk." Saskia Vliem is te berei-
ken via mail of telefoon.
   

 ■ gastouderopvangsaskia@
gmail.com ■ (0575) 555575

   

Oud Vorden houdt Niejaorvesite
VORDEN - De Oudheidkundige 
Vereniging Oud Vorden hield op 
donderdagavond 7 januari haar 
Niejaorsvesite in De Herberg. Bij 
de opening kon voorzitter Wim 
Ruiterkamp een overvolle zaal 
begroeten, ruim 150 leden waren 
aanwezig, en 'völle heil en zegen' 
toewensen. Omdat verschillende 
leden oliebollen en nieuwjaars-
rolletjes hadden gebakken was 
het er goed toeven.

De voorzitter van Oud Vorden 
heette Fenny van Druten, het eni-
ge in leven zijnde erelid, van harte 
welkom. Hij bracht in herinnering 
dat de statuten van de Vereniging 

de mogelijkheid bieden om erele-
den te benoemen wegens hun ver-
diensten. Op grond hiervan werd 
deze avond de heer Wim Jansen 
voorgedragen als erelid. Het be-
stuur was van mening dat Wim 
Jansen zoveel had bijgedragen 
aan Oud Vorden dat hij het erelid-
maatschap ruimschoots verdien-
de. Zo was hij drie jaar bestuurslid 
en nam hij in 2007 het initiatief om 
de Fotocommissie nieuw leven in 
te blazen. Daar kreeg hij vanwege 
zijn grote betrokkenheid bij het op 
de website zetten van ruim 2200 
unieke ansichtkaarten van Vor-
den de bijnaam 'Kaarten Willem'. 
Sinds 2014 is hij actief in de Gene-
alogiecommissie en heeft intussen 
ver over de honderd Vordense fa-
milies in stambomen vastgelegd. 
Verder is Wim Jansen al vanaf 2006 
lid van de redactie van de Kronyck 
en heeft diverse publicaties op zijn 
naam staan. De benoeming zal 
plaatsvinden tijdens de Jaarver-
gadering op 24 februari. De verga-
dering ondersteunde dit voorstel 
met luid applaus. De voorzitter 
overhandigde bloemen aan het 
voorgedragen erelid.

De Fotocommissie van Oud Vor-
den werd door de heer Johan 
Dolphijn verrast met een schen-
king van ongeveer duizend nega-
tieven van foto's die door hem zijn 
gemaakt van diverse gebeurtenis-
sen uit de Vordense historie. Ri-

nus Ilbrink nam als voorzitter van 
de Fotocommissie de negatieven 
onder dankzegging in ontvangst 
en gaf aan dat de Fotocommissie 
zal zorgen dat de foto's op de Oud 
Vorden website te zien zullen zijn.

De Niejaorsvesite werd hierna 
verzorgd door de Fotocommis-
sie. Begonnen werd met een door 
Henk Wiekart anekdotisch bege-
leide wandeling door de 'Velper-
weg', het gedeelte van de Dorps-
straat tussen Hotel Bakker en de 
Stationsweg, dat de aanwonende 
middenstand de allure van de 
bekende Arnhemse straat wilden 
geven. Vervolgens maakten Gerrit 
Eskes en Jan Berentsen een tocht 
door Delden via de Deldenseweg, 
Hamminkweg en Riethuisweg, 
waarna Wim Jansen een kleine 
selectie ansichtkaarten liet zien 
van markante punten in het dorp 
zoals deze in verschillende jaren 
zijn vastgelegd. Hij liet zien hoe 
ansichtkaarten soms hergebruikt 
werden en aangepast aan veran-
derde situaties, zoals het proviso-
risch verwijderen van tramrails. 
Na de pauze verzorgde Rinus Il-
brink een quiz met twaalf vragen. 
Dat het niet eenvoudig was bleek 
wel, toen de hoogste scores niet 
verder kwamen dan tien goede 
antwoorden. Het enthousiaste ap-
plaus onderschreef de grote waar-
dering van de aanwezigen voor 
een zeer geslaagde avond.

Cursus Inleiding in 
Klassieke Muziek
VORDEN - In de Vordense Dorps-
kerk loopt al een aantal jaren een 
steeds succesvollere serie klas-
sieke maandelijkse zondagmid-
dagconcerten van hoog artistiek 
niveau. Hierdoor ontstaan als 
vanzelf verbanden die bijvoor-
beeld leiden tot deze cursus 'In-
leiding in de Klassieke Muziek'.

In dit geval bestaat het verband 
tussen de violiste en muziekpe-
dagoge Symone Boerstoel en de 
Stichting Vrienden van de Dorps-
kerk Vorden. Uit opmerkingen uit 
het concertpubliek bleek dat er 
voor zo'n cursus belangstelling 
zou zijn. Tijdens een drietal avon-
den verzorgt Symone Boerstoel 
deze cursus. De data zijn maan-
dagavond 15 februari, 29 februari 
en 14 maart. Op zondagmiddag 20 
maart 2016 wordt de cursus afge-
sloten met een concert in de sfeer 
van de Passietijd in de Dorpskerk 
van Vorden. Onder andere met 
medewerking van de sopraan Pe-
tra Fröhlich.

Klassieke muziek: voor de een 
heel vertrouwd, voor de ander een 
kwestie van kennismaken. Dat 
gaan we tijdens deze cursus dan 
ook doen! Voor de meesten van 
ons is het een heel verrassende 
ervaring om eens heel bewust 
naar klassieke muziek te luisteren. 
Heel lang werd klassieke muziek 
bestempeld als oubollig en stof-
fig. De klassieke luisteraar werd 
vaak gezien als een saai persoon, 
die popmuziek maar verderfe-
lijk vond! Maar….niets is minder 
waar: klassieke muziek was juist 
de popmuziek van haar tijd. De 
walsen van Johann Strauss wa-
ren de tophits van die dagen. De 
nieuwste Vivaldi stond hoog in 
de lijst en je hoorde er niet bij als 

je niet gestemd had op de laatste 
Chopin-wals. Gelukkig zijn de 
vooroordelen op het gebied van 
klassieke muziek inmiddels de 
deur uit. De eigentijdse muziek-
liefhebber luistert verder dan zijn 
oor groot is. Of je nu naar pop, 
jazz, klassiek, country of hardcore 
luistert, je ontdekt je eigen smaak 
en maakt muziek heel persoonlij-
ke emoties in je los. Wat is er nou 
zo magisch aan klassieke muziek 
dat er een grote groep mensen aan 
verslingerd is geraakt en een an-
dere groep zo verkennend te werk 
gaat nu?

Klassieke muziek heeft in ieder ge-
val door de eeuwen heen, ondanks 
de veranderende maatschappij 
en alle nieuwe menselijke ideeën 
over het leven, een ijzeren greep 
gehouden. De muziek van zeven-
tienhonderd- en achttienhonderd 
zoveel kan ons nog steeds bekoren 
en ontroeren. Er is geen traditie 
zoals in de popmuziek van hitlijs-
ten, muziekbladen die aangeven 
waar je van moet houden en wat 
totaal uit is…welnee….je maakt 
gewoon je eigen keuze. Het is een 
echte trend geworden om te kie-
zen voor klassieke muziek!
Zelf op avontuur uit gaan met 
klassieke muziek is leuk en inte-
ressant. Maar…waar begin je? Er 
is zoveel aanbod om te verkennen 
dat het vaak een onoverkomelijke 
berg lijkt. Tijdens deze cursus gaan 
we samen aan de slag om over die 
berg heen te kijken en te leren 
luisteren en genieten van klassie-
ke muziek. Aan de hand van veel 
luister- en kijkvoorbeelden nemen 
u mee op reis door het klassieke 
land en gaan we het avontuur aan 
om dit te beleven en te ervaren. 
Zie voor verdere info het contactje 
elders in deze krant.

Gastouderopvang Saskia Vliem. Foto: PR

- Advertorial -

Enthousiaste reacties op meditatie 
cursus Zen.nl Lochem
“Zenmeditatie maakt mijn le-
ven lichter en het mooie is dat 
ik nu zelf aan de knoppen zit”. 
Dit is één van de ervaringen, die 
werden genoemd door de vele 
cursisten, van het eerste jaar 
Zen.nl Lochem. Deze bijna 100 
cursisten meldden meer posi-
tieve praktische effecten als: 
Beter slapen, meer rust, ener-
gie,  zelfkennis, zelfvertrouwen 
en geluk. Ook was de algemene 
mening dat “zenmeditatie toch 
eigenlijk heel gewoon is en dat 
heel veel mensen er dus plezier 
van kunnen hebben”.

Nieuwe introductiecursus in februari
Hans van der Vleuten, de leraar-
coach en drijvende kracht achter 
Zen.nl Lochem, is erg con-tent 
met deze resultaten. “Hier doe ik 
het voor. Met zen, zoveel mogelijk 
mensen professioneel ondersteu-
nen in hun persoonlijke ontwik-
keling en duurzaam geluk, dat 
is mijn doel. Daarom start ik in 
februari met de vervolgcursus en 
natuurlijk ook weer met nieuwe 
intro-ductielessen.”

Gratis proeflessen in januari
Op 16, 17, 30 en 31 januari wor-
den weer gratis proeflessen ge-
geven met praktische uitleg over 
zen en een eerste introductie in 
de beoefening ervan. Bovendien 
maken de deelnemers kennis met 
de leraren, de mooie nieuwe me-
ditatieruimte en de inhoud van de 
introductiecursus. 

Info en aanmelding: 
www.zen.nl/lochem  
of bel: 06-19253151
of mail: hansvdvl@zen.nl   

Erelid Wim Jansen. Foto: PR

Wat is er te doen in de omgeving?
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Nieuw adres:
Beukerstraat 38, Zutphen
telefoon (0575) 51 16 93 

www.debrilshop.nl

2016
Een nieuwe kijk 
op de Br ilshop

Wi j verhuizen een deur verder
Vandaar dat wij van 11 t/m 19 januari gesloten zijn.

Openingsaanbiedingen
Bij aankoop van een bril of lenzen*

GRATIS
Crizal Forte ontspiegeling of lenzenvloeistof

Bij aankoop van een bril
met Varilux glazen*

GRATIS
Crizal Forte ontspiegeling en u ontvangt 

een waardecheque die te verzilveren is bij: 
Chapoo, De Wijnhuistoren of La Bodega de 

Tapas Lounge

*Actie geldig t/m 20 februari 2016 vraag in de winkel naar de voorwaarden.

De Brilshop is aangesloten bij NUVO, ANVC en Optitrade, de Brilshop kan in veel 
gevallen de vergoeding van de zorgverzekeraar voor u regelen. Optometrist aanwezig.

Outlet gaat nog 1 x open!!  
Bovenop de hoge korting die we al geven! 

2 halen 1 betalen 

De outlet is geopend van 10:00 tot 17:00

De elektrische fietsen specialist van Nederland heeft de 2016 modellen al weer volop binnen! 

Kom snel langs in onze winkel en kijk uw ogen uit in onze prachtige Victoria hoek, 

vergaap uzelf aan de schitterende nieuwe middenmoter van Multicycle, 

ga lekker sportief op pad met de nieuwste Merida of bekijk de altijd uiterst comfortabele Flyer.

Natuurlijk hebben wij ook merken zoals Gazelle, Sparta, Batavus en Cube in ons assortiment.

Profile Bleumink heeft het advies hoog in het vaandel staan als het gaat over de elektrische fiets.

Wij zorgen ervoor dat u de fiets kiest die het beste bij u past!  Wij hanteren een niet goed geld terug garantie*

Profiteer van hoge kortingen op overjarige E-bikes,
of de limited editions van Multicycle! 

De nieuwste 2016 modellen op voorraad.

Hoge korting op overjarige E-Bikes! 

Kleding en accessoires

Profile Bleumink de E-bike specialist

Kortingen van minimaal 20% tot zelfs 40% 

16 januari
De



Voor zakcentje op jacht 
naar kerstbomen en 
vuurwerkafval
BRONCKHORST - Kinderen hiel-
pen de gemeente Bronckhorst 
woensdagmiddag een handje 
met het opruimen van kerstbo-
men en vuurwerk. Op veertien 
plekken in de gemeente kregen 
zij vijftig cent per kerstboom of 
zak vuurwerkafval. Zo ook in 
Hengelo.

Door Luuk Stam

Met een kerstboom achter zich 
aan komen Anouk (10), Noor (9) 
en Tess (9) de Hengelose Vee-
marktstraat op gefietst. De touw-
tjes die aan hun fietsen zijn ge-
knoopt, hebben even hiervoor ook 
al een boom naar het Hengelose 
inzamelingspunt getrokken. Zes 
bomen hebben de dames nu in 
totaal ingeleverd. "Yes, we hebben 
weer 1 euro 50!", roept Noor. Daar-
mee komt het totaal op 3 euro.
De jongedames zijn niet de enige 
die deze middag een zakcentje 
bijverdienen. De kinderen in 
Bronckhorst halen samen een re-
cordaantal van niet minder dan 
2367 kerstbomen en 1237 zakken 
vuurwerkafval op. Medewerkers 
van de gemeente nemen de bo-
men en het afval in ontvangst. Niet 
alleen in Hengelo, maar ook in de 
dorpskernen van onder andere 
Baak, Keijenborg, Toldijk, Vorden, 
Wichmond en Zelhem.

De gemeentewerkers in Hengelo 
hebben hun handen vol aan de 
goed gevulde aanhangwagens die 
Julian (8) samen met zijn vader 

komt afleveren. "Dit is de derde 
al," vertelt Julian, terwijl zijn vader 
samen met de gemeentewerkers 
een aanhangwagen vol bomen 
leeghaalt. De kerstbomen die tot 
voor kort nog voor gezelligheid in 
de Hengelose huiskamers zorg-
den, gaan hier aan de Veemarkt-
straat op een grote stapel om daar-
na verder te worden afgevoerd.
Julian moet snel weer door. Bin-
nen tien minuten is hij alweer 
terug. Nu met vooral veel zakken 
vuurwerkafval. "We hebben alles 
zelf verzameld," vertelt hij. "En af 
en toe zien we wat langs de kant 
van de weg liggen." Dat kan goed, 
want verspreid door het dorp heb-
ben mensen in afwachting van de 
kinderen hun kerstboom of zak 
vuurwerkafval op de stoep gelegd. 
"Het vuurwerkafval bestaat dit jaar 
vooral uit potten," merken de ge-
meentewerkers. "Afval van knal-
vuurwerk zien we maar weinig."

Anouk, Noor en Tess houden het 
bij de kerstbomen. Ook zij hebben 
de bomen op straat zien liggen. 
"We doen het om geld te verdie-
nen," zegt Anouk. Wat de dames 
met dat geld gaan doen? Noor en 
Tess weten het nog niet. Anouk 
wel. Zij gaat er whiteboardstiften 
van kopen. "Maar misschien gaan 
we eerst nog even door," zegt Tess.

De drie laten zich aan de Vee-
marktstraat echter niet meer zien. 
Volgend jaar komen de touwtjes 
achter de fietsen ongetwijfeld 
weer van pas.

   

Jan Wilm Tolkamp 
brengt 'Toevallig' uit
REGIO - Aanvankelijk had hij het 
nummer geschreven voor het 
grote afscheidsconcert in Het 
Gelre Dome. Maar de reacties 
erop waren dusdanig overwel-
digend dat de in Aalten geboren 
Normaalgitarist Jan Wilm Tol-
kamp besloot om het nummer 
'Toevallig' uit te brengen. Op een 
heuse 'antieke' cassette welte-
verstaan. Ruim tien jaar lang was 
hij de muzikale rechterhand van 
Jolink. Niet alleen speelde hij 
gitaar, maar schreef ook num-
mers, produceerde de albums 
van Normaal en ging voor duo-
optredens veelvuldig samen met 
Ben Jolink op pad.

Speciaal voor de afscheidsshow 
in Het Gelre Dome schreef hij het 
nummer 'Toevallig', waarin hij een 
ode brengt aan Normaal dat ooit, 
veertig jaar geleden, op het idee 
kwam om nummers in het dialect 
te gaan spelen. "Om technische 
redenen kon het die avond niet 
met de band worden gespeeld. Ik 
heb het nummer aangepast voor 
akoestisch gitaar en mondhar-
monica. En stond vervolgens die 
avond op de middenstip van dat 
grote stadion met 33.000 mensen 
voor mijn neus."
Naderhand werd hij echter over-
stelpt met reacties. Vooral nadat 
het afscheidsconcert begin janu-
ari op tv werd uitgezonden. "Het 
nummer had ik eigenlijk een half-
jaar geleden al geschreven en zou 
het gewoon eenmalig spelen. Tij-
dens die afscheidsshow dus. Maar 
er kwamen zo ongelooflijk veel 
positieve reacties op dat ik besloot 
om het uit te brengen. In twee ver-
sies: de live-uitvoering van Het 
GelreDome en een studioversie, 

waarop ook Jonas Pap, de cellist 
van Kyteman, meespeelt. De num-
mers zijn nu te downloaden via 
iTunes, maar worden ook uitge-
bracht op cassette. Bovendien zijn 
bij zowel de live- als de studiover-
sie een videoclip gemaakt die op 
YouTube is te zien."
De keus voor een cassette is overi-
gens welbewust, zo legt hij uit. Met 
een kwinkslag: "Sinds kort heb ik 
een andere auto. Daarin zit ech-
ter geen cd-speler, maar nog een 
cassetterecorder. En tsja, als ik het 
nummer in mijn eigen auto wil 
kunnen beluisteren, zal ik het dus 
wel op cassette moeten uitbren-
gen…"

(Advertorial)

Steunbetuiging voor alle inwoners van de gemeente 
Bronckhorst
Belangrijk voor alle inwoners 
van de gemeente Bronckhorst 
die onze prachtige Achterhoek 
en het vroegere beschermde 
e.h.s. gebied (Ecologisch Hoofd 
Structuur) waarderen en willen 
behouden. Dit bovendien ook in 
de toekomst willen behouden 
voor onze kinderen en hun nage-
slacht.

Wij vragen uw aandacht voor het 
volgende:
Om als nog de onderstaande 
steunbetuiging te ondertekenen 
tot behoud van het prachtige 
E.H.S. gebied de “ Wientjes voort-
Noord”. Deze getekende formu-
lieren zullen door Notaris Mr. H.S. 
Kleinburink worden geteld. Daar-
na aan onze nieuwe Burgemeester 
Mevr. Marianne Besselink worden 
aangeboden. Hopelijk zal deze 
alsnog de hr. J.F. Woudstra er van 
kunnen overtuigen dat: De manier 
waarop de verleende bestem-
mingsplan wijziging “Wientjes 
voort-Noord ten behoeve van zijn 
“Jongensdroom” op een wel zeer 
discutabel wijze tot stand is geko-
men! Bovendien meer doet den-
ken aan een groot bouw schan-
daal zo niet geval van bouwfraude.

Wist U dat: De aanvraag voor 
de bestemmingsplan wijzigings-
procedure voor de bouwvergun-
ningen ten behoeve van “de Jon-
gens droom” de heer J.F.W. In dit 
beschermd E.H.S. gebied van het 
begin tot het einde vol stond met
onjuiste gegevens en een ondeug-
delijke argumentatie. Dit is tegen 
de regels van behoorlijk bestuur.
Wist U dat: In 1999 door de des-
tijds vervangende Loco burge-
meester
van Vorden voor de verkoop van 
de Wientjes- voort aan de nieuwe 
eigenaar, de toegestane aantal 
camping plaatsen op het laatste 
moment flink heeft opgehoogd. 
Dit om aan de wensen van de nieu-
we eigenaar te voldoen. Waardoor 
deze na de aankoop, zijn “jongens-
droom” zou kunnen
verwezenlijken.
Wist U dat: Onze wethouder van 
de V.V.D. met de eigenaar van de
achter liggende boeren camping 
toen een deal gesloten heeft?
Wist U dat: De deal was: U krijgt er 
een fors aantal plaatsen bij. Maar 
deze moest dan wel de toezeg-
ging doen: dat hij in de toekomst 
geen bezwaar zou maken op de 
uitbreidingen van de eigenaar van 
het landgoed de “Wientjes-Voort”. 
Omgekeerd gold dit ook voor deze 
nieuwe eigenaar.
Wist U dat: De nieuwe eigenaar 
van het landgoed (Totaal 21 HA} 
binnen enkele maanden voor het 
einde van het jaar de helft van de 
11 HA bos privé heeft verkocht 
heeft aan een bevriend echtpaar. 
Dat mede eigenaar was van een 
bekend bouwbedrijf.
Wist U dat: De wethouder van 
de V.V.D heeft ons dus de gehele 
procedure wijsgemaakt dat alles 
doorgang moest vinden om het 
landgoed voor de nieuwe eigenaar 
de hr.J.F.W. betaalbaar te houden!
Wist U dat: Het gewoon een or-
dinair plan was van twee aspirant 
project ontwikkelaars. Die op deze 
wijze een flinke financiële klapper 
wilden maken.
Wist U dat: Onder het motto van 
een goed netwerk hebben dan 
krijg je de gevraagde vergunnin-
gen wel! Het mag dan misschien 
wel heel normaal zijn in de bouw-
wereld. Maar wanneer men daar 
echter bepaalde families in betrekt 
en de geldende regels overtreed 
vindt ik het persoonlijk een zeer 
kwalijke zaak.
Wist U dat: Mij door een ambte-
naar is bevestigd dat het gehele 

college vanaf het begin hiervan op 
de hoogte is geweest!
Wist U dat: Dit de gehele proce-
dure angstvallig zowel voor de be-
zwaar makers als voor de fractie 
voorzitters en de raadsleden van 
de politieke partijen is verzwegen.
Wist U dat: Ook het C.D.A (welke 
eerst nog twijfelde}. De P.v.d.A. 
D66. Groen links. Bronckhorst be-
lang indertijd ( 28-01-2010) alle-
maal tegen stemden.
Wist U dat: De gehele procedure 
dus uiteindelijk een geld verslin-
dende zaak is geweest. We kun-
nen ons gemeenschapsgeld veel 
beter besteden aan onze ouderen, 
sportverenigingen minder bedeel-
den en andere noodzakelijke doe-
len etc.
Wist U dat: Er dus uiteindelijk 
niets gedaan is, met al onze in-
geleverde goed onderbouwde en 
aan de wettelijke regels getoetste 
bezwaarschriften!
Wist U dat: Ook de partijvoorzit-
ters en raadsleden waren niet van 
op de hoogte van de juiste situatie. 
Een wettelijke regel is dat een col-
lege transparant behoort te zijn. 
Hoe kunnen raadsleden anders 
een goede gemotiveerde stem uit-
brengen, als hen de juiste informa-
tie wordt onthouden.
Wist U dat: Het college heeft ons 
ook de informatie onthouden, dat 
er na een uitspraak van “de Raad 
van State “er nog wel degelijk een 
mogelijk is om bezwaar aan te te-
kenen tegen een uitspraak.
Wist U dat: De burger dan moet 
kunnen aantonen dat het colle-
ge de wettelijke regels die gelden 
voor behoorlijk bestuur verschil-
lende malen niet juist heeft ge-
hanteerd bij het behandelen van 
de procedure en de klachten. (Dat 
kunnen wij absoluut).
Wist U dat: Dat die informatie ons 
te laat verstrekt werd door een 
journalist van onze streekkrant. 
Bij het proces tegen de bestem-
mingsplan wijziging ten behoeve 
van “Wientjes-Voort Zuid”
Wist U dat: Dit plan met dezelfde 
aangevoerde argumenten als bij
“Wientjes-Voort Noord” volledig 
werd afgekeurd! De gemeente 
Bronckhorst kreeg er zelfs behoor-
lijk van langs en kreeg de raad dat 
ze het gehele plan nog maar eens 
goed maar eens goed moesten 
toetsen aan de ter plekke gelden-
de wettelijke regels.
Wist U dat: Ik voor aankoop van 
de u Oude Wientjes- voort ( later 
de Takkenkamp genoemd ) door 
de familie Gorter. Samen met Wet-
houder A. Baars de plankaarten 
van dit beschermd gebied op het 
gemeentehuis in Hengelo hebben 
gecontroleerd op de bestaand en 
de mogelijkheden die er in de toe-
komst in dit gebied zouden zijn. 
De wethouder heeft mij toen de 
bevestiging gegeven dat dit voor 
mij een veilige aankoop was.
Wist U dat: Wist u dat ik hierop als 
burger het recht heb, om daar op 
te mogen vertrouwen.
Wist U dat: De uitbreiding voor 
recreatie achter de Poort van het 
Grote veld lag. Dus aan de andere 
kant van de Wildenborchseweg.
Wist U dat: Ons dit angstvallig de 
gehele procedure door het college 
verzwegen is. Ook de fractie voor-
zitters en de raadsleden waren 
hiervan niet op de hoogte.
Wist U dat: Dit feit regelrecht in-

druist tegen alle regels die gelden 
voor behoorlijk bestuur die boven-
dien wettelijk zijn vastgelegd en 
nageleefd behoren te worden.
Wist U dat: Dit feit wel degelijk 
van grote invloed is geweest op 
het verloop van de verder proce-
dure. Ook op het stemgedrag van 
de toenmalige raad. Waren deze 
feiten bekend geweest zoals het 
behoorde dan was het gehele plan 
in de prullenbak terecht gekomen. 
Waar het ook thuis hoort.
Wist U dat: Het bouwplan eerst 
uitging van recreatie woningen. En 
in de loop van de tijd het woord 
recreatie steeds meer naar de ach-
tergrond verdween! De plannen 
zijn nu als volgt: Dat er gebouwd 
zal worden voor permanente be-
woning! Dit in zo’n uniek E.H.S. 
gebied. Een gebied dat eeuwen 
lang door vele adellijke families en 
andere landgoed eigenaren liefde-
vol en vaak zelfs met veel financi-
ele offers in stand is gehouden. Dit 
gebied is al vele jaren een geliefd 
gebied voor alle inwoners van on-
ze mooie gemeente en geniet gro-
te bekendheid bij vele toeristen uit 
het gehele land.
Wist U dat: Er nu door de bouw 
van meer dan 45 permanente 
wooneenheden er nu een totaal 
nieuwe woonkern in het buitenge-
bied wordt gecreëerd. Dit gebied 
zal totaal veranderen. Wat hele-
maal in strijd is met het gemeen-
telijk bouwbeleid ! Dit schept ook 
precedent werking voor andere
landgoed eigenaren.
Wist U dat: De kosten van deze 
procedures betaalt wordt door 
onze gemeentelijke belastingen. 
Centen die we beter kunnen ge-
bruiken voor andere doeleinden. 
Denk hier bij aan de instandhou-
ding van sporthallen, sportvelden
zwembaden en andere gemeen-
schappelijke belangen.
Wist U dat: Ook het afwijzende 
oordeel van De Raad van State, 
over het fundamentele identieke 
plan “Wientjes voor-2012 Zuid. 
Was op basis van de nieuwe regels 
( R V G } Ruimtelijke Verordening 
Gelderland. Betreffende het GGN 
(vroegere EHS) Laat nog steeds 
niet toe dat het areaal aan de GGN
onttrokken wordt.
Wist U dat: Door de bouwactivi-
teiten uiteraard ook kern kwali-
teiten worden geschaad. Dit is wel 
even iets anders dan wat de hr. W, 
altijd beweerd.
Wist U dat: Tevens ook gehanteer-
de vergelijking met een fictieve
bestaande situatie in strijd is met 
de regels (zie uitspraak R.v.S. zaak
201207702,op 17-04-2013) Bij 
“Wientjesvoort- noord” is men ook 
van een fictieve bestaande situatie 
uitgegaan.
Wist U dat: ONS DIT ALLES DE 
MOGELIJKHEID GEEFT OM ALS-
NOG DE ZAAK OPNIEUW DOOR 
ONS HUIDIGE BESTUUR TE LATEN 
BEOORDELEN.

Ik hoop van harte dat U dat U de 
moeite neemt om steun betuiging
ondertekend in te leveren op een 
van de drie onderstaande adres-
sen voor behoud van onze mooie Ach-
terhoekse streek de Wientjesvoort.

Mary Woltering Ruurloseweg 77 
/79, 7251 LB te Vorden/ Mary Wol-
tering Huize Sonnevanck Bleek-
straat 5, 7255 XZ te Hengelo.

Wij zijn voor het behoud van onze prachtige natuur waarden.
Hier mede bevestigen wij onze stem tegen de verstening van de
Wientjesvoort te zijn. Zonder dat deze onderbouwd met goede algeme-
ne gemeenschappelijke belangen.
Naam: .........................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................
Handtekening/datum: ...............................................................................Jan Wilm Tolkamp brengt met 'Toevallig' 

een ode aan Normaal. Foto: PR
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COACHINGTRAJECT POPSPORT

BEWEZEN WAARDE VOOR

TALENTONTWIKKELING 

Maurice Schmitz is directeur/bestuurder van Stichting Popsport; het 
landelijke coachingprogramma voor jong muziektalent. Met zijn be-
drijf ArtMARK beweegt hij zich op landelijk niveau al vijftien jaar op 
het snijvlak van jongeren, onderwijs en de kunsten.

Door Meindert Bussink 

Van wedstrijd naar coachingtra-
ject
Ik vraag Schmitz allereerst naar de 
missie van Popsport en bevlogen 
schetst hij een leerzame spring-
plank voor jonge popmuzikanten. 
“Popsport is 10 jaar geleden in Lim-
burg gestart als een wedstrijd voor 
jonge popbands. De afgelopen vijf 
jaar is Popsport geëvolueerd tot 
een coachingprogramma dat ac-
tief is in heel Nederland en dat een 
volwaardige positie inneemt in de 
Nederlandse kolom van talentont-
wikkeling. Popsport werkt op het 
gebied van werving samen met 
projecten als Kunstbende en met 
het landelijke onderwijsprogram-
ma Buma Music Academy maar 
hecht daarnaast de allergrootste 
waarde aan samenwerking met de 
lokale en regionale muziekscene. 
Daar zit immers, dichtbij huis, veel 
kennis en kunde en bovendien is 
dat het allereerste netwerk voor 
jonge muzikanten.” 

Popsport stopt niet na het door-
lopen van het regionale traject. 
“Naast gedrevenheid en creativi-
teit is het heel belangrijk dat jong 
talent de weg weet in de muziek-
wereld”, vertelt Schmitz. “Daar-
voor is een paar jaar geleden het 
Popsport Network opgericht waar-
in radio-opnames, workshops, 
masterclasses en optreedplekken 
worden aangeboden aan alle oud-
deelnemers. Dit geeft iedereen de 
mogelijkheid om contact te blijven 
houden met deelnemers én coa-
ches uit de rest van het land en de 
stap te maken naar het volgende 
stadium in de ontwikkeling:  de 
Popsport contacten met MBO- en 
HBO-popopleidingen en de mu-

ziekbusiness.”

Na tien jaar heeft Popsport zich 
ontwikkeld tot een waardevolle 
en duurzame investering in het 
muziekklimaat en het aanwezige 
muziektalent in de regio, provin-
cie en/of gemeente. Dat komt door 
het tweeledige karakter van het 
programma: jong talent tussen 
12 en 20 jaar wordt zowel zakelijk 
als creatief/muziekinhoudelijk ge-
coacht door professionals. Pop-
sport helpt hen dus niet alleen 
verder in hun artistieke ontwikke-
ling, maar ondersteunt ook in het 
zetten van de eerste stappen op 
weg naar cultureel ondernemer-
schap. Schmitz: “Zelfredzaamheid 
is een belangrijk onderdeel van het 
Popsport programma. Popsport 
maakt bovendien deel uit van een 
muziekkolom van samenwerkings-
partners; beginnend aan de basis 
bestaande uit Kunstbende en Bu-
ma Music Academy tot aan part-
ners die logische vervolgtrajecten 
aanbieden op zowel regionaal als 
landelijk niveau.”

In den beginne
Popsport is bedacht door Joery 
Wilbers, destijds provinciaal pop-
consulent van Stichting Popmu-
ziek Limburg in dienst van het 
Huis voor Kunsten in diezelfde 
provincie. Hij constateerde een ge-
brek aan doorstroming van jonge 
(school)bands naar het provin-
ciale popconcours ‘Nu of Nooit’. 
“Wilbers ontwikkelde een concept 
waarin deze schoolbands zich met 
behulp van workshops kunnen 
ontwikkelen. De eerste editie van 
Popsport in 2005 was zo’n succes 
dat het project in het daaropvol-
gende jaar ook in Brabant plaats-
vond. Inmiddels wordt het project 

in alle twaalf provincies georgani-
seerd”, memoreert Schmitz. Joery 
Wilbers was sinds 2006 directeur 
van Poppodium Nieuwe Nor in 
Heerlen en start half januari als 
nieuwe directeur van ECI Cul-
tuurfabriek in Roermond.

Naast het eerste vlammetje van 
Wilbers zijn de sleutelfiguren toen 
én nu de gedreven coördinatoren 
en de coaches en workshopgevers 
die hun kennis, netwerk, ervaring 
en kunde willen delen en over-
dragen aan jong talent. Schmitz 
benadrukt dit: “Met hen staat en 
valt de kwaliteit van het Popsport-
programma. We hebben het over 
passie voor muziek en plezier aan 
omgaan met jong talent. Mensen 
die dat niet hebben werken niet 
meer voor Popsport. Popsport on-
dersteunt deze coaches om dit zo 
goed mogelijk te doen door hen 
trainingen aan te bieden.”

Als ik Schmitz vraag of er Achter-
hoekse bands bij Popsport hebben 
meegedaan en waaraan hij een 
mooie herinnering heeft lacht hij. 
“Jazeker; de mannen van Take the 
Fall uit Lichtenvoorde staan nog 
op het netvlies. Of liever gezegd 
op het trommelvlies. Zij deden in 
2013 mee aan Popsport Gelder-
land en traden tijdens een tussen-
tijdse showcase op in het gezellige 
en kleine muziekcafé Trianon in 
Nijmegen. Dat deden ze met zo’n 
energie en inzet, dat het publiek 
even helemaal omver werd gebla-
zen.”

Bewezen waarde van talentont-
wikkeling
Je kunt je natuurlijk afvragen 
waarom bands zich eigenlijk 
door middel van coaching verder 
moeten ontwikkelen. Bewijst de 
succesvolle Achterhoekse mu-
ziekscene niet dat het ook zonder 
dergelijke trajecten kan? Waarom 
vindt Schmitz talentontwikkeling 

zo belangrijk? “Ik vind het fantas-
tisch om samen met al die mensen 
waarmee we in heel Nederland 
samenwerken een bijdrage te leve-
ren aan het realiseren van ambities 
van jonge bands, acts en artiesten. 
Ik verbaas me telkens weer hoe 
stijl de leercurve is van jonge ta-
lenten als ze eenmaal, gesteund 
door goede coaches, het gaspe-
daal hebben gevonden. We weten 
inmiddels hoe dat moet en hoe dat 
werkt. Het grootste compliment is 
eigenlijk wel dat de (semi)profes-
sionele muziekwereld nu telkens 
met belangstelling kijkt naar wat 
er elk jaar uit Popsport rolt. En 
dat oud-Popsportdeelnemers in-
middels bijdragen leveren aan het 
begeleiden en ondersteunen van 
huidige deelnemers. Daarmee is 
de kring toch rond?”

Dat klinkt inderdaad als een waar-
devol traject waar veel meer Ach-
terhoekse muzikanten aan zouden 
moeten deelnemen. Wanneer we 
nog verder uitzoomen, hoe kijkt 
Schmitz naar de kwaliteit of ont-
wikkeling van de Nederlandse 
popscene? “Nederland heeft een 
goed popklimaat, er wordt fantas-
tische muziek gemaakt en er wor-
den geweldige prestaties geleverd. 
Toch zie ik wat donkere wolken, 
vooral aan de basis. Veel muziek-
scholen sluiten de deuren en ook 
in het onderwijs wordt te weinig 
aandacht besteed aan muziek. 
Dat je muziek en ook popmuziek 
maken kunt leren bewijzen de ver-
schillende MBO- en HBO-popop-
leidingen wel. Bijna alle popbands 
en –acts die er op dit moment toe 
doen in Nederland komen op de 
een of andere manier voort uit de 
opleidingen. Ook maak ik me wat 
zorgen over speelplekken voor 
jong talent. Nederland heeft fan-
tastische poppodia, maar die zijn 
te groot voor bands/acts die nog 
moeten groeien. En groeien doe 
je door heel veel op te treden. Dat 

is de reden waarom Popsport een 
website als Thetalentzone.nl in de 
lucht heeft geholpen. Hier vind je 
podia waar je nog voor een aantal 
consumptiebonnen kunt optreden 
en kunt werken aan het opbouwen 
van repertoire, ervaring en fanba-
se. Waar ik heel blij van word is dat 
elektronische muziek steeds meer 
mengt met old school-bands en 
dat er in de dance heel spannende 
cross-overs gebeuren.”

Zwaar investeren in een goede 
regionale muziekscene
Na de donkere regenwolken lijkt 
er dus ook zonneschijn aan hori-
zon zichtbaar te worden. Hoe ziet 
Schmitz de toekomst van de Ne-
derlandse popscene? “Ik vind dat 
we met zijn allen zwaar moeten 
investeren in een goede lokale en 
regionale muziekscene. Een goed 
muziekklimaat is eigenlijk niets 
meer of minder dan dat het heel 
normaal is dat ergens muziek ge-
maakt wordt, dat er gecreëerd 
wordt en dat er genoten wordt van 
muziek. Muziek moet beginnen in 
de haarvaten van de samenleving. 
Als we dat voor elkaar krijgen of 
behouden, dan ziet de toekomst er 
geweldig goed uit.”

Zouden de lokale politici die mo-
menteel nieuwe cultuurnota’s be-
denken meeschrijven? De verant-
woordelijkheid ligt natuurlijk niet 
alleen bij de politiek. Wat zouden 
muzikanten zelf daaraan kunnen 
doen en welke tips heeft Schmitz 
voor jonge muzikanten? “Ga zon-
der remmingen en onvoorwaar-
delijk voor je eigen muziek. Heb 
je ambities en ben je bereid om 
flink aan de slag te gaan met eigen 
muziek, meld je dan aan voor Pop-
sport Gelderland!
En nog een dan voor onderweg: 
benader licht- en geluidstechnici 
en medewerkers van podia of fes-
tivals als je beste vrienden.

De finale van Popsport in de Q-Factory Amsterdam. Foto: Eric van Nieuwland

Steun de redactie en word ook lid voor €1 p/

week en profiteer zelf van allerlei kortingen 

bij Achterhoekse podia, festivals, muziek-

winkels, oefenruimtes, muziekscholen etc.

www.popmag.nl



Lokale helden en opkomend talent 
bij dertiende editie benefietfestival 
Sneeuwpop 
Op zaterdagavond 23 januari vindt vanaf 20.00 uur alweer voor de 
dertiende keer het benefietfestival Sneeuwpop in Ons Huis in Dinx-
perlo plaats. De opbrengst van de entree die tien euro bedraagt gaat 
zoals ieder jaar naar lokale goede doelen en dit jaar naar Scouting 
Breedenbroek-Dinxperlo voor het nieuwe clubgebouw. Het festival 
biedt altijd een podium aan zowel regionale helden als aan lande-
lijk opkomend talent. In de afgelopen elf edities speelden ruim 100 
bands op het festival waaronder De Staat, Handsome Poets, Blaud-
zun, Black Bottle Riot, The Bloody Honkies, Magic Fish en Diggeth 
en veel van deze artiesten speelden later bij De Wereld Draait Door, 
Pinkpop, Lowlands en andere bekende gelegenheden.

Door Meindert Bussink

Nu de temperatuur eindelijk rich-
ting het vriespunt daalt is het de 
hoogste tijd om alvast vooruit te 
blikken op de komende editie en 
terug te kijken op de voorgaande 
edities. Hoe heeft het festival zich 
door de loop der jaren ontwikkeld 
en wat betekent Sneeuwpop ei-
genlijk voor de organisatie? Orga-
nisator Joost Velthorst: “Sneeuw-
pop betekent voor mij een mooi 
muziekfestival met een veelzijdig 
aanbod van bands. Zowel lokale 
als landelijke bands passeren bij 
ons de revue. Aangezien ik zelf 
ook in een band speel is de link 
met muziek voor mij al snel ge-
legd. Voor mij is het belangrijk 
dat er dergelijke festivals en op-
tredens georganiseerd blijven 
worden en om daar een steentje 
aan bij te dragen heb ik me aan-
gemeld om actief deel te nemen 
aan de organisatie. Via de huidige 
voorzitter en projectleider van 
Sneeuwpop, John Ekelmans, ben 
ik met Sneeuwpop in aanraking 
gekomen.”

Benefiet, lokaal en opkomend 
talent
Sneeuwpop heeft zich als beniet-
festival tot doel gesteld zoveel 
mogelijk geld op te halen voor 
het goede doel: “Het is altijd een 
lokaal doel, waarbij zichtbaar is 

wat er met de donatie gebeurt 
zodat de donatie niet op een 
grote hoop belandt. Ook bieden 
we heel graag een podium aan 
lokaal talent aangevuld met veel-
belovende bands uit de rest van 
Nederland waarvan Sneeuwpop 
verwacht dat ze de potentie heb-
ben om groot te worden en door 
te breken. Misschien is het aller-
belangrijkste wel om gewoon één 
keer per jaar een gezellige muzi-
kale avond te organiseren voor 
jong en oud, met goede en geva-
rieerde muziek!”

 “Het is ontzettend belangrijk om 
spraakmakende bands van bui-
ten de regio te kunnen boeken. 
Onze strekken tot in de Utrechtse 
en Nijmeegse muziekscene en 
zo werden bands als De Staat, 
Blaudzun, Black Bottle Riot en 
Handsome Poets geboekt, bands 
die later op grote festivals ston-
den als Lowlands, Pinkpop en 
Rock in Park. Daarnaast is het 
evenzo belangrijk om minstens 
75% van de programmering te 
laten bestaan uit lokale bands. 
Bezoekers vinden het tof om hun 
buurjongen, nichtje, vriend of 
desnoods schoonmoeder op de 
planken te zien staan, waardoor 
het lekker druk is.”

Lees verder op www.popmag.nl

‘De eerste bas die ik bouwde ging de open haard in’
Ik word al opgewacht door Peter als ik het pad betreed naar zijn 
prachtige woning – of beter gezegd naar de tot woning omgebouw-
de werkplaats, waarin hij woont en waarin hij – achter zijn woning - 
ook zijn atelier heeft. Het pand lijkt te eisen dat het wordt bewoont 
door iemand wiens leven doorspekt is met passie voor kunst, mu-
ziek en ambacht. De bewoner is een gepassioneerd ambachtsman, 
die met grote liefde monumentale huizen schildert met ‘ouderwet-
se’ lijnolieverf en die met evenveel passie al minstens twintig jaar 
lang jaarlijks een stuk of zes prachtige basgitaren bouwt. Welkom 
bij Peter Boekholt.

Door Ronald Falke

Peter leidt me naar zijn ruime 
woonkamer, waarbij het meteen 
duidelijk wordt dat hier een bas-
sist woont. Er staat een aantal 
Boekholt-bassen en een Acoustic 
bascombo . Terwijl hij een goede 
bak koffie serveert begint hij on-
gevraagd van alles te vertellen. 
Over dat-ie al 20 jaar bassen re-
pareert en bouwt. Hij is eigenaar 
van een schildersbedrijf. “Het 
is gewoon een eenmansbedrijf, 
tegenwoordig noem je dat een 

ZZP’er, geloof ik. Ik vulde in het 
begin mijn open uren in met het 
bouwen en repareren van bas-
gitaren en gitaren. Als ik nu kijk 
bouw ik hoofdzakelijk basgitaren 
en repareer af en toe iets van een 
vaste klant.”

Wie heeft jouw geïnspireerd om 
je eigen bas te gaan bouwen?
“Ellio Martina, dat is een bouwer 
uit Zutphen, misschien heb je wel 
eens van hem gehoord. Voor mij 
altijd nog een voorbeeld van hoe 
je moet zijn als mens en als tech-
neut.”

Je bent al lang met hem be-
vriend?
“Nee, helemaal niet. Ik was net 
van de Kunstacademie af, werkte 
in de fabriek en vroeg me af hoe ik 
verder moest. Ik repareerde toen 
als gitaren. In die tijd ging ik een 
keer met iemand mee naar Zut-
phen om een gitaar op te halen 
en zo kwam ik bij Ellio Martina 
binnen. Ik dacht: Oh, wow, dus 
hier gebeurt het! Het was een 
inspiratie om het bouwen op te 
pakken. Daarna werd ik huisschil-

der en kreeg ik van een antiek-
restaurateur waarmee ik in een 
band speelde de gelegenheid 
om in zijn werkplaats in Aalten 
een bas te bouwen. Hij wist dat 
daar mijn ambitie lag. Je kunt 
niet op de keukentafel een bas 
bouwen dus ging ik in de winter 
naar hem toe en heb mijn eerste 
bas gebouwd. Toen ik naar Win-
terswijk verhuisde kwam ik na 
enige omzwervingen in de Wilhel-
minastraat terecht. Een prachtig 
pand, maar niet handig. Het was 
eigenlijk een winkeltje waarin ik 
werkte en waar de bassen ik ge-
bouwd had en wat verkoopwaar 
stonden. Nu ligt dat allemaal bij 
Jasper Muziek in Winterswijk 
want ik heb gemerkt dat ik geen 
goede winkelier ben.”

Heb je die eerste bas gebouwd 
volgens jouw eigen idee?
“Die eerste bas wel ja, en dat 
moet je nooit doen. Je moet leren 
hoe het moet. Die eerste bas ging 
dus de open haard in, je kon er 
gewoon niks mee. Ik had intussen 
wel een Fender Jazzbass in mijn 
bezit en die heb ik uit elkaar ge-
haald en nagebouwd. Daar heb ik 
een heleboel van geleerd.”

Lees verder op www.popmag.nl

Met 1800 m2 de 
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in de Achterhoek. 
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grootste

Platina plaat voor Boh Foi Toch
In 2015 bestond Boh Foi Toch 25 jaar en het Zydeco en Cajon kwartet
sloot het jubileumjaar op vrijdagavond 11 december af in schouwburg
Amphion in Doetinchem. Er waren diverse gastmuzikanten waaronder 
oud-gitarist en mede-oprichter Ferdy Jolij. Meindert Bussink had de
eer om deze Achterhoekse oergitarist en de huidige leden Hans Keu-
per, Willem te Molder, Paul Kemper en Han Mali een ingelijste plaat uit 
te reiken voor meer dan 50.000 verkochte cd’s van het eerste album 
Zeet de Jongs dat in 1992 verscheen.

Het schijfje werd net als alle andere 
albums in eigen beheer uitgebracht 
en bevat bekende nummers zoals 
Beernd van Kuperi-j, Nen Ameri-
kaan, Hee hee hoo hoo en uiter-
aard titelnummer Zeet de Jongs. 
Er was ook een platina plaat voor 
manager Rita Keuper en voor Irma 
Manschot, weduwe van de in 2014 
overleden drummer Jan Manschot, 
bandlid van het eerste uur.
Lees op www.popmag.nl de speech 
die Behind The Cornerhoofdredac-
teur Meindert Bussink in het Ach-
terhoeks dialect gaf.

Hoe verwezenlijk je een droom?

Passie voor muzikaal vinyl in 
Wim’s Muziekkelder 
Midden in de binnenstad van Doetinchem bevindt zich een deurope-
ning. Wie er binnengaat en de trap afdaalt komt in het domein van Wim 
Vriezen, gepassioneerd muziekverzamelaar en -kenner. Voor veel men-
sen met een passie is het een droom om van die passie het werk te ma-
ken. De inmiddels 57 jaar oude Wim Vriezen verwezenlijkt deze droom.

Door Stef Woestenenk

Twee jaar geleden neemt hij de 
sprong in het diepe en begint na 
jaren van het verzamelen van mu-
ziekvinyl en muziekkennis zijn ei-
gen platenzaak. Inmiddels staat 
hij twee keer op de eerste plaats 
in de lp-vinyl top 50 en is zijn zaak 
uitgeroeid tot een vooraanstaande 
muziekzaak waarnaar muzieklief-
hebbers uit heel Europa hun weg 
weten te vinden. Daarnaast is de 
muziekkelder een podium gewor-
den voor regionale, nationale en 
internationale artiesten. Tijd om de 
man die ooit als levende muzieken-

cyclopedie ‘Wimkler Prins’ aan ta-
fel zat bij radiomaker Rob Stenders 
een paar vragen te stellen aan zijn 
eigen koffietafel, omringd door de 
geur van elpees.

Hoe komt het dat je een eigen 
zaak begint in een tijd waar veel 
winkels hun deuren sluiten?
“‘Het zat altijd al in mijn hoofd om 
een eigen platenzaak te beginnen 
maar ik had nooit gedacht dat het 
zou kunnen”, vertelt de sympathie-
ke Achterhoeker. “Ik kreeg ooit de 
kans om een bestaande platenzaak 
over te nemen maar dat werd alle-
maal veel te duur.

Ik was in 2012 met een aantal vrien-
den, ook muziekfanaten, in de Ver-
enigde Staten. We trokken rond in 
steden als Memphis, Nashville, New 
Orleans en Clarksdale. Overal waar 
we kwamen waren er platenzaken 
vol met vinyl. Toen ik dit met mijn 
eigen ogen zag was ik ervan over-
tuigd dat deze vinylhype ook Ne-
derland zou bereiken.

Ik raakte mijn zekerheden kwijt 
omtrent mijn baan als planner bij 
Regio Taxi en dacht dat dit wel eens 
het juiste moment kon zijn om iets 
met vinyl te gaan doen. Toen ik op 
een gegeven moment hier de trap 
afliep van het pand aan de Korte 
Heezenstraat zag ik het al helemaal 
voor me. De oude pashokjes zou-
den luisterhokjes worden en ik kon 
met een mooie deal wat betreft de 
huur gewoon een zaak beginnen 
met een deel van mijn eigen col-
lectie.

De meeste mensen reageerden in 
eerste instantie sceptisch maar ik 
ben in december 2013 gewoon be-
gonnen! Na twee weken open te 
zijn stond ik al op nummer 37 op de 
lijst van lpvinyl.nl. Omroep Gelder-
land kwam langs voor een opname 
en ik kwam op radio 2. Dat was een 
goed begin en ik moet zeggen dat 
er nog altijd een stijgende lijn inzit.”

Lees verder op www.popmag.nl

Peter Boekholt met een basgitaar van zijn hand. Foto: Ronald Falke

De organisatie van het benefietfestival Sneeuwpop. Foto: PR

Wim in zijn muziekkelder. Foto: Ronald Falke



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.

Projectleider m/v

Heb jij kennis van W-installaties en ben jij op zoek naar 
een functie als Projectleider?

Functieomschrijving
Onze opdrachtgever is een regionale installateur die zich enkel 

richt op (luxe) woningbouw en appartementen. Als Projectleider ben 

je dagelijks verantwoordelijk voor het aansturen van het projectteam 

en heb je contact met opdrachtgevers t.a.v. planning en meer- en min-

derwerk. In de functie van Projectleider bestaan je werkzaamheden 

tevens uit het bewaken van het budget, het adviseren van opdracht-

gevers en het bewaken van de voortgang van de diverse projecten.

Verpleegkundige niv. 4 m/v

Ben jij per direct beschikbaar en wil je graag werken als 
verpleegkundige in de ouderenzorg?

Functieomschrijving
Wij zijn per direct op zoek naar ervaren en flexibele 

Verpleegkundigen niv. 4. Als verpleegkundige ben je onderdeel 

van een regulier team binnen een verpleeghuis of de thuiszorg (PG 

en Somatiek). Je bent verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie 

rondom de cliënt zowel intra-, semi- als extramuraal. In deze func-

tie ben je eerstverantwoordelijke bij zorginhoudelijk complexe tot 

zeer complexe situaties en verricht je alle voorkomende verpleeg-

technische handelingen en werkzaamheden. Voor deze functie is 

het van belang dat je flexibel beschikbaar bent.

Junior timmerman m/v

Heb jij technisch inzicht en heb je je opleiding tot timmer-
man afgerond?

Functieomschrijving
In deze functie ben je in de werkplaats voor diverse montagewerk-

zaamheden. Het is belangrijk dat je ervaring hebt met het lezen van 

technische tekeningen en het afmonteren en stellen van producten.

Machinist verreiker m/v

Heb jij alle certificaten om een verreiker te mogen besturen?

Functieomschrijving
In de functie van machinist verreiker werk je geheel zelfstandig met 

een Manitou MRT 1850 op diverse projecten. Naast deze werk-

zaamheden kan het ook voorkomen dat je mee helpt op de bouw 

met timmerwerkzaamheden.

Cv-monteur m/v

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

Functieomschrijving
In de functie van cv-monteur installeer je zelfstandig diverse werk-

tuigbouwkundige installaties zoals airco, cv’s en verwarming, sani-

tair, water etc. Ook administratieve werkzaamheden zoals bestellin-

gen en het aanpassen van tekeningen behoren tot je takenpakket. 

Voor deze functie is het van belang dat je klantvriendelijk en ser-

vicegericht bent en nauwkeurig kunt werken. Je hebt geen 9 tot 17 

mentaliteit en bent enthousiast en collegiaal.

Samensteller m/v

Kan jij aan de hand van tekeningen zelfstandig construc-
ties samenstellen?

Functieomschrijving
In de functie van Samensteller ben je verantwoordelijk voor het zelf-

standig samenstellen van leidingwerk van staal. Het is van belang dat 

je ervaring hebt in een soortgelijke functie. Het betreft een groot project 

dat snel afgerond moet worden. Snelle beschikbaarheid is daarbij vereist.

Allround Installatiemonteur m/v

Ben jij een allround installatiemonteur en op zoek naar 
een functie waarbij je ook storingsdiensten draait?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een allround installatie-

monteur die op diverse projecten zelfstandig kan werken. In deze afwis-

selende functie bestaat je takenpakket uit installatiewerk, hoofdzakelijk 

klantenwerk bij particulieren. Het gaat daarbij om renovatie, verbouwin-

gen, het installeren van badkamers etc. Verder heb je eenmaal in de vier 

weken van vrijdag tot vrijdag storingsdienst, en verhelp je storingen en 

verricht je reparaties aan onder anderen CV installaties. Verder houd je 

je ook bezig met werkvoorbereiding en het bestellen van materialen aan 

de hand van de werkbonnen van de monteurs.  Ook de aftersales en de 

klachtenafhandeling behoort tot je verantwoordelijkheden.  Verder kan 

het voorkomen dat je met autocad (Stabicad) installaties zult intekenen 

waar nodig.Kennis van Domotica is een pre.

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

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

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

v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

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

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

Lever de bonnen

het voordeel
in en pak

Vorden: Zutphenseweg 18  -  T. 0575-551384 
Warnsveld: Runneboom 2A  -  T. 0575-571528

Van Asselt De Echte Bakker

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

VLOOIENMARKT
VORDEN 

Zondag 24 januari
10.00 - 17.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink
Jebbink 13

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

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 31 januari
10.00-17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
Breedestraat 39

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

VLOOIENMARKT
LICHTENVOORDE 

Zondag 17 januari
10.00 - 17.00 uur

Hamalandhal
v.d. Meer de Walcherenstraat 3

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



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:

16 - 17 januari, G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Bronckhorst

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

Calamiteiten gemeente

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

Wmo-hulpmiddelen

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

Stichting Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

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

Buurtzorghuis Warnsveld

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

Sociale teams Bronckhorst

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

Stichting Welzijn Vorden

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

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

Annie Mokkink-Kasteel

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

Overig
VVV-kantoor

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

Marlies Meenks

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

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

Kinderdagverblijf, 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

PvdA Ombudsteam Bronckhorst

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

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 17 januari, Gereformeerde Kerk, Raad van Kerken 
“Dienst van de Eenheid”.
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, pastor A. Bos, ds. J. Kool
1e C: Oecumene (LA); 2e C: Raad van Kerken Vorden.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 17 januari, Gereformeerde Kerk, Raad van Kerken 
“Dienst van de Eenheid”.
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, pastor A. Bos, ds. J. Kool
1e C: Oecumene (LA); 2e C: Raad van Kerken Vorden.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 17 januari, 10.00 uur, Voorganger: Ds. H. Westerink, Kerkdienst,
Kinderoppas: Gerrie Hiddink.

R.K. kerk Vierakker

Zondag 17 januari, 10.00 uur, Woord en Communieviering, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 17 januari, 10.00 uur, Oecumenische viering Locatie: Ger. Kerk, 
vg. diaken A. Bos. 

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 € 7,26 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover 
worden geen inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. 
Reacties naar Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. 
Dubieuze of anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw 
brieven onder nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes 
kunnen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/mo-
tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 
per m2. 0545-472574 of 06-
12300129. 
   
OVERGEWICHT? VOEDINGSAD-
VIES van ervaringsdeskundige, 
na consult van 30 min. weet u 
alles! 0657671509.
   
GROTE VERKOOP Vr / za 15 en 
16 jan. van 10-16 uur. Van huis-
raad tot nieuwe kinderwagens. 
Snowboots tegen lage prijzen, 
gebruikte meubels,bedden,an
tiek,schilderijen. Petersdijk 17, 
Zelhem.Tel. 06-53154507.
   
GEZOCHT; Oude brommers, 
onderdelen en verzamelin-
gen van o.a Zundapp, Kreid-
ler. Bromfietswinkels opgelet: 
we kopen ook graag uw oude 
winkelvoorraad op. tel 06-
15268461 of 06 48591665.
   
Puppy / jonge honden cursus! 
Op maandag 1 febr. starten 
wij het nieuwe seizoen: Jacht-
hondentraining voor puppy’s 
en jonge honden in de ma-
nege. Voor aanmelding: www.
knjvzwiep.nl Informatie onder 
0314-641685 (Fam. Starink).
   
Te koop: houtkloofmachine, 
een kolomboormachine, aan-
hangwagen en een kippenhok 
(1.25x0.90). tel. 0314-631647.
   
Voor de Zwarte Markt de Veld-
hoek op 30 en 31 januari heb-
ben wij nog enkele plaatsen 
beschikbaar voor standhou-
ders. Interesse? 06-17636641.
   
Je hoeft niet te wachten tot 
je helemaal in de knoop zit 
met jezelf. Zoek hulp! tel 06 
23345441 www.wilmatepaske.
nl.
   
Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboe-
dels. Verzamelhuis Warnsveld, 
Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 
19.
   
Yuan Gong in Zutphen. Yuan 

Gong is een methode die helpt 
ontspannen en het lichaam 
soepeler te maken. Het is voor 
iedereen geschikt, er wordt ge-
werkt met respect voor eigen 
grenzen. Ook heel geschikt 
voor herstel na blessures. Gra-
tis kennismaken op ma 18 jan 
om 10.30 op Kerkhof 12 in Zut-
phen. Info: www.qi-rising.com.
   
Wie heeft verkeerde (lange) 
jas meegenomen uit Dorps-
kerk Vorden 20-12-2015? 
Graag contact! 0575555228 / 
0641523555.
   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG 
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08 
Alleen op afspraak.
   
Naailes in Zelhem; Leer je eigen 
kleding naaien! Lessen op een 
ochtend of avond per week. 
Ook speciale avonden voor 
tieners vanaf 13 jaar. Vraag 
naar de mogelijkheden. Ook 
het adres om kleding te laten 
maken en verstelwerk. Mode-
vakschool Thea 06 23151520 
Theavz@kickmail.nl.
   
Hondenschool Klein Weetink 
uit Velswijk begint weer met de 
nieuwe cursussen op zaterdag 
16 januari. Aanmeldingen en/
of inlichtingen: Ap Peters, 0314 
- 641436. Hanneke Peters, 0314 
- 641949. Zie ook: www.klein-
weetink.nl.
   
Heeft u last van ratten, mollen, 
konijnen of ander ongedierte? 
Bel Don Veenhuis 06-10499025
   
Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   
Te huur 14 km ten ZO Zutphen: 
VOORHUIS boerderij, eig.in-
gang, 2 sl.k. Gr. tuin, evt.weitje, 
Voor 1-2p. rust/tuinliefh.
   
Locatie Cursus: Inleiding Klas-
sieke Muziek, ‘huiskamer 
Hotel Bakker’. Kosten € 40,=. 
Inl.+aanmelding concert: con-
certen@vriendenvandedorps-
kerkvorden.nl of symone.
boerstoel@gmail.com of 0575-
556381. Zie redactioneel stukje 
elders in deze krant.

13 t/m 19 januari 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  
€ 11,00. Dagmenu met tas: € 0,10 extra. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 
uur. Eerder in overleg mogelĳk. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 13 jan. Wildbouillon/Varkensmedaillons met 
champignonsaus, aardappelkroketten en groente

Donderdag 14 jan. Kipfilet americana met spek, tomaten en kaas 
gratineert aardappelen en rauwkost/Tiramisu 
met slagroom

Vrĳdag 15 jan. Mosterdsoep/Pangasiusfilet op oosterse wĳze, 
rĳst en groente

Zaterdag 16 jan. Feest! Rotonde bestaat 15 jaar! Spareribs met  
  zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade/Ĳs met  
  slagroom (alleen afhalen of bezorgen)
Maandag 18 jan. Gesloten
Dinsdag 19 jan. Wiener schnitzel met frieten en rauwkost/Ĳs 

met slagroom

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

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

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

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



GESELECTEERDE 
VANDYCK, VOSSEN en CAWÖ

HANDDOEKEN 
IN DIVERSE MATEN

2 HALEN 
= 

1 BETALEN

DONZEN DEKBEDDEN

Gilder de luxe enkel Anti-allergisch
60º wasbaar. 100% perkal katoenen tijk
1 pers. 140/200 van 79,95 voor 49,95

1 pers. xl  140/220 van 89,95  voor 54,95

2 pers.  200/200 van 129,- voor 79,95

2 pers. xl  200/220 van 139,- voor 89,95

litsjum.  240/200 van 139- voor 89,95

litsjum. xl  240/220 van 159,- voor 99,95

Gilder 4-seizoenen dekbed
Anti-allergisch. 60º wasbaar
100% perkal katoenen tijk
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl  140/220 van 179,-  voor 115,-
2 pers.  200/200 van 249,- voor 159,-
2 pers. xl  200/220 van 279,- voor 175,-
litsjum.  240/200 van 289- voor 179,-
litsjum. xl  240/220 van 319,- voor 199,-
litsjum. xxl  260/220 van 349,- voor 219,-

Nightkiss donzen dekbed 
Voor een zeer scherpe prijs. 4-seizoenen 
dekbed met een vulling van 90% ganzendons
1 pers.  140/200 van 319,- voor 179,- 
1 pers. xl  140/220 van 349,- voor 199,-
2 pers.  200/200 van 509,- voor 315,-
litsjum.  240/200 van 565,- voor 325,-
litsjum. xl  240/220 van 639,- voor 359,-

Vandijck dekbed Astro 4-seizoenen
90% ganzendons. Comfortklasse 4.
1 pers.  140/200 van 379,- voor 299,-
1 pers. xl  140/220 van 419,- voor 335,-
2 pers.  200/200 van 565,- voor 449,-
litsjum.  240/200 van 639,- voor 509,-

 openingstijden:  ma. 13.00 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 20.00 uur / zat. 09.00 - 18.00 uur

 Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshopdeduif.nl
Nieuw fi liaal : Haverstraatpassage 31  7511 EV  Enschede    tel. 053 - 4358359  enschede@bedshop.nl   Parkeertip: Irene Parkeergarage 

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 24 kleuren. 100% katoen
90/200  van  19,95  voor  15,95

90/210-220  van  24,95  voor  20,95

140-160/200  van  29,95  voor  23,95

180-200/200  van  37,95  voor  30,95

Flanellen lakens
1 pers. van 29,95 voor 24,95

2 pers. van 44,95 voor 32,95

Lits Jumeaux van 49,95 voor 35,00

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen tot 70%

HOESLAKENS BADGOED
De Witte Lietaer badgoed Dolce 
Super drogende handdoeken van
Egyptisch katoen
Baddoek 60/110  van  19,95 nu voor 14,95

Badlaken 70/140  van  30,95 nu voor 24,95

Gastendoek 30/50  van  6,75 nu voor 4,75

Washand 16/22  van  3,95 nu voor 2,75

De Duif Wasservice! 
Bij de Bedshop is het mogelijk om uw dekbed, 

slaapzak of kussen op een professionele 
manier te laten reinigen en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer volume en 

voelt weer schoon en als nieuw aan.

Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt 
voor het wassen, is het dezelfde dag  

na 17.00 uur weer klaar.
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Wollen winterdekbed Texellent 
100% scheerwol en een katoenen tijk
1 pers.  140/200 van 89,95 voor 59,- 
1 pers. xl  140/220 van 99,95 voor 69,-
2 pers.  200/200 van 139,95 voor 99,-
litsjum.  240/200 van 149,95 voor 109,-
litsjum. xl  240/220 van 159,95 voor 119,-

Wollen dekbedden 
Texellent Wollen 4-seizoenen dekbed met 
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers.  140/200 van 129,- voor 89,- 
1 pers. xl  140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers.  200/200 van 169,- voor 139,-
litsjum.  240/200 van 209,- voor 159,-
litsjum. xl  240/220 van 229,- voor 179,-

Dekbedden en kussens kunnen 
om begrijpelijke redenen 

slechts op de dag
van aanschaf worden geruild.

WOLLEN DEKBEDDEN

Keukensets keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD en Jorzolino
per set nu vanaf   7,95

Bamboe theedoek  nu 2 voor  6,-
Linnen glazendoeken  NU  5,95

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

Flanellen hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
80/200  van  28,95  voor  18,95

90/200  van  29,95  voor  19,95

90/220  van  34,95  voor  22,95

140/200  van  39,95  voor  25,95

160/200  van  44,95  voor  29,95

180/200  van  49,95  voor  34,95

Jersey hoeslakens
Dubbelgebreid 100% katoen
1 persoons  van  29,95  voor  22,50

2 persoons  van  49,95  voor  37,50

Lits Jumeaux  van  59,95  voor  44,95

Lits Jumeaux XL  van  79,95  voor  59,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers. van 34,95 voor 27,95

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 49,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

RESTANTEN DIVERSE 
KWALITEITEN 

KATOEN, PERKAL KATOEN 
SATIJN EN JERSEY

25% korting!

Texellent wollen onderdeken
Vulling: 100% zuiver Texelse scheerwol
80/200  van  99,-  voor  65,-
90/200  van  109,-  voor  69,-
140/200  van  169,-  voor  119,-
160/200  van  179,-  voor  129,-
180/200  van  199,-  voor  139,-
180-210/220  van  219,-  voor  159,-

Superieur 4-seizoenen dekbed
van Brinkhaus Vulling: 100% witte

boerenganzendons uit Mazurie
240 x 220 van 1349,- voor 899,-

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN KUSSENS
Synthetisch kussen Nightkiss
Tijk: 100% katoen satijn met rits
(navulbaar). Anti-allergisch.
van 34,95 p/st.   nu 2 voor 49,-

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 39,95 p/st.  nu 2 voor 59,-

3 kamer comfort kussen
Buitenzijde 90% dons en binnenin
zachte eendenveertjes.
van 79,95 p/st.  nu voor 59,-

Traagschuim neksteunkussen
Met wasbare hoes (met nekrol).
van 99,-  nu 49,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 89,95 p/st.  nu 69,95

WARME WINTEROPRUIMING

Diverse kleuren
Dubbelgebreid Jersey hoeslaken 

50% korting!
DIVERSE BADJASSEN 

50% korting!


