
Bert en Jopie van Bremen samen met burgemeester Marianne Besselink. Foto: Jan Hendriksen. 

Bert en Jopie van Bremen zestig jaar getrouwd
VORDEN - Net voordat burge-
meester Marianne Besselink 
maandagmorgen iets voor tien 
uur arriveert, levert een van de 
plaatselijke bakkers een ‘feest-
taart’ af bij de seniorenwoning 
van Bert en Jopie van Bremen. 
Op de taart tussen alle slagroom-
toefen de trouwfoto uit 1956. 
Maandag 18 januari waren Bert 
en Jopie van Bremen zestig jaar 
getrouwd. Namens de gemeente 
Bronckhorst kwam burgemees-
ter Besselink het Vordense dia-
manten echtpaar de felicitaties 
overbrengen. Sinds 1988 wonen 
Bert en Jopie met veel genoegen 
in Vorden.

Door Jan Hendriksen

Bert van Bremen (84) is een gebo-
ren en getogen Ruurloër. Jopie van 
Bremen - Loeve (79) is van geboor-
te Rotterdamse. In 1944 kwam ze 
met haar moeder en zus in Ruurlo 
terecht. “Mijn vader was overle-
den. Er heerste grote hongersnood 
in Rotterdam.” Het tweetal leerde 
elkaar kennen omdat Jopie een 
vriendin werd van Bert’s zuster. 
Het paar stapte na de verkerings-
tijd op 18 januari 1956 in het huwe-
lijksbootje. De trouwplechtigheid 
vond plaats in het gemeentehuis 
aan het Kerkplein in Ruurlo met 
aansluitend een kerkelijk huwelijk 
in de Dorpskerk van de toen Ne-
derlands Hervormde Gemeente. 
Het huwelijksfeest werd aan huis 
gevierd. Bert’s ouders hadden 
een bakkerswinkel in de Ruurlose 
Dorpsstraat. Maar Bert koos er 
voor om eerst buitenshuis te gaan 
werken voordat hij in de bakkers-

winkel van zijn vader zou komen. 
Via een advertentie in een bak-
kersvakblad kreeg hij begin jaren 
vijftig van de vorige eeuw een baan 
aangeboden als bakkersknecht in 
Mijdrecht. “En ik kreeg eind 1955 
een woning in Mijdrecht toegewe-
zen mits die binnen een maand be-
woond zou worden. “We moesten 
dan ook trouwen,” zo grapt Bert. 
Precies een maand later stapten 
Bert en Jopie dan ook in het huwe-
lijksbootje. De volgende dag moest 
er echter bij de baas weer gewerkt 
worden. “Daarom zijn we ‘s nachts 
na ons huwelijksfeest direct naar 
Mijdrecht gereden. Op de weg tus-
sen de Vinkeveense Plassen bij een 
op/afrit van een ophaalbrug bleek 
het spekglad te zijn waardoor we 
slipten en we met de auto rond tol-
den. Jopie werd uit de auto geslin-
gerd en ik schoot van het talud en 
bleef met het chassis van de auto 
op de rand van de plas hangen en 
kon niet meer aan de bestuurders-
kant uitstappen. Gelukkig hadden 
we geen noemenswaardig letsel 
opgelopen. Een takelwagen heeft 
ons weer op de weg geholpen. 
Ons huwelijk had voor het zelfde 
geld slechts een dag geduurd,” zo 
vertelt het echtpaar met een grote 
glimlach. Jopie: “Wel een reden 
om dankbaar voor te zijn dat het 
zo goed met ons afliep.”

Cafetaria
Later (na een paar jaar) werden 
door Bert en Jopie de bakkerij van 
de ouders van Bert aan de Dorps-
straat in Ruurlo overgenomen. 
Bert: “Na enige tijd zijn we ook 
met een cafetaria begonnen wat 
geen goede combinatie bleek te 

zijn. Daarom hebben we de bak-
kerij eind jaren zestig afgestoten 
en de cafetaria opgewekt tot klein 
restaurant.” In mei 1988 zijn Bert 
en Jopie om gezondheidsreden 
gestopt met de cafetaria en werd 
het pand gesloopt om de grond 
aan de buurman (De Luifel) te ver-
kopen. “We zijn toen naar Vorden 
verhuisd waar we ons direct goed 
ingeburgerd voelden,” aldus Jopie. 
Bert: “Omdat we een eigen be-
drijf hadden kwamen we niet aan 
veel sociale activiteiten toe. Maar 
eenmaal in Vorden was daar alle 
ruimte voor. De eerste jaren heb-
ben we veel gefietst. Zo hebben 
we vijf maal aan de Drentse Fiets-
vierdaagse en tien maal aan de 50+ 
Fietsdriedaagse in Zutphen deel-
genomen. Maar dat gaat helaas 
niet meer.”

Verenigingen
Verder was Jopie vele jaren actief 
voor de Welfare in Vorden, maakt 
ze nog steeds graag zelf gemaakte 
wenskaarten en is ze lid van Vrou-
wen van Nu Vorden en van een 
leeskring van de vrouwenvereni-

ging. Ook is het paar lid van de Ou-
derenbond in Vorden en van Old 
Vorden. Daarnaast is Bert nadruk-
kelijk geïnteresseerd in de genealo-
gie en was hij vele jaren bestuurslid 
van de Nederlandse Genealogie 
Vereniging afdeling Achterhoek. 
Ook is Bert lid van de Historische 
Vereniging Old Reurle waarvan 
hij mede oprichter was. Het dia-
manten echtpaar heeft vijf kinderen 
(een zoon en vier dochters), zestien 
kleinkinderen en drie achterklein-
kinderen met de vierde op komst.

 

Dinsdag 19 januari 
2016

Kastelenveldrit 
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 vijfendertigste 
jaar de Kastelenveldrit in de om-
geving van Vorden. Deze veldtoer-
tocht staat ook op de kalender van 
de Nederlandse Toer Fiets Unie 
(NTFU) en staat bij de meeste 
veldrijders met stip op hun te fiet-
senagenda. Maar ook fietsers die 
geen lid zijn van een wielervereni-
ging zijn zeker van harte welkom 
en kunnen ook deelnemen aan 
deze klassieker onder de veldrit-
ten. De start vindt plaats op sport-
park ‘t Grote Veld van VV Vorden 
aan de Oude Zutphenseweg in 
Vorden en voert de deelnemers 
via de buurtschappen Medler, De 
Wiersse naar Ruurlo en daarna via 
de buurtschappen ‘t Zelle en Lin-
de weer terug naar het startpunt 
in Vorden. Er kan gekozen 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 zandwe-
gen met een enkele harde weg om 
even iets op adem te komen. In sa-
menwerking met diverse bos- en 
landgoedeigenaren is het weder-
om een prachtige route geworden. 
Bij de controlepost worden weer 
een drankje, warme bouillon, een 
krentenbol en de traditionele ge-
haktballetjes verstrekt en er zal 
ook een materiaalpost aanwe-
zig zijn. De gehele tocht is prima 
uitgezet met duidelijke pijlen en 
wordt door leden van de VRTC 
regelmatig gecontroleerd. Na af-
loop van de tocht kunnen de deel-
nemers 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 web-
site www.vrtcvorden.nl. 

Rolstoelfietsen 
overhandigd
Zaterdagmiddag 16 januari 
was het even stil in de Herberg. 
Cycling Team Vorden had Lin-
da Koerselman en Mirjam van 
der Bijl en hun gezinnen uitge-
nodigd om tijdens de nieuw-
jaarsborrel de rolstoelfiets in 
ontvangst te nemen.

B  22

3  nr. Open dag
30 januari

Nieuwstad 8-12, Lochem
www.vandekolkwonen.nl
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FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

UITVAARTVERZORGING

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

 

 Persoonlijk en betrokken

Voor meer informatie: 

www.marionpolman.nl 
T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone.”

Een deur die altijd open stond,
een hand die zwaaide als we gingen,

en nog vele mooie dingen,
zijn herinneringen aan ons mam en oma,

die voor altijd afscheid nam.

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten 
beleven, hebben wij met verdriet afscheid moeten 
nemen van onze lieve, zorgzame moeder en oma

Gerda Bargeman-Nijenhuis
sinds 19 september 2014 weduwe van 

Jan Bargeman

* 28 november 1931 † 12 januari 2016

Harry †

André en Joke
   Koen en Chantal
   Nienke en Maurice

Richard en Ankie

Correspondentieadres:
Burg. Galleestraat 30
7251 EC Vorden.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

 
" Wees sterk en houd moed "

 
De wil om te leven tot het eind.
 
Na een bewogen, maar ook een mooi en goed
leven, is nu in geloof en vertrouwend op zijn Heer,
die nimmer loslaat zijn kind, van ons
heengegaan, onze lieve, moedige, dankbare,
levenslustige vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader
 

Jan Marinus Peppelman
 
weduwnaar van Dina Peppelman - te Bokkel
 

* Zelhem,
7 november 1921

 T Vorden,
12 januari 2016

 
Jan en Itie
   Daniel en Martien t
      Lauren
 
Anja en Pierre t

 
 
Correspondentieadres:
de Jongstraat 7
7251 SB Vorden
 
De laatste jaren van zijn leven is pa liefdevol
ondersteund of verzorgd door de medewerkers
van Sensire Team "De Delle" en Team
"De Hackforterhof". Wij danken hen voor hun
zorgzaamheid en betrokkenheid.

 
Zijn afscheidsdienst en begrafenis hebben
plaatsgevonden op maandag 18 januari.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

Hoetinkhof 215

7251 WH  Vorden

Tel. (0575) 55 29 28

,

 Houtkachels 

 Pelletkachels

 Gaskachels 

 Haarden

 Rookkanalen   

 Montage

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575 - 470354

Onze showroom is geopend op:
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 

Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 

Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

www.hetkacheltje.nl

Sterven in vrede
dat is

met ’n gerust hart je ogen sluiten.

Na een mooi en intensief leven is, in de leeftijd 
van 87 jaar, overleden onze lieve vader, opa en 
‘oude’ opa

Gerrit Marinus Kuperij
Gerrit

weduwnaar van 

Hilleken Wigherink

 Ria en Jan
  Helma en Roy, Emma, Liza, Meike
  Gerjan en Petra, Fay, Zoë

 Ans en Frank
  Hilke en Robbert-Jan
  Lieke en Don

 Gerard en Manuela
  Roan
  Mirron

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
de Lindenhof voor de liefdevolle verzorging.

14 januari 2016
Vorden, De Lindenhof

Correspondentieadres:
Weth. Campermanstraat 1, 7227 DS Toldijk.

De afscheidsdienst, waarvoor u hierbij wordt 
uitgenodigd, zal worden gehouden op woensdag 
20 januari om 11.00 uur in de Remigiuskerk  
te Steenderen. Voorafgaand is er gelegenheid tot 
afscheid nemen en condoleren tussen 10.30 en 
10.50 uur.
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan 
de Kerkhofweg te Steenderen. 
Na de begrafenis komen we samen in Het Anker, 
J.F. Oltmansstraat 7 te Steenderen.

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

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Hulphond kiest De 
Graafschap Dierenartsen

VORDEN - Per 1 januari 2016 zal 
De Graafschap Dierenartsen een 
groot gedeelte van de veterinaire 
begeleiding van de honden van 
Stichting Hulphond Nederland 
voor haar rekening gaan nemen. 
"Een bijzondere samenwerking, 
waar wij dan ook erg trots op 
zijn," aldus Harald Salomons, 
dierenarts van De Graafschap 
Dierenartsen te Vorden.

Hulphond Nederland, gevestigd 
in Herpen (Noord-Brabant) heeft 
ruim dertig jaar ervaring in het 
trainen en opleiden van hulp-
honden. Het is een kwalitatief 
hoogwaardige organisatie, die 
voor steeds meer ziektebeelden, 
gedragsstoornissen en leer- of an-
dere soorten problematiek hulp-
honden faciliteert.
Eric Bouwer (algemeen directeur 
van Hulphond Nederland), heeft 
onlangs aan alle medewerkers van 
De Graafschap Dierenartsen een 
zeer interessante presentatie ge-
geven over onder andere de vier 
verschillende groepen hulphon-
den die er worden opgeleid.

Een ADL-hulphond, deze helpt 

iemand met een lichamelijke 
beperking bij Activiteiten in het 
Dagelijks Leven. Een Epilepsie-
hulphond, (een signaleringshond) 
die erop wordt getraind zijn baas 
voortijdig te waarschuwen voor 
een aanval en hem of haar voor, 
tijdens en na deze aanval helpt. 
Een PTSS-hulphond, (een signa-
leringshond) met een speciale 
neus voor stress bij zijn baas, die 
wordt veroorzaakt door trauma-
tische ervaringen (Post Trauma-
tisch Stress Stoornis). Deze hulp-
hond helpt veteranen en andere 
geüniformeerde beroepskrachten, 
zoals politiemensen, ambulance-
personeel en brandweerlieden. 
Kortom, al deze honden zorgen 
er voor dat deze mensen weer een 
stuk zelfstandiger kunnen deel-
nemen aan de maatschappij. Een 
Therapie-hulphond. Deze honden 
worden ingezet, in samenwerking 
met diverse jeugdzorgcentra in 
Nederland, bij het coachen van 
jongeren. Deze jongeren hebben 
een ontwikkelingsachterstand 
of psychische stoornissen. Door 
mens en dier samen te laten oefe-
nen, als onderdeel van een breder 
behandelplan, ervaart een jongere 

meer controle op het eigen gedrag. 
Jongeren met bijvoorbeeld hech-
tingsproblematiek, ADHD, au-
tisme of depressie kunnen hierbij 
zeer gebaat zijn.
Voordat deze honden ingezet kun-
nen worden als hulphond, zullen 
ze een uitgebreid trainingstraject 
volgen. Dit begint al bij de puppy-
gastgezinnen, waar ze gesociali-
seerd worden en de basistraining 
zullen krijgen. Daarna worden zij 
intern verder opgeleid bij Hulp-
hond Nederland in Herpen (NB), 
om de specifieke taken te leren.

De Graafschap Dierenartsen zal 
de veterinaire begeleiding van 
deze honden voor haar rekening 
nemen. Hieronder vallen ook de 
standaard screenings, zoals het 
röntgenen van de heupen, CT scan 
van de ellebogen en het testen van 
de ogen, zodat deze honden fit 
en gezond kunnen beginnen aan 
hun loopbaan als hulphond. Voor 
meer informatie over hulphonden 
kunt u terecht op de sites.
   

 ■ degraafschapdierenartsen.nl ■ www.hulphond.nl

   

Kanjers van het 't Beeckland
VORDEN - Vlak voor kerst heb-
ben leerlingen van 't Beeckland 
tijdens hun fietstocht naar huis 
de kerstgedachte in de praktijk 
gebracht. Ze werden ingehaald 
door een man die met de fiets in 
de berm terecht kwam en vervol-
gens op het wegdek viel.

't Beeckland trots 
op hulpbiedende 
leerlingen

Hij kwam zodanig terecht dat hij 
buiten bewustzijn raakte. De leer-
lingen bedachten zich geen mo-
ment, belden 112 en zochten hulp 
bij de dichtstbijzijnde boerderij 
aan de Hekkelerdijk.

De ambulance en politie waren er 
snel en de man werd opgenomen 
in het ziekenhuis te Zutphen, waar 

hij nog een week verbleef. De leer-
lingen zijn dezelfde dag nog in het 
ziekenhuis geweest om naar de 
toestand van de man te vragen.
Op 't Beeckland werd enthousi-
ast gereageerd op de actie en de 

school is trots op deze leerlingen.
Als beloning zijn ze in de pauze in 
het zonnetje gezet en hebben ze 
een klein cadeautje ontvangen. In 
januari zijn ze bij de heer Eshuis 
thuis op bezoek geweest.

Seniorensoos
Vierakker-Wichmond
VIERAKKER - De zestigplussers uit 
Vierakker-Wichmond en omge-
ving worden van harte uitgeno-
digd op de eerste bijeenkomst in 
het nieuwe jaar en wel op dins-
dagmiddag 26 januari aanstaande 
in het Ludgerusgebouw te Vier-

akker. Traditiegetrouw spelen we 
dan Bingo met leuke prijsjes. Het 
gezellig samenzijn, het onderlinge 
contact en proosten op het nieuwe 
jaar, is natuurlijk ook belangrijk. 
Aanvang 14.30 uur. Zaal open van-
af 14.00 uur.

   

Vluchtelingenwerk 
Vierakker-Wichmond
VIERAKKER/WICHMOND - Dagelijks 
worden we via de media gecon-
fronteerd met verschrikkelijke 
beelden van duizenden vluch-
tende mensen, die proberen een 
beter bestaan te krijgen in vooral 
Europese landen. Wij kunnen de 
vluchtelingencrisis niet oplos-
sen, maar we kunnen vluchtelin-
gen, die naar Nederland komen, 
wel helpen door persoonlijke 
steun en aandacht te geven bij 
het opbouwen van een nieuw be-
staan.

Diaconie en Caritas zijn ooit op-
gericht om hulp te bieden aan de 
hulpbehoevende medemens. Bei-
de kerken van Wichmond en Vier-
akker zien hier de kans om daar 
aan te voldoen en doen daarom 
een oproep aan iedereen in onze 

dorpsgemeenschap, zowel kerke-
lijk als niet kerkelijk gebonden, 
om indien er hulp gevraagd wordt, 
wat tijd of materiaal beschikbaar 
te stellen voor deze mensen. Wat 
er precies van u gevraagd wordt, 
weten we nog niet.

Deddie van Alphen, voorzitter In-
terkerkelijke werkgroep AZC Zut-
phen (Asielzoekerscentrum), zal 
de hulpvragen, die ze krijgt, door-
spelen aan de Kerngroep Vluchte-
lingenwerk Vierakker-Wichmond.

De kerngroep zal dan contact zoe-
ken met mensen, die zich hebben 
aangemeld om hulp te bieden. De 
kerngroep bestaat uit Rien Baauw 
(Wichmond) en Elly Marijnissen 
(Vierakker). Bij hen kunt u zich 
aanmelden.

De medewerkers van Hulphond en De Graafschap Dierenartsen. Foto: PR

Activiteiten agenda
 26 jan. - 2 februari Koersbal 10.00 - 11.30 uur
 26 jan. - 2 februari Handwerken-Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur
 26 januari Rummicub 14.30 - 15.30 uur
 1 februari Koffieochtend Maatjes
 1 febr. – 8 februari Kaarten 14.30 - 16.30 uur
 13 februari Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub  9.00 - 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 - 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

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

St. Hoormij/NVVS organiseert in 2016 spreekuur 
voor mensen met hoorproblemen 
elke 2e donderdag van januari t/m april.
U kunt zich aanmelden bij St. Welzijn 
tel.nr. 0575-553405 of 
e-mail: info@welzijnvorden.nl (di/woe 9-11 uur). 
Locatie: Kulturhus Vorden.

INTERNATIONAAL VOLKSDANSEN
Elke dinsdag kunt u in Vierakker/Wichmond dansen. Deze groep danst 
internationale volksdansen onder leiding van dansleidster Yvonne Pen.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u vrijblijvend een avond mee dansen. 
Ook als u nog nooit gedanst hebt bent u van harte welkom.
Waar? In Ludgerus gebouw, Vierakkersestraatweg 24 in Vierakker. 
Tijd: 18.15 - 19.30 uur.
Meer weten; bel met Mieke Vermeulen: 0575 -511245 of Stichting Welzijn 
Vorden: 0575 -553405 (di/woe 9-11 uur).

IPAD CURSUS
Vanaf 15 maart starten wij in Hengelo met de 
iPad cursus en vanaf 17 maart in Vorden. Star-
ters cursus zijn 5 lessen en gevorderde cursus 
3 lessen. Deze lessen worden in kleine groe-
pen gegeven van 5 personen. 
Er zijn 2 docenten aanwezig.

Wilt u informatie of u aanmelden voor de cursus, dan kunt u bellen:
Henk Roes, tel. 06 2124 1984 of 
Willy Gotink, tel. 0575-553405 (di/woe 9.00 – 11.00 uur).

V.l.n.r.: Kelly Hopman, Chiara Hekkelman, mijnheer Eshuis, Patty Smeerdijk en Jordi Eg-

huizen. Foto: PR

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 19 januari 2016
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gr.  gebr. 
mosterdrollade

GRATIS 100 GRAM EI-
BACONSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Sukadelappen

695
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

4 saucijzen + 
500 gr. gehakt

695
samen

SPECIAL

Worstjes enzo

160
100 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden
Gehaktbal

185
per stuk

Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 23 januari

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 19 t/m maandag 25 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.

2.49

0.99

5.98

DE SAPPIGSTE VAN DIT MOMENT...

zoete MINNEOLA’S 10 voor   2.98
GROENTE KOOPJE...

GESNEDEN HUTSPOT-MIX
500 gram

VOOR UW GEMAK...

kilo geschrapte AARDAPPELEN +
500 gram ZUURKOOL uit het vat

DE MOOISTE VAN TEELER VERHAGE....

sappige harde ELSTAR APPELEN 
heel kilo 

UIT EIGEN KEUKEN!!!

Kant en klare

HETE BLIKSEM MAALTĲ DEN   p.p.

+ bakje rauwkost naar keuze p.p. 

0.79

6.98

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Hengelsportvereniging
“DE SNOEKBAARS”

        

  Uitnodiging tot het bijwonen van onze te houden

JAARVERGADERING
Op dinsdag 2 februari 2016 in het Dorpscentrum te Vorden. 
Aanvang 20.00 uur. 

AGENDA : 
         

 1. Opening.
 2. Notulen vorige jaarvergadering.
 3. Inbreng agenda punten.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen.
 5. Jaarverslag secretaris en penningmeester.
 6. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie.
 7. Verslag jeugdcommissie.
 8. Commissie visvijver.
  PAUZE
 9. Vaststellen contributie.
 10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar de heer M. Dekkers (Secretaris).
          Aftredend en herkiesbaar de heer R. Ilbrink (bestuurslid).
          Aftredend en herkiesbaar de heer B. Wassink (bestuurslid 
  wedstrijdcommissie).
 11. 55+- en senioren wedstrijden 2016.
 12. Wedstrijdcommissie.
 13. Prijzen voor onderlinge wedstrijden en vaststellen inleggeld.
 14. Prijsuitreiking onderlinge competitie 2015.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.

TONEELUITVOERING
Toneelgroep Vierakker-Wichmond
brengt op de planken een klucht in drie bedrijven

“MET DE KONT IN DE BOTTER”

Geschreven door Bernd Gombold
Vertaling door Ben ten Velde

Vrijdag 29 en Zaterdag 30 januari
aanvang 20.00 uur

Zondagmiddag 31 januari
aanvang 14.00 uur

vrijdag 5 en Zaterdag 6 februari
aanvang 20.00 uur

in het Ludgerusgebouw te Vierakker

Kaarten in de voorverkoop bij bakker Besselink in 
Wichmond, Cafe D’n Olde Kriet in Wichmond en onder 
voorbehoud ‘s avonds aan de zaal, want vol is vol!!!!!

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Betaalbaar vrijstaand
wonen

Waarleskamp 1 Hengelo

Bieden vanaf:

€ 200.000,- k.k.

Open Huis 
zaterdag 23 januari 2016 
van 15.00 tot 16.00 uur. 



TTS huurt voormalig distributiecentrum CanDo
VORDEN - Per 15 januari breidt 
TTS Quality Logistics haar Wa-
rehousing-tak wederom fors uit 
met ruim 8000 m2 vloeropper-
vlak. Aan de Enkweg in Vorden 
heeft TTS het voormalige dis-
tributiecentrum van CanDo ge-
huurd.

De uitbreiding is noodzakelijk 
omdat de huidige capaciteit van 
24.000 m2, ondanks een uitbrei-
ding medio 2015, niet toereikend 
is. TTS Quality Logistics is sterk 
groeiende. "Enkele belangrijke 
klanten vroegen om meer opslag-
capaciteit en het ziet er naar uit 
dat de groeiende lijn nog even 
aanhoudt. Hierdoor hebben we 
besloten fors uit te breiden zo-
dat we de capaciteit voor de aan-
komende tijd geborgd hebben," 
aldus Jan Rauwerda, Warehouse 
Manager bij TTS.

Het complex aan de Enkweg kent 
een lange historie, fietsenfabriek 
Empo bouwde het in 1936. Na 
een faillissement in 1979 heeft 
onder andere Sorbo en handels-
onderneming Steffex - bekend van 
CanDo - het inmiddels ingrijpend 
verbouwde pand als distributie-

centrum in gebruik gehad. Het 
pand meet momenteel ruim 8000 
m2 opslagcapaciteit, waarbij er in 
één deel inrijstellingen geplaatst 
zijn met een capaciteit van 1440 
pallets. Daarnaast beschikt de lo-
catie over een 4-tal laaddocks en 
400 m2 expeditie ruimte. De loop-
tijd en huursom zijn niet bekend 
gemaakt.
De Warehousing tak van TTS heeft 

zich onder andere gespecialiseerd 
in de op- en overslag van verpakte 
voedingsmiddelen. Momenteel 
heeft TTS al haar opslagpanden 
in Rijssen en directe omgeving 
liggen. De keuze voor Vorden lag 
dan ook niet direct voor de hand, 
echter is de locatie wel strategisch 
gekozen. Een productielocatie van 
een van de grotere opdrachtgevers 
ligt op een steenworp afstand van 

Vorden, dit was één van de door-
slaggevende punten om te kiezen 
voor dit pand.

"Deze uitbreiding kwam sneller 
dan verwacht en we zijn erg blij 
met de flexibele opstelling van 
de verhuurder. We gaan de 8.000 
meter in delen van 1.000 m2 afne-
men. Een zeer belangrijk aspect 
was dat het pand aan onze strenge 
kwaliteitseisen voldoet. Wij wer-
ken veelal met voedingsmiddelen 
en die kunnen niet zomaar in elk 
pand worden opgeslagen.

Ondanks dat de gevel nog stamt 
uit 1936 voldoet de rest van het 
pand sinds de recente verbouwin-
gen aan de nieuwste eisen. In de 
nabije toekomst zullen we daar 
ook een Douane Entrepot gaan 
inrichten," meldt Jan Dekker, Cus-
toms en Quality Manager bij TTS.

Zeer waarschijnlijk zal het niet op-
houden met deze uitbreiding, ook 
in Rijssen is TTS nog bezig om de 
opslag capaciteit verder uit te brei-
den. Daarbij bestaan er concrete 
plannen om BTA International uit 
Enschede, een zusterbedrijf van 
TTS, ook in Rijssen te vestigen.

Speciale 
nationale Spelen 
in 2018
ACHTERHOEK - Clémence Ross 
(voormalig staatssecretaris VWS) 
heeft tijdens het Special Olympics 
Regionaal Zwemevenement in 
Raalte het bidbook overhandigd 
aan de Stichting Special Olympics 
Nederland. Hiermee stelt de Ach-
terhoek zich officieel kandidaat 
voor de Special Olympics Natio-
nale Spelen in 2018.

Het bidboek is tot stand gekomen 
door een nauwe samenwerking 
tussen de acht Achterhoekse ge-
meenten, de Provincie Gelderland, 
MEE Oost, het Graafschap Col-
lege, de Gelderse Sport Federatie 
en een aantal toonaangevende 
Achterhoekse ondernemers. Ge-
zamenlijk willen zij een bijdrage 
leveren aan een sportevenement 

met allure. Waar mensen met een 
verstandelijke beperking in de 
spotlights gezet worden en sportief 
meedoen mogelijk wordt gemaakt 

voor iedereen. De kandidatuur 
en voorgestelde organisatie sluit 
uitstekend aan op de strategische 
focus 'Smart Werken' van de uit-

voeringsagenda Achterhoek2020, 
waarbij verbinden & samenwerken 
een belangrijk speerpunt is. De Na-
tionale Spelen worden om het jaar 
door een lokaal organisatiecomité 
georganiseerd onder auspiciën van 
Stichting Special Olympics Neder-
land. Special Olympics is dé sport-
organisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Iedereen 
kan meedoen op zijn/haar eigen 
niveau. En plezier staat voorop. De 
organisatie ziet sport als middel tot 
bevorderen van de persoonlijke 
ontwikkeling, meer zelfvertrouwen 
en eigenwaarde met emancipatie 
en empowerment als resultaat én 
positieve beeldvorming ten aanzien 
van mensen met een verstandelijke 
beperking. Deze filosofie sluit naad-
loos aan bij de gedachte van de 
Achterhoekse samenwerking om de 
Special Olympics Nationale Spelen 
2018 naar de Achterhoek te halen. 
   ■ special-

olympicsachterhoek2018.nl

Achterhoek stelt zich kandidaat voor 
Special Olympics

Het Achterhoekse organisatiecomité overhandigt haar bidbook aan de Special Olympics 

Nederland. Foto: PR

Een luchtfoto van het pand. Foto: PR

De opbrengst van wetenschappelijk onderzoek

Longpunt 'de 
Achterhoek'
DOETINCHEM - Tijdens de lotgeno-
tencontactmiddag in het audito-
rium van het Slingeland Zieken-
huis in Doetinchem bespraken 
longverpleegkundige Maritha 
Spekschoor en longarts Hugo van 
Bergeijk het thema 'Wetenschap-
pelijk longonderzoek, wat levert 
mij dat op?'

Maritha Spekschoor bracht de ver-
andering van de afgelopen veertig 
jaar in beeld. Ze wees onder ande-
re op de sterk verbeterde mogelijk-
heden tot het stellen van diagno-
ses en zeer verbeterde medicatie. 

Hugo van Bergeijk gaf uitleg over 
de stand van zaken in verband met 
de ontwikkeling van de e-nose en 
de voortgang in onderzoek naar 
de operatieve behandeling van 
het 'air trapping' zoals het plaat-
sen van de zogeheten 'ventieltjes' 
en 'coils'. De tachtig bezoekers 
kregen na de uitleg ruim tijd voor 
het stellen van vragen en voor on-
gedwongen lotgenotencontact.
De volgende bijeenkomst van 
Longpunt de Achterhoek Doetin-
chem is op 28 april, wederom in 
het auditorium van het Slingeland 
Ziekenhuis.
   

 ■ facebook pagina Longpunt de 
Achterhoek Doetinchem ■ www.gelderland.longfonds.nl Longarts Hugo van Bergeijk verzorgde een inleiding. Foto: PR

Winterverhalen
bij Woonerf
Luscinia
HENGELO - Op zondagmiddag 
31 januari komt Jan Alfrink bij 
Woonerf Luscinia bijzondere 
winterverhalen vertellen. Ook 
al lijkt de winter dit jaar maar 
moeilijk op gang te komen, met 
deze verhalen komen we zekers 
in een winterse stemming.

Jan Alfrink is al jarenlang een ras-
verteller, hij richtte Het Vertelhuis 
op en nam deel aan de Wereld-
verteldag en diverse festivals. Zijn 
verhalen zijn voor jong en oud. Op 
deze middag neemt hij de bezoe-
kers mee naar verre oorden zoals 
bij de Russische legende Varenka 
en het verhaal van Het Winter-
meisje, een echt winters sprookje. 
Hij wordt muzikaal ondersteund 
door Gemma Alfrink. Tussen-
door is er gelegenheid om over 
de sprookjes en legendes te pra-
ten. Deze middag maakt deel uit 
van het Reuring-project en wordt 
mede mogelijk gemaakt met steun 
van de Provincie Gelderland. 
Winterverhalen 31 januari van 
15.00-17.00 uur in de kantine van 
Woonerf Luscinia, Lankhorster-
straat 21, in Hengelo. Vrijwillige 
bijdrage. Aanmelden en info:
info@woonerf-luscinia.nl

wordt wekelijks uitgegeven door
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt

 www.contact.nl

 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk

Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

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

Bezorgklachten

daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend

auteursrecht 
 

bankrecht. 

Kijk voor het allerlaat

ook de volledige inhoud 
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REPARATIE EN 

VERKOOP VAN 

ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 

EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 

 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem

Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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!

1.39
v   van1.49

2.45
v   van 2.89

1.19
v   van 1.29

0.39
v   van 0.45

1.79
v   van 1.85

1.99
  WEEKEND

0.59
  WEEKEND

3.99
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

3.49
  WEEKEND

1.69
  WEEKEND

100 G340 G

800 G 150 G100 G

PER STUK

350 G

6 STUKS 250 G

250 G3x 150 G 4x 150 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

22 T/M 24 JANUARI
VOORDEEL!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Pink lady appelen Citroenen Ananas

SnoeptomaatjesRunderlappen* Schnitzel 
Americana*

Goulashsoep 
of Texaanse 
bonensoep

Smeerkaas 20+ Superfruit mix

Drop van Weleer Suikervrije kauwgom

Bereid met 
100% roomboter. 

Boterkoek

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden



Jan Stapelbroek en Marco Horstman 
kampioen veertigen

Biljarttoernooi bij 
Café Uenk
VORDEN - Afgelopen weken is er 
bij café Uenk een spannende strijd 
geleverd in het biljarttoernooi kop-
pels veertigen onder alle biljarters 

van KOT EN GENODIGDEN in 
Vorden. Voor de finale plaatsten 
zich Dries Bijenkorf/Gerben Vlog-
men en Jan Stapelbroek/Marco 
Horstman. Zondagmiddag begon 
de finale om twee gewonnen sets, 
een spannende en gelijkopgaande 
wedstrijd, waarbij na 1-1 in sets de 
derde set uit eindelijk de beslis-

sing moest brengen. Jan en Marco 
toonden zich in de derde set uit-
eindelijk de beteren en wonnen 
overtuigend. De uitslag van de fi-
nale; 40-36, 37-40 en 40-30 in het 
voordeel van Jan en Marco.

Een heel gezellig toernooi onder 
goede leiding van André Balvert.

   

Winterverhalen bij Woonerf Luscinia
HENGELO - Op zondagmiddag 
31 januari komt Jan Alfrink bij 
Woonerf Luscinia bijzondere 
winterverhalen vertellen. Ook 
al lijkt de winter dit jaar maar 
moeilijk op gang te komen, met 
deze verhalen komen we zekers 
in een winterse stemming.

Jan Alfrink is al jarenlang een ras-
verteller, hij richtte Het Vertelhuis 
op en nam deel aan de Wereld-

verteldag en diverse festivals. Zijn 
verhalen zijn voor jong en oud. Op 
deze middag neemt hij de bezoe-
kers mee naar verre oorden zoals 
bij de Russische legende Varenka 
en het verhaal van Het Winter-
meisje, een echt winters sprookje. 
Hij wordt muzikaal ondersteund 
door Gemma Alfrink.
Tussendoor is er gelegenheid om 
over de sprookjes en legendes te 
praten. Deze middag maakt deel 

uit van het Reuring-project en 
wordt mede mogelijk gemaakt met 
steun van de Provincie Gelder-
land. Winterverhalen 31 januari 
van 15.00-17.00 uur in de kantine 
van Woonerf Luscinia, Lankhor-
sterstraat 21, in Hengelo. Vrijwil-
lige bijdrage. Aanmelden en info:
 
   

 ■ info@woonerf-luscinia.nl

Jan Stapelbroek en Marco Horstman kampioen veertigen. Foto: PR

Lakken
Zondagochtend. Rust in huis en 
reuring op straat. Het heeft ge-
sneeuwd vannacht. Een glibbe-
rig spierwit pak transformeerde 
vluchtig tot een dun doorzichtig 
laagje. Suf van de slaap betreed ik 
de woonkamer. Licht weerkaatst 
vanachter de gordijnen. Stof voor 
de ramen, dochters achter de 
buis. Ik verkneukel me, ze heb-
ben het nog niet gezien. 'Heeft er 
al iemand naar buiten gekeken?' 
Vraag ik blij. Dan zet ik me liefde-
vol schrap voor de uitbarsting van 
verraste vreugde. Heerlijk.

Buurtkinderen verzamelen zich in 
de buitenlucht, ingepakt en opge-
pept. Er wordt indringend aange-
beld. 'Komen jullie ook?' Bezems 
en sneeuwscheppen zijn opge-
scharreld. Schrapend en vegend 
bewegen ze zich voort over stoep 
en weg. Na 10 minuten staat een 
van mijn verkleumde dames glun-
derend voor het raam. 'We hebben 
al bijna een sneeuwbal!' Is dit het 
huidige klimaat, denk ik. Sprok-
kelen we een sneeuwbal bij elkaar 
en schaatsen we enkel op het na-
tuurijs dat onze straten bedekt?
Maar het deert niet, er ligt poeder 
op de stenen. Ze zijn zo blij, het 
had net zo goed confetti kunnen 
zijn. Het verstijft de vingers en 
herenigt hen allemaal. Alsof de 
aanblik alles even helemaal gelijk 
maakt. Al het vuils en gemeens 
bedekt onder een mantel van hel-
derheid. Vanachter het raam kijk 
ik verliefd naar buiten. Verwarmd 
door de aanblik. En oh ja, de ver-
warming. Doe mij de binnenlucht 
nog maar even.
Van de week was ik nog in de 
sauna. Liep buiten in mijn aller-
ste nakie en zette me schrap voor 
elk spoortje kou. 's Nachts had ik 
hoofdpijn, toch niet genoeg afge-

koeld. Jaloers keek ik naar hen 
die beheerst emmers vrieskou 
over zich heen goten, als waren 
het bakken confetti. Feestelijk 
verfrissend. Als een angsthaas in 
barensnood zuchtte ik mij door 
de ontbering heen. Niet enkel 
bloot in gedaante, maar ook in 
persoonlijkheid. Met het kippen-
vel op mijn ziel en zaligheid.

Tussen vier houten muren ver-
zuchtte mijn vriendin en ik het 
leven. Van belastingaangifte tot 
schoolrapport. Ziek familielid tot 
kwakkelend huisdier. Over klein 
geluk en grote wanhoop, details 
en hoofdzaken. Fluisterend bij ge-
zelschap en schaterend in verla-
tenheid. We schoten vol en liepen 
leeg. En lieten elkaar egoïstisch 
coulant voorgaan bij de koude 
douche.
Haar teennagels verrieden hoe 
ver weg de zomer van 2015 is. Het 
laatste restje zonnenlak zal bij de 
volgende knipbeurt voorgoed uit 
het straatbeeld verdwijnen. Nog 
een klein aantal maanden, dan 
staat ze weer stralend voor de 
badkamerspiegel. Starend naar 
de kleuren van een langverwacht 
seizoen. Om zichzelf daarna te 
bedekken met een mantel van 
gelakte helderheid. Als de zon het 
vuils en gemeens weer bedekt 
met haar lieve licht.
Een hard gezoem trekt me weg 
uit de mijmering. Er wordt aan-
gebeld. 'We komen weer naar 
binnen, mam. Onze vingers zijn 
koud en de sneeuw is op.' Jassen 
aan de kapstok, handschoenen 
op de verwarming, bezems in de 
kast en ervaring in de broekzak. 
En terwijl ik zacht wrijvend twee 
paar handen opwarm, vraag ik: 
'Hé meiden, zullen we gezellig 
onze nagels lakken?'

EvaSchuurman
Column

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 21 - vrijdag 22 - zaterdag 23 januari

Mail of bel
de redactie!

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

redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20
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€

€

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 72 78
info@slotboomtweewielers.nl / www.slotboomtweewielers.nl

WINTER
BEURTEN
Breng nu uw fiets of electrische fiets voor een 
grote (winter) beurt, voorkom wachttijden in de 

zomer en uw fiets is weer klaar voor het seizoen!

Fiets met naafversnelling, speciale prijs:

€ 54,50NU 

€ 69,50NU 

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

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

Fiets met derailleur, speciale prijs:

Deze akties zijn geldig in de maanden november, december en januari

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

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

NU OOK LEVERBAAR: 
WINTERBANDEN



Hans van der Vleuten wil Achterhoek 
met zenmeditatie gelukkiger maken
LOCHEM - "Zen heeft voor mij 
niets mysterieus," vertelt de Lo-
chemse zenleraar Hans van der 
Vleuten over de boeddhistische 
concentratie-meditatie. "Zen 
is aandacht, dat wat je doet, zo 
goed mogelijk doen." Vanuit zijn 
meditatieruimte aan huis pro-
beert de Lochemer zo veel mo-
gelijk mensen uit de regio geluk-
kiger te maken. Op 30 en 31 janu-
ari zijn er proeflessen te volgen 
en in februari starten de nieuwe 
beginnerscursussen.

Van der Vleuten is een Brabantse 
boerenzoon die inmiddels al weer 
vele jaren in het Achterhoekse Lo-
chem woonachtig is. Hij maakte 
carrière in de agrifoodwereld, 
was onder meer directeur van een 
coöperatieve kuikenbroederij in 
Groenlo.
Een baan die vanzelfsprekend de 
nodige druk en stress met zich 
meebrengt. Ruim tien jaar gele-
den kwam hij op een punt dat het 
steeds lastiger werd rust te vinden. 
"Ik kon malende gedachten moei-
lijk van me afzetten en besloot 
daarom mezelf aan te pakken," 
kijkt de oud-directeur terug. Hij 
raakte destijds in contact met zen-
leraar Rients Ritskes.
Aanvankelijk ging de nuchtere 
Van der Vleuten met enige reserve 
naar de cursus. Hij herinnert zich 
dat hij zelfs op het punt stond er 
de brui aan te geven. "Op een 
gegeven moment gingen we aan 
loopmeditatie doen. We moes-
ten in een rijtje achter elkaar aan 
lopen. Ik dacht: 'dit is niets voor 
mij'. Alles in mijn lijf protesteerde 
en ik wilde bijna de ruimte uitlo-

pen. Door de lessen van Rients op 
te volgen en aandacht te hebben 
voor mijn lichaam, kwam het toch 
goed. Ik begon mijn hartslag te 
tellen en kwam helemaal tot rust. 
Ook in het dagelijkse leven."
Nu Van der Vleuten zelf les geeft, 
ziet hij nu dat ook zijn leerlingen 
dezelfde ervaring hebben bij het 
volgen van zijn cursussen. "Vaak 
moeten ze eerst een drempel over. 
Ik doe er alles aan om ze thuis te 
laten voelen, het vreemde makke-
lijk te laten aanvoelen."

"Zen heeft 
voor mij niets 
mysterieus"

De Lochemer slaagt daar meestal 
wel in. "In 2015 heb ik 105 cursis-
ten mogen verwelkomen. Daarvan 
zijn er ongeveer 90 zeker gelukki-
ger geworden," vertelt hij. Het zijn 
mensen die rust willen vinden in 
hun drukke bestaan, mensen die 
voor moeilijke keuzes staan, maar 
ook zijn er cursisten die geen pro-
blemen hebben.

Introductiecursus
Tijdens een introductiecursus 
wordt de cursist de basisbeginse-
len van zenmeditatie bijgebracht. 
In vijf maanden tijd leert hij aan 
de hand van de theorie van zen-
meester Rients Ritskes mediteren 
en het vergroten van aandacht en 
bewustzijn. Verder komen onder 

andere de onderwerpen doelen 
stellen en evalueren, keuzes ma-
ken, aandacht, geluk, omgaan met 
stress, symbolen en verlichting 
aan de orde. Na afloop is de cur-
sist zelf in staat om te mediteren. 
"Door dit dagelijks twee keer twin-
tig minuten te doen en daarnaast 
ook regelmatig te sporten, zal men 
zich een stuk gelukkiger gaan voe-
len."
   

 ■ Zen.nl Lochem 
Tel: 06-19253151 en 0573-
255650 
E-mail: hansvdvl@zen.nl 
www.zen.nl/lochem

Vijftienjarig jubileum 
Grand bistro de Rotonde
VORDEN - Op 16 januari 2001 
openden de ondernemers Wendie 
en Thomas Kniewallner-Vrieler of-
ficieel de deuren van Grand bistro 
de Rotonde. In het weekend van 16 
en 17 januari, vijftien jaar later be-
leven de ondernemers nog steeds 
veel plezier in hun prachtig, actieve 
bistro-restaurant.

"Daarom hebben wij als verras-
sing afgelopen weekend alle gas-
ten van onze bistro getrakteerd. 
Maar ook dit hele jaar, 2016, zal 
in het teken staan van traktaties, 
want belangrijk is voor ons: Ten 
eerste het team Grand bistro de 
Rotonde. Zonder hen konden we 
niet zo velen gezichten dag in dag 
uit verwelkomen. Maar ook u, onze 
gast. Bedankt voor het vertrouwen 
om steeds weer onze bistro te be-
zoeken voor een kop koffie, lunch, 

diner, workshop, cadeaubon of 
catering. Wij blijven u met plezier 
verwelkomen, verwennen, laten 
beleven en ontmoeten.
En onze leveranciers/onderhoud 
bedrijven. Dag in dag uit zorgen 
velen vaste leveranciers voor ver-
trouwde kwaliteit aan producten, 
met prettige chauffeurs en con-
tacten. Maar ook als er iets gere-
pareerd moet worden dan kunnen 
we na een telefoontje altijd van een 
vaste groep bedrijven op aan. Ook 
deze groep mensen bedankt voor 
deze samenwerking. Laat u allen 
verwennen het komende jaar en 
volg ons over de komende trakta-
ties die wij vanaf volgende week 
in het Contact, Facebook, Twitter 
of Website bekend zullen maken", 
laten Wendie en Thomas Kniewall-
ner-Vrieler van Grand bistro de Ro-
tonde weten.

   

Grand Bistro de Rotonde 
verlengt spaarkaartactie
VORDEN - Sinds juli 2015 doet 
Grand bistro de Rotonde mee aan 
de spaaractie 'tweede driegangen-
menu vrij'. Deze actie loopt ten 
einde op 31 januari 2016. "Dat deze 
actie als erg succesvol ontvangen is, 
hoeft niet onder stoelen en banken 
gestopt te worden. Het lijkt erop dat 
er meer spaarkaarten dan stoelen 
zijn om te eten, hierdoor zijn op dit 
moment velen spaarders teleurge-
steld. Na een middagje brainstor-
men hebben wij toch voor nog lief-

hebbers die spaarkaarten over heb-
ben een leuk aanbod: U kunt nog 
een paar weken blijven reserveren 
en wel tussen 1 februari en 21 fe-
bruari uitgezonderd Valentijnsdag 
(14 februari). U kunt alleen reser-
veren via ons telefoonnummer of 
ons eigen email. De actie eindigt in 
onze bistro dan op 21 februari. Kijk 
op onze website www.grandbistro-
derotonde.nl naar het actuele drie-
gangenkeuzemenu", aldus Wendie 
en Thomas Kniewallner.

Hans van der Vleuten. Foto: PR

(Advertorial)

Helmink Wonen in Vorden breidt winkel uit met keukenafdeling
VORDEN - In Duitsland kom je 
het regelmatig tegen op gevels: 
‘Küchen und Möbel’. Helmink 
Wonen in Vorden biedt dit ‘to-
taal wonenconcept’ binnenkort 
ook. Door de huidige winkel uit 
te breiden met een keukenaf-
deling kan de klant straks voor 
al zijn woonwensen terecht bij 
Helmink. Naar verwachting zal 
de nieuwe afdeling in de tweede 
helft van maart gereed zijn. Om 
ruimte te creëren houdt Helmink 
de komende weken een grote 
verbouwingsopruiming.

Om de kennis over deze nieuwe 
productgroep in huis te halen, 
hoefde Jeroen Helmink niet ver te 
zoeken. Zijn broer Arjan is sinds 1 
januari van dit jaar ook werkzaam 
voor het familiebedrijf. De afgelo-
pen acht jaar werkte hij bij meer-
dere keukenspeciaalzaken. Hij zal 
de keukenafdeling gaan coördine-
ren en speelt ook een belangrijke 
rol bij het samenstellen van de 
collectie.

Goede prijs-kwaliteitverhouding
“We richten ons met name op het 
middensegment “, vertelt Arjan 
Helmink. In de showroom zullen 
keukens te vinden zijn in de prijs-
categorie 3000 tot 10.000 euro. 
“We zijn in staat om een hele goe-
de prijs-kwaliteitverhouding te 
hanteren doordat we rechtstreeks 
inkopen bij de grootste keukenfa-
briek van Europa. We betrekken 

daar Duitse kwaliteitskeukens 
voor de scherpste prijs, er zitten 
geen partijen tussen die er wat 
aan moeten verdienen. We zijn ook 
niet gebonden aan een vooraf be-
paalde verkoopformule. Dat bete-
kent ook dat we niet de verplichte 
marketingkosten hebben die daar 
bij horen “, legt de keukenspecia-
list van Helmink uit. “Daar komt 
bij dat wanneer je keukens aan de 
hand van een verkoopformule ver-
koopt, het assortiment wordt sa-
mengesteld op basis van de lande-
lijke klantbehoefte. Wij willen juist 
flexibel zijn en in kunnen inspelen 
op wensen van onze klanten uit de 
regio.” 

Gratis 3D-tekening
Momenteel is men bij Helmink 
druk bezig met het integreren van 
de keukenafdeling in de bedrijfs-
voering. Daar hoort de aanschaf 
van een computerprogramma om 
keukens in 3D te tekenen ook bij. 
Klanten kunnen straks geheel vrij-
blijvend zo’n 3D-animatie van hun 
gewenste keuken laten maken. Zij 
kunnen zich daarbij laten inspire-
ren op de keukenafdeling die op 
de begane grond en de eerste ver-
dieping wordt gerealiseerd. Daar 
komen opstellingen met appara-
tuurmerken als AEG, Atag, Pelgrim 
en Zanussi. Er is tevens een ruime 
keuze aan fronten en opties.  “Als 
een klant besluit een keuken aan 
te schaffen, kunnen wij de keuken 
laten installeren, maar de klant 

kan er ook voor kiezen dit zelf te 
doen. De tekening en aansluit-
schema’s stellen wij dan gratis be-
schikbaar.”

Totaal wonenconcept
Klanten weten Helmink in Vorden 
al tientallen jaren te vinden van-
wege de trendy en actuele collectie 
meubelen, zitcomfort op maat (re-
laxfauteuils),  vloeren, alles voor in 
de slaapkamer, gordijnen en zon-
wering. Dit assortiment uitbreiden 
met keukens is volgens Helmink 
een logische stap. “We gaan uit 
van het ‘totaal wonenconcept’. De 
klant kan bij ons terecht voor alles 
dat nodig is om zijn woning naar 
eigen smaak in te richten. Daar 
hoort de keuken uiteraard ook bij. 

Heeft de klant een keuken bij ons 
uitgezocht, dan kan hij ook bij ons 
terecht voor bijpassende raam-
decoratie.” Het inpassen van een 
keukenafdeling is mogelijk door-
dat Helmink vorig jaar het comple-
te assortiment heeft aangepast op 
nieuwe behoeften van de klanten. 
Als gevolg daarvan is er minder 
ruimte nodig om alle producten te 
tonen.
De sfeer en aanpak van de mede-
werkers op de keukenafdeling zul-
len hetzelfde zijn als de klant van 
Helmink Wonen gewend is. .”De 
Achterhoekse gezelligheid zal ook 
op de nieuwe afdeling heersen en 
ook de persoonlijke benadering 
die men van ons gewend is, zullen 
we blijven hanteren.”

Verbouwingsopruiming
Om ruimte te creëren in de win-
kel, houdt Helmink Wonen de ko-
mende weken een grote verbou-
wingsopruiming met kortingen tot 
wel 80 procent. Wanneer er genoeg 
showroommodellen verkocht zijn, 
kan worden gestart met het inrich-
ten van de keukenafdeling. 

Naar verwachting zal Helmink Wo-
nen en Keukens in de tweede helft 
van maart het ‘totaal wonencon-
cept’ aanbieden.

Helmink Wonen
Zutphenseweg 24
7251 DK Vorden
0575-551514
www.helminkwonen.nl

Fotobijschrift: Arjan Helmink (rechts) is sinds 1 januari ook toegetreden tot het familiebedrijf. Hij zal de nieuwe keukenafdeling gaan runnen.
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Vr    uw
Column 
Jantien van Leeuwen

Krolse kat
Zingen is gezond. Uit onderzoek 
blijkt dat zingen goed is tegen stress 
en de weerstand verhoogt. Maar ik 
kan u verklappen: niet bij ons thuis. 

Zingen schijnt te zorgen voor een 
verhoogde concentratie immuunglo-
buline A (proteïnen die als afweer-
stof werken) en cortison (een hor-
moon tegen stress). Door te zingen 
wordt de ademhaling gestimuleerd, 
wat goed is voor een betere bloeds-
opname en als klap op de vuurpijl 
werkt het plezier in zingen stressver-
lagend.
Verlagend? Ik dacht het niet. Als 
manlief bij ons thuis begint te zin-
gen, duikt de rest van ons gezin 
spaans benauwd met de vingers 
in de oren onder tafel, terwijl een 
‘Neeee!’ door de kamer echoot. Je 
ziet de migraineaanval bij zoon-
lief opkomen, dochterlief begint te 
stampvoeten en mijn bloeddruk tikt 
met gemak de 240 aan. Dat zingen 
heeft met plezier en stressverlagend 
helemaal niets te maken. Ook niet 
voor de zanger in kwestie.
Dat laatste is overigens dan ook onze 
bedoeling; we demotiveren manlief 
hartstochtelijk om te zingen. Toen 
mijn dochter nog een centimeter of 
zestig was en haar werd gevraagd of 
papa een liedje ging zingen, stopte 
ze haar vingers al in haar oren. Wan-
neer we maar kunnen proberen we 
hem duidelijk te maken dat de krolse 
kat van de buren in haar luidruchtig-
ste nacht beter bij stem is. En ik zet 
mijn muziek zo hard dat het byzan-
tijns mannenkoor er nog niet boven-
uit zou komen.
Onze pogingen hem het zwijgen op 
te leggen zijn tot dusverre echter te-
vergeefs. Sterker nog, hij geeft zich 
op voor iedere musical die bij onze 
kinderen op school wordt opge-
voerd. En ja hoor, hij zingt gewoon 
mee. Nou ja,hij zegt ‘zingen’, maar 
u en ik zouden het anders schrijven. 
Dan oefent hij er lustig en luidruch-
tig op los. En vraagt hij zich oprecht 
af waarom de collega die hij ’s och-
tends ophaalt demonstratief oor-
doppen inplopt voordat hij zijn gor-
del omdoet. 
Hij is helemaal niet meer te houden 
nadat hij een proefles heeft bijge-
woond op de toekomstige middel-
bare school van onze dochter. Een 
proefles van… de musicalstroom. 
Waar iedereen moest zingen. En hij 
een compliment kreeg voor zijn ta-
lent om twee toonladders boven de 
rest uit te zingen. Waarop dochterlief 
een week later bij haar eigen les van 
diezelfde docent te horen kreeg dat 
ze het talent van haar vader heeft. 
Zie dat als tienjarige maar eens te 
boven te komen. Daarom neem ik 
het hierbij publiekelijk voor haar op: 
zo vals zingt ze niet. Waarschijnlijk 
bedoelde de docent het talent van 
lef hebben. Want ik denk dat u wel 
begrijpt: dat manlief blijft zingen, 
met alle weerstand die het oproept 
en stress die het oplevert, dat is wel 
lef hebben. 

“Het moment dat je een 
vrije val maakt is geweldig” 
Door Meike Wesselink

Nadat ze cum laude slaagde voor 
het gymnasium, vertrok Jeanine 
naar Thailand. Als ze terugdenkt 
aan hoe een verlegen en ernstig 
meisje ze toen nog was, moet ze 
glimlachen. Het vrijwilligerswerk 
daar als juf Engelse deed haar 
goed, maar toen ze aan de andere 
kant van de wereld kennis maak-
te met freediving, veranderde 
haar leven totaal. Afgelopen sep-
tember werd ze voor het eerst 
wereldkampioene. We zochten 
haar op in haar ouderlijk huis in 
Hengelo (G).

De 22-jarige blonde schoonheid 
leidt een dubbelleven. Freediving is 
een extreme sport. Het vraagt een 
ongelooflijke discipline, het vergt 
een intensieve training, je moet op 
en top fit zijn en het is best lastig 
te beschrijven wat het duiken met 
Jeanine doet. Een beetje gecompli-
ceerd, maar Jeanine heeft zich er 
al lang bij neergelegd dat het aan 
deze kant van de wereld moeilijk te 
begrijpen is wat ze aan de andere 
kant uitspookt. 
Freediving dus: zonder duikflessen, 
met je longen vol lucht zover mo-
gelijk de diepte van de zee in. met 
de schoolslag, zonder of mét vin-
nen, of op armkracht langs een lijn 
naar beneden; kan allemaal. Om de 
negentig meter te halen die Jeani-
ne in 2013 bereikte, moet je jezelf 
steeds een stukje verder pushen, de 
prikkel die maakt dat je weer wilt 
ademhalen proberen uit te stellen. 
Het is gebeurd dat Jeanine zichzelf 
zover pushte dat ze een black out 
kreeg. “Of je in een droom wegzakt 
en er ook weer uit wakker wordt.” 
Een niet onprettige ervaring dus, 
maar niet iets om te vaak te doen, 
want het gebrek aan zuurstof in je 
hersenen kan vervelende gevolgen 
hebben.
Met één hap adem ga je naar be-
neden en met diezelfde voorraad 
lucht moet je -om de druk te kun-
nen weerstaan- je oren klaren; 
lucht vanuit je mondholte naar je 
oren pompen om de druk buiten en 
binnen het trommelvlies gelijk te 
krijgen. Er moet dus zoveel moge-
lijk lucht mee naar beneden. Free-
divers nemen niet alleen de grootst 
mogelijke hap adem; met een soort 
slikbewegingen proppen ze nóg 
wat extra lucht in de longen, pac-
king genaamd. 
Met wat inspanning kan Jeanine 
zeven minuten(!) haar adem inhou-
den, maar om ook zo lang de diepte 
in te gaan is onmogelijk omdat het 
duiken zelf veel energie kost.
Het moet wel een ontzéttend leuke 
sport zijn, dat freediven. “Het mo-
ment dat je een vrije val maakt, is 
geweldig. Het eerste stuk naar bene-
den moet je op eigen kracht, maar 
op een gegeven moment wordt je 
naar beneden getrokken en kun je 
je gewoon laten vallen. Het voelt 
bijzonder om af te dalen in die stille 
en rustige diepte. Bovendien zorg je 
dat je heel rustig bent om zo weinig 
mogelijk zuurstof te verliezen. De 
hersenen verbruiken het meest en 
stress of negatieve gedachten ver-
sterken dat alleen maar. Het is dus 
ook heel relaxed, meditatief bijna.”
Die training in relaxed zijn, komt 
haar in het dagelijks leven ook van 

pas. Jeanine is niet alleen  heel 
sportief, ze is ook slim. Vorig jaar 
rondde ze haar bachelor Medicij-
nen af. Ze heeft een tussenjaar ge-
nomen met de gedachte er daarna 
helemaal voor te gaan; voor haar 
co-schappen.
 Lekker veel freediving dus dit jaar? 
“Ik wil heel graag in april naar een 
bijzondere wedstrijd op de Baha-
ma’s. Vertical Blue heet het daar. 
Een gat in het rif, vlakbij het strand. 
Het gat is 200 meter diep en 100 
meter breed en een populaire plek 
voor freedivers. Een van de bes-
te freedivers ter wereld, William 
Trubridge, woont daar en heeft de 
wedstrijd georganiseerd.”
Jeanine maakt gauw een somme-
tje en komt uit op een bedrag van 
vier à vijfduizend euro, die ze nodig 
heeft voor de wedstrijd. Dat zijn 
heel wat dagen werken in de apo-
theek in Maastricht waar Jeanine 
doordeweeks met heel veel plezier 
een bijbaan heeft. “Freediving is 
een sport in opkomst. Het is nog 
niet heel gebruikelijk om met spon-
soren te werken, maar het zou wel 
fijn zijn om er een te vinden. Als je 
wint, is er vaak geen prijzengeld. Je 
krijgt een medaille. Ook heb ik een 
keer een Oris horloge gekregen, en 
een cruise. Voor één persoon…”
Dat ze in Maastricht en in Hengelo 
niet snappen wat ze doet, daar kan 
ze best mee leven. Ze is er behoor-
lijk nuchter onder. “Maar sinds ik bij 
RTL Late Night ben geweest, nadat 
ik in september wereldkampioen 
werd, lijkt er wel iets te zijn veran-
derd en vinden mensen het toch 
wel een prestatie. Je bent toch de 
beste van de wereld.

Misschien dat het door haar televi-
sieoptreden komt; zangeres Eefje 
de Visser vroeg Jeanine om mee 
te spelen in haar nieuwste video-
clip. “Dat was wel heel bijzonder. Ik 
houd erg van haar muziek, dus toen 
ze me vroeg, voelde ik me vereerd. 
Samen met een paar andere Neder-
landse freedivers ben ik te zien in 
het nummer Scheef. De clip is net 
uit. 
 “Door freediving zie je op een bij-
zondere manier iets van de wereld. 
Je maakt kennis met de lokale be-
volking en omdat het een interna-
tionale sport is, ontmoet je men-
sen van over de hele wereld. Leuke 
mensen, want ze zijn avontuurlijk. 
Ik voel me fijn als ik op reis ben. 
Als je erachter komt dat het er in 
principe eigenlijk overal op de we-
reld hetzelfde aan toe gaat, kun je 
overal naartoe. Dat is een fijne we-
tenschap.”
 Oké, ze mist haar vriendje als ze 
op reis is. Die heeft trouwens he-
lemaal niets met freediven. “Het 
klaren lukt hem niet en het is een 
ontzettende stresskip. Maar verder 
is hij wel lief.” En haar ouders? “Ja 
wat vind je ervan als je dochter een 
extreme sport bedrijft? Niet zo fijn 
dus. Maar ze hebben me vanaf het 
begin gesteund.  Ze vinden het leuk 
voor mij.”
Jeanine voelt zich thuis in de war-
me wateren van verre oorden. 
“Maar een ijsduik zou ik ook wel 
eens willen maken. Gewoon een 
keer uitproberen voor de lol.”

www.jeaninegrasmeijer.com

ART OF CHI 

Proefles 22 en 29 jan. 

12 weken  
 Start  vr i jdag 05 febr .  

11.00-  12.00uur 

Combinatie.  

 Zievoor meer informatie 
www.artofchi.nl  

 (0575)- 523250 - 06 22926149 

Cursus T’ai Chi 
 

De oud-Hengelose kan maar liefst zeven minuten haar adem inhouden en zo 
zonder duikflessen vele meters afdalen. Foto: Daan Verhoeven

De 22-jarige Jeanine Grasmeijer 
is wereldkampioene freediving. 

Foto: Marian Groot Wassink
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
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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In de regionale woonvisie van 
zeven Achterhoekse gemeenten, 
de provincie en woningbouwcor-
poraties zijn afspraken gemaakt 
over woningbouw in de regio en 
de bijstelling van aantallen nog 
mogelijk te bouwen nieuwbouw-
woningen tot 2025. De reden 
hiervoor is dat het gebied te ma-
ken heeft met een veranderende 
bevolkingssamenstelling (krimp 
en vergrijzing) en de betrokken 
partijen een bij deze situatie 
passende woningvoorraad willen 
bewerkstelligen. Met als doel de 
woonkwaliteit in de regio op peil 
en passend bij de situatie van 
onze inwoners te houden. 

Onze gemeente stuurt er daarbij 
op merendeels te bouwen in de 
vier grotere kernen Hengelo, 
Steenderen, Vorden en Zelhem 
vanwege onder andere hier aan-
wezige voorzieningen. Elders is 
het toevoegen van woningen via 
maatwerk mogelijk. Wonen en 

zorg en mogelijke combinaties 
zijn aandachtspunten. Dat zelfde 
geldt voor leegstand en leeg-
komend vastgoed, vanwege het 
effect hiervan op de kwaliteit en 
leefbaarheid van het omliggende 
gebied. 

Voor de zeven gemeenten is een 
verdeling gemaakt met aantallen 
nog mogelijk te bouwen woningen. 
In eerste instantie was afgespro-
ken dat in de Achterhoek in totaal 
nog max. 5.900 woningen moch-
ten komen. Doordat de krimp 
eerder en versterkt toenam, is dit 
aantal inmiddels naar beneden 
bijgesteld. Voor Bronckhorst 
betekent deze ontwikkeling dat er 
nog extra geschrapt moet worden 
in de aantallen nog nieuw te bou-
wen woningen. In totaal mogen in 
onze gemeente 385 woningen ge-
bouwd worden tot 2025. Er staan 
er echter nog rond 430 op de rol. 
Onlangs besloten b en w daarom 
om voor 21 niet-benutte woning-

Voorstel om 21 niet-benutte woonbestemmingen te 
schrappen 

bouwmogelijkheden de procedure 
te starten om de woonbestemmin-
gen te schrappen. Het gaat om: 
• Halle, Bielemansdijk (1 woning), 

Landeweerweg (1 woning) en 
Marssestraat 1 (1 woning)

• Steenderen, Timpweg 
 (2 woningen)
• Toldijk, Reigersvoortseweg 12 

(2 woningen)
• Keijenborg, Wolsinkweg 6 
 (4 woningen)
• Vorden, Wientjesvoort-Noord 
 (6 woningen)
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 4 
 (1 woning) en Terborgseweg 
 (3 woningen)

Bestemmingsplanprocedure
Wethouder Spekschoor: “Wij heb-
ben hierover vanzelfsprekend 
gesprekken gevoerd met de 
betrokkenen in de afgelopen 
periode. Het is voor hen een zwaar 
besluit.” Het bestemmingsplan ligt 
vanaf 14 januari 2016 zes weken 
ter inzage. Tijdens deze termijn 

kunnen zienswijzen worden inge-
diend. De gemeenteraad beslist 
vervolgens over de vaststelling 
van het bestemmingsplan. Dit be-
stemmingsplan is in Bronckhorst 
het eerste dat helemaal in het te-
ken staat van het wegbestemmen 
van niet-benutte woningbouw-
mogelijkheden. Er zijn nog meer 
niet-benutte woningbouwmoge-
lijkheden. Ook hiervoor geldt dat 
deze wegbestemd zullen gaan 
worden als deze niet worden  
gerealiseerd. 

Het zal u vast niet zijn ontgaan: 
de Giro d’Italia, één van de groot-
ste wielerrondes ter wereld, gaat 
in 2016 van start in Gelderland! 
Op 8 mei doen de renners 
Bronckhorst aan: de route komt 
langs de kernen Drempt, Hum-
melo en Keppel, Zelhem en Veld-
hoek. De Giro doet de harten van 
fiets- en sportliefhebbers onge-
twijfeld sneller kloppen, maar het 
evenement biedt ook veel kansen 
voor bijvoorbeeld ondernemers, 
sportverenigingen 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 gemeente-
huis. 

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 uit-
wisselen en gelegenheid tot het 
stellen van vragen 

Aanmelden 
Graag horen we uiterlijk 

19 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 www.
girogelderland.nl 
of scan de QR-co-
de. 

Vergunning aan-
vragen voor 
31 januari
Om een evenement te organise-
ren tijdens de Giro heeft u een 
vergunning nodig of moet u een 
melding doen. U kunt uw aan-
vraag voor een vergunning uiter-
lijk 31 januari 2016 bij de ge-
meente 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 
voorbereidingstijd en goede af-

stemming tussen alle betrokken 
(veiligheids)partijen, zoals politie 
en veiligheidsdiensten. 

Subsidiemogelijkheid voor 
piazzafeest of mercato mogelijk
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 aankle-
den van de buurt en de ingrediën-
ten voor een lekkere pasta om 
met zijn allen samen te koken en 
te eten. Ook kunnen ondernemers 
één keer met financiële onder-
steuning van de provincie samen 
een zogenaamde mercato inrich-
ten: een markt met activiteiten er-
omheen die thematisch verband 
houden met de wielerkoers. Aan-
vragen voor subsidie voor een pi-
azza of een mercato kunt u indie-
nen tot 1 maart 2016 via www.gi-
rogelderland.nl. Wees er snel bij, 
want slechts voor enkele activitei-
ten is subsidie beschikbaar! 
Doen!

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

Heeft u een indicatie gekregen 
voor Wmo-zorg of Jeugdhulp, dan 
kunt u vervolgens zelf een zorg-
aanbieder kiezen. Ook in 2016. 
Deze aanbieder moet wel een 
contract hebben met de gemeente. 
De lijsten met de zorgaanbieders 
voor 2016 vind u op www.bronck-
horst.nl (kijk bij Infobalie en dan 
bij Zorg, welzijn en onderwijs). De 
contracten met de aanbieders die 
we in 2015 hadden, zijn verlengd. 
De aanbesteding voor nieuwe aan-
bieders is inmiddels ook afgerond.

Maximale keuzevrijheid
In Bronckhorst zijn er nu 125 
aanbieders voor de Wmo-zorg en 
125 aanbieders voor de Jeugd-
hulp. Doordat er zoveel partijen 
zijn, houdt u keuzevrijheid. 
We maken met de aanbieders 
afspraken over de tarieven, maar 
niet over hoeveel ondersteuning 
afgenomen wordt. Daarover 
maken we afspraken met u, op 
het moment dat u ondersteuning 
nodig hebt. Vervolgens maakt u 
samen met de aanbieder van uw 
keuze afspraken hoe de hulp en 
ondersteuning ingevuld wordt.

Zorgaanbieders 
Wmo en Jeugd-
hulp 2016 bekend



Vanaf 1 januari 2016 verzorgt het 
Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente (GBT) in Hengelo (Ov) het 
werk rondom het heffen en innen 
van gemeentelijke belastingen 
en de WOZ voor de gemeenten 
Bronckhorst en Berkelland. 
De burgemeesters van Bronckhorst 
en Berkelland en de bestuurs-
voorzitter en directeur van het 
GBT bekrachtigden op 18 januari 
de samenwerking door de uit-
voeringsovereenkomst te onder-
tekenen. 

Belastingaanslag met 
WOZ-waardebeschikking 
Op de eerstevolgende aanslag, 
die op 27 februari bij u in de bus 
valt, staat het logo van het GBT. 

Dat ziet er als volgt uit:

Vragen?
Informatie over uw belastingaan-
slag en antwoord op veelgestelde 
vragen vindt u op www.gbtwente.
nl. U kunt daar ook veel zaken di-
gitaal regelen, zoals het afgeven 
of intrekken van een automatische 
incasso of het treffen van een be-
talingsregeling. Voor al uw vragen 
over belastingen kunt u voortaan 
terecht bij het GBT via info@
gbtwente.nl of (053) 48 15 889.

Uw belastingaangifte krijgt u voortaan 
van Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente (GBT) Begin vorig jaar is energiecoöpe-

ratie BoeN (Bronkhorst en Omge-
ving Energie Neutraal) opgericht. 
De coöperatie heeft sindsdien 
niet stil gezeten, de voorbereidin-
gen voor de eerste projecten zijn 
in volle gang. Ook is er een huis-
stijl en website (www.boen.nu) 
ontwikkeld. Met de nieuwe 
website is BoeN klaar voor de 
toekomst en een stap dichter bij 
een energie neutrale omgeving. 

Op de site vindt u meer informa-
tie over de energiecoöperatie, 
een overzicht van de projecten 
van BoeN en informatie over wat 
inwoners samen kunnen doen 
om energieneutraliteit te berei-
ken. Via de site kunt u eenvoudig 
contact leggen met de coöperatie, 
lid of vrijwilliger worden en het 
laatste nieuws bekijken. 

Bronkhorst en omgeving op weg 
naar energieneutraliteit
De energiecoöperatie werkt samen 
met bewoners en ondernemers 
uit stadje Bronkhorst en de 
omliggende dorpen Steenderen, 
Baak, Olburgen, Rha en Toldijk. 

Zij ontwikkelen samen initiatie-
ven om energie te besparen en 
energie duurzaam op te wekken. 
Het uiteindelijke doel is energie-
neutraliteit. Dat betekent dat ze 
evenveel stroom en warmte wil-
len produceren in de omgeving 
als ze verbruiken.

Informatieavond 25 januari 2016
Op 25 januari a.s. om 20.00 uur  
organiseert BoeN een informatie-
avond bij Het Anker in Steende-
ren. U kunt op deze avond kennis 
maken met de energiecoöperatie, 
meer te weten komen over wat 
BoeN precies doet, wat de coöpe-
ratie voor u kan betekenen en wat 
u zelf kunt doen. Ga voor meer  
informatie naar www.boen.nu.

Energiecoöperatie BoeN nu ook online!

Raadsvergadering 
28 januari
Op 28 januari 2016 vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 20.00 uur. 
U bent van harte welkom om 
de vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

• Investering sporthal De Pol, 
Zelhem

 

De raad wordt gevraagd een 
krediet van € 50.000 beschik-
baar te stellen voor een uitbrei-
ding van sporthal De Pol in Zel-
hem. Het gebouw is eigendom 
van de gemeente. De exploitant 
vraagt om de investering voor 
modernisering van het gebouw 
en extra mogelijkheden voor 
zijn bedrijfsvoering. De exploi-
tant betaalt het bedrag in 

 10 jaar terug
• Bestemmingsplan Buitengebied 

Wiersserbroekweg 12, Vorden
 De raad wordt gevraagd het 

bestemmingsplan ongewijzigd 
vast te stellen, waarbij de 
woonbestemming van Wiers-
serbroekweg 10 verschuift 
naar een schuur bij Wiersser-
broekweg 12 in Vorden

• Regionale verevening en 
 risicodeling jeugdzorg 2016
 B en w vragen de raad
 akkoord te gaan met regionale 

afspraken over kostenvereve-

ning en risicodeling voor de 
jeugdzorg in 2016

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

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. 

Over onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergaderingen.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 
uur voor de vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan van deze vergadering, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad 
of scan de 
QR code.

Uit de raad

Burgemeester Besselink ondertekent de overeenkomst met het GBT

Bekendmakingen

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

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

Baak:
• Zutphen-Emmerikseweg 54, verbouwen woning, vergunning verleend

Bronckhorst:
• langs de IJssel, verwijderen vegetatie in de uiterwaarden, aanvraag ingetrokken

Bronkhorst:
• Molenstraat/Onderstraat, plaatsen informatiebord, vergunningsvrij
• Veerweg nabij parkeerplaats, plaatsen informatiebord, vergunningsvrij

Drempt:
• Roomstraat 5, kappen populier, aanvraag ontvangen

Halle:
• Bielemansdijk 22, organiseren paasvuur, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 41, kappen 6 populieren, aanvraag ontvangen 
• Elderinkweg 9B, bouwen vervangende woning, vergunning verleend
• Handwijzersdijk 1, vergroten schuur, aanvraag ontvangen
• Hazenhutweg ong., kappen 2 eiken, aanvraag ontvangen 
• Kieftendorp 2, kappen 12 populieren, vergunningsvrij
• Loakendiek 1, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Raadhuisstraat 37,39 en 41, bouwen 3 woningen, aanvraag ontvangen
• Schoolstraat 2, kappen diverse bomen, aanvraag ontvangen

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



Gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van race en atb, en E-Bike verkoop en service.

Giant Ease E+1
van 2499,-
          voor 1999,-

Giant Prime E+3
van 2399,-
          voor 1899,-

Hengelosestraat 14, 7256 AC Keijenborg. Tel. 0575-463441

GEEN LAST VAN TEGENWIND

-  Elektrische fi ets met stille voor-
wielmotor

-  2 accu’s met een actieradius tot 
150 km.

-  Shimano Nexus 8 versnellingen en 
Rollerbrakes

-  Meeloop functie

-  Damesmodel

-  Verkrijgbaar in Satijn Grijs of 
Antraciet Taupe

-  Elektrische fi ets met krachtige 
Yamaha middenmotor

- Actieradius tot 100 km.

-  Shimano Nexus 7 versnellingen en
Rollerbrakes

- Dames en Herenmodellen

-  Verkrijgbaar in Taupe Grijs of 
Donkerblauw

Bij aankoop van 2 stuks nog 
meer voordeel, vraag naar de 

voorwaarden in de winkel. 
Zolang de voorraad strekt.

Kijk voor onze gewijzigde 
openingstijden per 1 februari op:
www.vanslingerlandtweewielers.nl

VERBOUWINGSOPRUIMING
TOT 80% KORTING 
banken - kasten - eethoeken - 
salontafels fauteuils - woonaccessoires - bedtextiel
Wij ruimen op i.v.m. uitbereiding van ons woonassortiment

ZONDAG 24 JANUARI 
GEOPEND VAN 

12.00 TOT 17.00 UUR

Zaterdag 30 januari - aanvang: 20:00 uur

CAFÉ UENK IN VORDEN

Party Paradise

WWW.CAFEUENK.NL  
Nieuwstad 13, Vorden tel. 0575 - 55 13 83

Te vroeg carnaval

Daar moet je gewoon 
bij zijn!

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Vrijstaand woonhuis 
slaap- en badkamer 

begane grond

Koldeweiweg 12 
Keijenborg

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Open Huis 
zaterdag 23 januari 2016 
van 13.30 tot 14.30 uur. 

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

• Tentendijk 1, verbouwen woning, vergunning verleend
• Wichmondseweg 1, plaatsen schutting, aanvraag vergunning dd 19 mei 2015 intrekken
• Zelhemseweg 24, kappen 4 bomen, vergunning geweigerd

Hummelo:
• Broekstraat 12, organiseren carnaval DGWW 2016, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat LK 41, baggerwerkzaamheden en terugplaatsen uitgenomen grond uit 

watergang, vergunning verleend

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 5B, registreren buitenschoolseopvang BSO De Pannevogel 

in landelijk register kinderopvang, besluit genomen
• Prins Bernhardlaan 5B, registreren buitenschoolseopvang KDV De Pannevogel 

in landelijk register kinderopvang, besluit genomen

Vierakker:
• Koekoekstraat 2, bouwen overkapping, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Centrum, afsluiten van diverse wegen tijdens stille tocht, besluit genomen
• Het Jebbink 13, organiseren Achtkastelenloop Vorden, vergunning verleend 
• Kapel 2 langs Wildenborchseweg, kappen 4 populieren, een eik en els, aanvraag ontvangen
• Onsteinseweg 2, organiseren Medler LenteFair, vergunning verleend
• Ruurloseweg 62, 62A, 62B, 62C en 64 en Eikenlaan 1 en 1A, bouwen 7 woningen, 
 vergunning verleend
• Zutphenseweg 93, kappen 10 Italiaanse populieren, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Broekweg 17, kappen notenboom, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Ruurloseweg 30V 27, bouwen tuinhuisje, aanvraag ontvangen
• Maurits Escherstraat 24, vergroten woning met kantoorruimte, vergunning verleend
• Petersdijk, organiseren land- en tuinbouwbeurs, aanvraag ontvangen
• C. Willinkstraat 6, gehandicaptenparkeerplaats, besluit toegekend
• Velswijkweg 50, organiseren carnavalsoptocht Velswijk, vergunning verleend



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

Contact met de POLITIEK

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

CDA Bronckhorst heeft een motie aange-
kondigd die er op gericht is sportverenigin-
gen en stichtingen, die verantwoordelijk 
zijn voor het beheer en onderhoud van ge-
privatiseerde accommodaties, te compen-
seren voor de onroerendzaakbelasting.  Dit 
ter stimulering van activiteiten die gericht 
zijn op het versterken van de leefbaarheid 
in de kernen en buurten van Bronckhorst. 

In onze gemeente nemen inwoners de ver-
antwoordelijkheid voor het beheren en 
onderhouden van dorpshuizen, accommo-
daties voor verenigingssport, zwembaden 
en sporthallen. Waar vrijwilligersorgani-
saties deze verantwoordelijkheid op zich 
nemen, in het belang van de samenleving 
van Bronckhorst, is het belangrijk dat de 
gemeente deze inzet blijft stimuleren. De 
voorzieningen dragen bij aan de leefbaar-
heid van buurten en kernen. Aantrekkelij-
ke woongebieden trekken inwoners aan. 
Voorzieningen voor sport en bewegen, 
maar ook voor ontmoeting, zijn belangrijk 

voor de gezondheid, 
fitheid, zelfstandigheid 
en het welbevinden van 
mensen. Verwacht mag worden dat dit de 
aanspraak op bijstand en zorg beperkt, dus 
kosten voor de gemeente bespaart.

Met de motie wordt aan het college ge-
vraagd voorstellen te doen die dit mogelijk 
maken, maar tegelijkertijd en nadrukkelijk 
ook de weg te gaan bewandelen die leidt 
tot aanpassing van landelijke wetgeving. 
Deze laatste optie vraagt een langere 
adem. CDA Bronckhorst hoopt dat de mo-
tie op waardering en draagvlak bij de an-
dere raadsfracties mag rekenen.

Compenseren OZB voor 
verenigingen

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

Ook al is het nieuwe jaar al twee weken 
oud, de fractie van de PvdA in Bronckhorst 
wenst u en uw dierbaren een goed, leuk en 
mooi 2016. De PvdA zal ook dit jaar zijn best 
blijven doen om Bronckhorst aantrekkelijk, 
actief en sociaal te houden.  In de fractie, in 
de steunfractie, in het college van B&W en 
in de lokale afdeling kunt u op ons rekenen.  
Alle kernen moeten leefbaar blijven, bedrij-
ven en instellingen moeten de ruimte krij-
gen. Alle nieuwe en oude inwoners moeten 
mee kunnen doen. 

Meer nog dan in 2015 willen we met u in ge-
sprek: Bent u het wel of niet met ons eens? 
Wilt u een punt met ons bespreken of iets 
delen?  Doen we het niet goed? Mail ons! 
Wij komen net als in 2015 graag bij u langs, 
met taart. Of u bent altijd welkom om aan 
te schuiven bij onze fractie-vergaderingen.

De PvdA treft u graag in 2016!
PvdA@Bronckhorst.nl 

De PvdA wenst ieder-
een een goed 2016!

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Het nieuwe jaar is van start gegaan en GBB 
wenst een ieder het allerbeste toe voor 
2016. Ook dit jaar zullen wij ons opnieuw 
voor u inzetten en deze keer te beginnen 
met de kostendekkendheid van de afval-
stoffen. Deze heffing hoort kostendekkend 
te zijn, echter vinden wij dat o.a. pilots 
(proeven) niet moeten worden gefinan-
cierd vanuit de afvalstoffenheffing.
 
Uiteraard moet er een zekere reserve (een 
fonds) zijn die onvoorziene kosten kan op-
vangen en die periodieke investeringen/
vervanging mogelijk maakt. Op zich vinden 
wij zo’n reserve prima. Wel vinden wij dat 
zo’n reserve een plafond moet hebben, 
zonder zo’n plafond is er naar ons oor-
deel geen sprake van een kostendekken-
de afvalstoffenheffing. In november bij de 
begrotingsbehandeling hebben we geen 
meerderheid behaald om een plafond in 
te stellen. Zodoende hebben wij ook in de-
cember tegen de vaststelling van de nieu-
we afvaltarieven gestemd.

 
Ook dit jaar blijven wij strijden voor een re-
eel plafond in de reserve, zodat het bedrag 
dat boven het plafond uitstijgt terugkomt 
naar u als inwoner. Dit zullen wij bij de ko-
mende perspectiefnota voor de begroting 
van 2017 aan de orde stellen evenals we 
dit ook hebben gedaan bij de begroting 
van 2016.

kostendekkend?

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

D66 is blij met de uitspraak van de rechter 
over Polweg 6. Niet alleen omdat deze me-
gastal er voorlopig niet komt. De rechter is 
van oordeel dat sprake is van een fokbedrijf 
in plaats van een melkveehouderij. En dat 
is niet toegestaan in extensiveringsgebied. 
Maar ook omdat de rechter het niet vanzelf-
sprekend vindt dat iedere melkveehouderij 
gelijk staat aan extensieve veehouderij.
Vroeger was dat meestal zo, maar sinds de 
schaalvergroting in de veehouderij komen 
koeien niet meer vanzelfsprekend buiten. 
Schaalvergroting is nodig, meent de sector, 
om de concurrentie op de wereldmarkt vol 
te houden. Ons minilandje wil zijn positie 
als nummer 2 op de wereldranglijst van 
melkproducenten beslist niet kwijt. Is dit 
realistisch? En ten koste van wat?
De CO2 uitstoot daalt in Gelderland minder 
dan elders, dankzij de schaalvergroting in 
de melkveehouderij. De kans op dierziektes 
neemt toe. Kortom, de Achterhoek wordt er 
niet gezonder op. En ook niet mooier. Mede 
door de kleinschaligheid van de bedrijven 
is het Achterhoekse landschap zoals het nu 
is. Maar voor hoe lang nog?

Gezinsbedrijven 
zijn meestal niet 
gelukkig met 
een megastal in 
hun omgeving. 
Onderzoek in 
Noord-Brabant heeft dat aangetoond. De 
investeerder van de megastal in Wichmond 
hoeft vermoedelijk niet te leven van dit 
bedrijf. Gezinsbedrijven moeten dat wel. 
Zij zien hun groeimogelijkheden beperkt 
worden. Gezinsbedrijven zijn betrokken bij 
hun omgeving, meer dan investeerders in 
als industrie te beschouwen bedrijven. Ze 
kennen de cyclische structuur van de vee-
houderij en kunnen daar op inspelen door 
variatie in de productie en met nevenwerk-
zaamheden.
Samenleven is samen leven en dus reke-
ning houden met elkaar. En niet alleen de 
eigen ambities nastreven. Wat beweegt 
iemand eigenlijk om de grootste melkboer 
ter wereld te willen worden? D66 voelt zich 
vooral verantwoordelijk voor het algemeen 
belang. Ook op de langere termijn.
Johanna Prick, fractie D66

Megastallen

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Op oudejaarsdag verscheen er een interes-
sant artikel in de Gelderlander over een ver-
gelijking van de gemeentelijke lasten die u 
komend jaar mag gaan betalen. Je vraagt 
je toch werkelijk af hoe het kan dat in de 
ene gemeente in de Achterhoek slechts € 
128,00 betaald moet worden voor de afval-
stoffenheffing en in Bronckhorst € 305,00. 
Is een gemeente als Oost-Gelre dan zo we-
zenlijk anders dan Bronckhorst? Nee, maar 
de vergelijking is dan ook niet helemaal 
eerlijk. Gemiddeld wordt in Bronckhorst de 
grijze container zeker geen 15 keer per jaar 
opgehaald. Er zijn zelfs gevallen bekend 
van minder dan drie keer (240 liter). Maar 
ook al corrigeren we het aantal keren op-
halen voor het werkelijke gemiddelde, dan 
nog blijft Bronckhorst aanzienlijk duurder. 

Hoe dat kan? In de ogen van de VVD-fractie 
moet het college ook eens serieus offertes 
opvragen bij andere afvalverwerkers. Wij 
hebben dat gedaan en geconstateerd dat 
tarieven voor de afvoer en verwerking van 
grijsafval  bij andere partijen voor minder 
dan de helft kan! 

Ook het college is bekend 
met het feit dat anderen 
goedkoper werken dan 
Circulus-Berkel. Het staat 
zelfs expliciet in de begroting voor 2016 
op pagina 46: “We nemen binnen dit over-
heidsbedrijf volgens uitbesteed werk af, 
wat momenteel lagere tarieven kent dan de 
tarieven voor eigen dienst Circulus-Berkel 
BV.” Voor het gemak heeft men die tarieven 
maar gelijk getrokken, maar zegt men, de 
kosten voor verwerking van restafval ne-
men af en men verwacht dat die afname 
de stijging van de transportkosten compen-
seert. 

Waarom het college niet doet wat zij doen 
moet, namelijk voor de burger de laagste 
kosten realiseren voor de door haar inge-
kochte diensten? Wel, dat zal altijd wel een 
geheim blijven!

Voor u allen: de beste wensen voor 2016 en 
veel goede gezondheid toegewenst door 
de VVD-fractie.

Het geheim van de lasten

 

Megastal Polweg, 
wat beweegt onze 
wethouder…?

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

Een internetmiljonair wil een megastal 
bouwen aan de Polweg in Wichmond. De 
rechter verbood dat omdat het vlakbij het 
natuurgebied van Hackfort ligt. En omdat 
het geen gewoon melkveebedrijf is, maar 
een fokveebedrijf. GroenLinks heeft de 
wethouder gevraagd of hij deze uitspraak 
van de rechter respecteert. Helaas geeft 
wethouder Spekschoor geen duidelijk ant-
woord. Dus vragen wij ons af, wat beweegt 
onze wethouder…?

De uitspraak van de rechter gaat alleen 
over dit specifiek type bedrijf, een fokvee-
bedrijf, op specifiek deze plek vlakbij Hack-
fort. Negatieve effecten voor andere bedrij-
ven in de gemeente Bronckhorst zijn daar-
om uitgesloten. Het bestemmingsplan en 
de uitspraak van de rechter bieden gewone 
melkveebedrijven wel uitbreidingsruimte. 
Op de vraag aan de wethouder of hij de 
verleende vergunning voor dit fokveebe-
drijf nu gaat intrekken, geeft wethouder 
Spekschoor opnieuw geen antwoord. Wat 
beweegt onze wethouder…?
De gemeenteraad, de gekozen Bronckhors-
ter volksvertegenwoordiging, vraagt de 
wethouder om de raad niet te passeren bij 
een beslissing. En opnieuw antwoordt wet-
houder  Spekschoor niet volmondig met 
“Ja.” Wat beweegt onze wethouder…?

GroenLinks - opbouwend, kritisch en met 
Zin in de toekomst.
Herman van Rooijen & Titus Smit



Opbrengst Goede Doelentoernooi Bridgeclub
Bronkhorst voor Puur Natuur
TOLDIJK - Bridgeclub Bronk-
horst organiseert jaarlijks het 
Goede Doelentoernooi. In 2016 
is dit toernooi op zaterdag 23 ja-
nuari en het wordt gespeeld in 
Café Restaurant Den Bremer in 
Toldijk. Aanvang 13.00 uur, zaal 
open 12.00 uur. Er is sponsoring 
van Autobedrijf Melgers, de Re-
gio Bank, Café Restaurant Den 
Bremer en Hotel Asteria.

Puur Natuur
De opbrengst is dit keer voor Puur 
Natuur in Hengelo. Puur Natuur 
is een onderdeel van het cluster 
Werk & Begeleiding van Phila-
delphia Zorg. Hier werken vijftien 
cliënten uit de regio, die worden 
ondersteund door circa vijfen-
twintig vrijwilligers. Naast het 
vervaardigen van cadeauartikelen 
van keramiek, pulp, papier en stof 
is er ook dagbesteding actief in het 
dorp.
Wekelijks wordt de was van voet-
balvereniging Pax opgehaald en 
gewassen, gevouwen, gesorteerd 
en weer teruggebracht. Cliënten 
helpen bij AH en De Bleijke in de 
winkel en bij het ronddelen van 
de koffie. Het Bleijke park wordt 
zwerfvuil-vrij gehouden. Vrijwil-

ligers gaan wekelijks met hen bij 
de bewoners van de Meindershof 
langs om oud papier, glaswerk en 
statiegeldflessen af te voeren. Het 
zijn participatie-activiteiten die de 
cliënten, met hun eigen kwalitei-
ten, verbinden met de burgers van 
het dorp. Mooi om elkaar op deze 
manier te helpen, cliënten worden 
zo gewaardeerd in wat zij beteke-
nen voor een ander!

Het geld zal besteed worden aan 
een 3D printer, waarmee onder 
andere cadeauartikelen gemaakt 
kunnen worden.

Om ook de inwoners van Hengelo 
kennis te laten maken met de 3D 
printer, zal een samenwerking met 
de bibliotheek in Hengelo worden 
gezocht en ook de scholen zullen 
worden benaderd.

Opgave Goede Doelentoernooi
Inschrijving: € 25,00 per paar voor 
het bridgen, € 11,50 per persoon 
voor het stamppottenbuffet. Aan-
melding middels storting op re-
kening NL30RABO03274.21.851 
t.n.v. Bridgeclub Bronkhorst, o.v.v. 
beide namen met voornaam en 
woonplaats, één telefoonnummer, 
NBB lid nr. en graag doorgeven in-
dien u rolstoelgebruiker bent.

Bridgen voor de 
aanschaf van 
een 3D printer

Er is goed verzorgde prijzentafel 
voor alle lijnen. Er worden loten 
verkocht voor een bridge weekend 
van Hotel Asteria.
Er kunnen nog enkele paren inge-
schreven worden. Informatie bij 
Hans Jansen.
   

 ■ (0575) 551892 ■ j.jansen47@kpnplanet.nl

ZELHEM - Woensdagavond 20 ja-
nuari staat de band 'Promise' 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt live en 
de bandleden worden geinter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

Promise bestaat uit de talentvolle 
jonge zangeres Maylissa Row, gi-
tarist en zanger Pim Stegeman en 
toetsenist Chris van de Bunte. Als 
trio spelen ze een zeer gevarieerde 
set met zowel swingende soul-
nummers als sfeervolle ballads. 
Ook doorleefde bluesnummers en 
het Nederlandstalige lied worden 
niet geschuwd. Promise begon 
twee jaar geleden, aanvankelijk 
met een andere gitarist. Toen die 
er na een half jaar mee stopte, gin-
gen Maylissa en Chris verder en 
traden als duo regelmatig op in 
kroegen men op bedrijfs- en ver-
jaardagsfeesten. In december 2014 

kwam Pim erbij en treedt de band 
enkele keren per maand op.
Live@Ideaal is live te beluisteren 
via Radio Ideaal. Live meekijken 
kan op woensdagavond vanaf 

19.30 uur via www.ideaal.org. 
Bands en artiesten die ook in het 
programma live willen komen 
spelen, kunnen mailen naar Live@
Ideaal.org of schrijven naar Ideaal 

Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
Live@Ideaal.org, Postbus 50, 7020 
AB, Zelhem.

Promise in het programma van LIVE@IDEAAL

Promise bij Live@Ideaal. Foto: PR

Puur Natuur in Hengelo. Foto: PR

Interessante composities leren maken tijdens 
cursus Abstract Schilderen
RUURLO - Bij Abstract Schilderen is 
men niet gebonden aan een onder-
werp. Het gaat om het idee, lijnen, 
vorm en het kleurgebruik. Van het 
geheel moet een interessante com-
positie gemaakt worden. Op dins-
dagmiddag 26 januari start de cur-
sus 'Abstract Schilderen'. De cursus 
bestaat uit acht lessen en wordt ge-
geven in het atelier van Hugo Pos 
aan de Vijverweg 1 in Ruurlo, op 
dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 
15.15 uur. Tijdens deze basiscursus 
wordt vooral gewerkt met acrylverf 
op papier. Er wordt geëxperimen-
teerd door meerdere materialen 
tegelijk te gebruiken zoals verf, inkt 
en krijt. Aan de acrylverf kan ook 
natuurlijk materiaal, als zand of 
houtsnippers toegevoegd worden 
voor een extra dimensie. De verf 

kan opgebracht worden met een 
penseel, maar ook met bijzonder 
'gereedschap' zoals houtblokjes, 
een kam of paletmes. Kortom: er 
zijn geen grenzen. "Maak gebruik 
van je eigen fantasie, gevoel en 
spontaniteit. In principe hoeft een 
abstract schilderij niets voor te stel-
len maar het mag wel. De kunst is 
alleen om iets te maken wat het 
aanzien waard is," aldus Pos. Er 
wordt gewerkt volgens een be-
proefd lesprogramma. Door duide-
lijke opdrachten komen cursisten 
snel tot resultaten. Schildererva-
ring is niet noodzakelijk. Iedereen 
kan het leren. Aanmelden voor de 
cursus kan bij Hugo Pos.
   

 ■ www.hugopos.nl, (0573) 450452 Een abstract werk. Foto: PR

Wooncafés
WINTERSWIJK/WARNSVELD - Ra-
bobank Noord- en Oost-Achter-
hoek organiseert op 21 januari 
Wooncafés in samenwerking met 
lokale notarissen en makelaars. 
Deze wooncafés vinden plaats 
bij The Gallery Tapas & wijnen, 
Meddosestraat 8 in Winters-
wijk en bij Grand Café De Pauw, 
Rijksstraatweg 11 in Warnsveld. 
De Wooncafés zijn bedoeld om 
woningzoekenden te informeren 
over wat er allemaal komt kijken 
bij het kopen van een (eerste) 
huis.

Een (eerste) huis kopen is een 
spannende gebeurtenis. Waar be-
gin je en hoe pak je de zoektocht 
goed aan? Wat voor soort huis kun 
je betalen? En wat is verstandig: 
een huis kopen of kun je beter hu-
ren? Wat moet je juridisch regelen 
als je gaat samenwonen? En kies 
je voor een bestaande woning of 
een nieuwbouwhuis? Tijdens het 
Wooncafé geven adviseurs van de 
deelnemende bedrijven onder het 
genot van een drankje antwoord 
op deze en andere woonvragen.

In Winterswijk zijn medewerkers 
van Enning Makelaardij en nota-
riskantoor Hobbelink en Buitink 
aanwezig en in Warnsveld staan 
de medewerkers van Thoma Post 
Jr en DWR notarissen gereed om 
woonvragen te beantwoorden. 
Het Wooncafé is tussen 19.00 en 
21.00 uur geopend en belangstel-
lenden kunnen binnenlopen op 
een moment dat het hen uitkomt. 
De Wooncafés zijn vrij toeganke-
lijk, aanmelden is niet nodig.
Naast de wooncafés in Winters-
wijk en Warnsveld worden er ook 
wooncafés georganiseerd in overi-
ge plaatsen in het werkgebied van 
Rabobank Noord- en Oost-Ach-
terhoek. Hiervoor kan men elke 
derde donderdag van de maand 
op een andere locatie terecht. Ac-
tuele informatie is te vinden op 
www.facebook.com/hetwooncafe 
en www.kennisvloer.nl

   

Nieuwe diensten 
Kruiswerk
Achterhoek
ACHTERHOEK - Het dienstenpak-
ket van Kruiswerk Achterhoek is 
met ingang van 2016 uitgebreid 
met drie nieuwe diensten: mind-
fulness voor kind en gezin, hippe 
bureau- en schoolartikelen van 
Pimpelmees en het ZlimThuis 
Beleefhuis. Leden van Kruiswerk 
kunnen exclusief met korting ge-
bruikmaken van deze diensten.

Kruiswerk biedt producten en 
diensten aan voor jonge gezinnen, 
mantelzorgers en senioren in de 
Achterhoek. Dit zijn voornamelijk 
ondersteunende diensten, zoals 
huishoudelijke hulp, maaltijden 
aan huis, een klusjesman en acute 
zorg. "Nieuwe diensten worden 
altijd ontwikkeld vanuit de be-
hoefte van (potentiële) leden", 
zegt regiomanager Jeanette Mer-
tens. Door met leden in gesprek te 
gaan en onderzoek te doen naar 
hun behoeften, weet Kruiswerk 
wat er leeft en kan zij daar op in-
spelen. Zo is ook het voordeel op 
schoolartikelen, mindfulness voor 
kind en gezin en het ZlimThuis 
Beleefhuis voor senioren en man-
telzorgers ontstaan. Mertens: "Het 
dienstenaanbod is heel divers en 
dus handig voor iedereen, ook als 
er niet direct een zorgbehoefte 
is." Wie meer informatie over de 
diensten van Kruiswerk Achter-
hoek wil, kan kijken op de website 
www.kruiswerk.nl of bellen met 
0314-357 430.

Contact Bronckhorst Noord 15Dinsdag 19 januari 2016



Deze week maken onze banketbakkers extra veel 

hazelnoot
slagroomtaartjes
Een echte specialiteit van banketbakkerij Jolink!

Lekker gebakken hazelnootschuim
met een luchtige crème au beurre,

krokante hazelnootstukjes en slagroom.

Daarom: geen 
€ 9.25 

maar

€ 7.35
Adelaarstraat 12 • Doetinchem 

T 0314-645899
Arnhemstraat 4 • Brummen
Beukerstraat 97 • Zutphen www.jolinkbanket.nl

...hmmmm...

BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

fraaie ligging 
goed onderhouden 

5 slaapkamers

Kastanjelaan 33 
Steenderen

Vraagprijs: € 265.000,- k.k.

Open Huis 
zaterdag 23 januari 2016 
van 10.00 tot 11.00 uur

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

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

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

RESERVEER NÚ OP BEIJERBESSELINK.NL OF BEL 0544-481222

Zondag 14 februari ‘16 | City Lido Groenlo

BEIJER BESSELINK PRESENTEERT:

Een zéér exclusieve show voor bruid en bruidegom waarin wij onze uitgebreide collecties en passie voor bruidsmode graag met u delen. 

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Alle Achterhoekse motorcrosslegendes 
in een boek

ACHTERHOEK - Op 25 januari zal 
het boek Ode aan de Achter-
hoekse Motorcross worden ge-
presenteerd in Eetcafé Jansen 
en Jansen. Gerrit Wolsink en Da-
niël Willemsen mogen het eerste 
exemplaar in ontvangst nemen 
van de samenstellers Peter Riet-
man en Willy Hermans.

In deze uitgave vertellen de beste 
Achterhoekse motorcrossers hun 
verhaal. De motorcross was en is 
in de Achterhoek een immens po-
pulaire sport. De Achterhoek telde 
veel legendarische motorcrossers, 
talloze verenigingen en circuits.

Hennie Rietman was een van de 
eerste helden uit de jaren '40 en 
'50 en daarmee een voorbeeld 
voor vele anderen die volgden. 
Rietman was ook de oom van Pe-
ter Rietman die eerder al een ex-
positie over De Leeuw van Doe-
tinchem inrichtte. Dat was ook de 
aanleiding om samen met Willy 
Hermans een boek over alle kam-
pioenen uit de Achterhoek samen 
te stellen met prachtige anekdotes 
uit schitterende carrières.

Zowel solorijders als zijspancros-
sers passeren de revue, zoals Ben-
nie Hartelman, Jan Keizer, Fons 

Nijhof, Gerrit Wolsink, Jacob Bar-
th, Willie van Wessel, Erik Eggens, 
Lubbers/Notten, de gebroeders 
Willemsen en vele anderen. Niet 
alleen verhalen over hun helden-
daden, maar ook over de keerzijde 
van de medaille. Waarom crossers 
toch weer op de motor kruipen 
nadat ze zwaar geblesseerd raken. 
Over het geamputeerde been van 
Rikus Lubbers en zware crashes 
van Jan van Beek en Marcel Wil-
lemsen.
Ruime aandacht is er voor de twee 
allerbeste crossers Gerrit Wolsink 
en Daniël Willemsen. Wolsink 
reed 15 jaar lang in de wereldtop 
en werd twee maal vice-wereld-
kampioen in de 500cc klasse. Da-
niël Willemsen mag zich als tien-
voudig wereldkampioen de beste 
zijspancrosser ooit noemen. Ook 
jonge talenten hebben een plaats 
in het boek gekregen en zelfs één 
vrouwelijke crosser: Kimberley 
Braam uit Zutphen.

De historie van de belangrijkste 
verenigingen wordt belicht net 
als andere zaken die met de mo-
torcross te maken hebben of er uit 
voortkwamen. Hendrik-Jan Lovink 
blikt terug op de eerste jaren van 
de Zwarte Cross en Bennie Jolink 
brengt een ode aan zijn grootste 
passie. Ode aan de Achterhoekse 
Motorcross met veel unieke en 
spectaculaire foto's is een uitgave 
van Uitgeverij Hermans, telt 240 
pagina's en is vanaf 26 januari voor 
€29,50 in de boekhandels verkrijg-
baar of online via www.uitgeverij-
hermans.nl/boekenkraom (nu al 
te reserveren).

PCOB afdeling krijgt  
lezing over Japan
VORDEN - Op donderdagmiddag 
28 januari zal om 14.00 uur in 
zaal De Soos, Dorpscentrum te 
Vorden, de eerste bijeenkomst 
in het nieuwe jaar plaatsvinden. 
Dan hoopt mevrouw Greetje 
IJsendijk-Beekman uit Harder-
wijk een lezing te houden over 
Japan.

Mevrouw IJsendijk heeft lange tijd 
vertoeft in het land van de rijzende 
zon en gaat daarom iets vertellen 
over het dagelijks leven in een Ja-

pans gezin. Japan blijft de wereld 
betoveren met de bescheidenheid 
van zijn vrouwen, de schoonheid 
van de tuinen, de geheimzinnig-
heid van de tempels en de magi-
sche omtrekken van de heuvels en 
valleien.

Japan: verbijstert, verwart, inspi-
reert, onthult.... Dit alles opgeluis-
terd met schitterende beelden.

Kortom een interessante middag, 
die het bijwonen meer dan waard is.

   

Warme Winterdag
VIERAKKER - Theetuin Vierakker 
en Art Gallery Diesselweerd or-
ganiseren een Warme Winterdag 
eind januari, midden in de win-
ter: een goed moment om een 
dag te organiseren met warmte, 
muziek en gezelligheid.

Op zondag 24 januari staat vanaf 's 
ochtends half elf alles in het teken 
van winters genieten! We stoken 
de houtkachel in de oude maalde-
rij lekker warm op en hebben een 
mooi programma samengesteld 
van activiteiten.
Een aantal activiteiten gaat de hele 
dag door. Zo kun je buiten bij de 
vuurkorf lekker marshmallows 
roosteren. En Art Gallery Dies-
selweerd heeft een grote uitstal-
ling en verkoop van schitterende 
kunst, maar ook bijvoorbeeld 
tassen en sjaals uit onder andere 
Kenya. Om het warme winterge-

voel compleet te maken zorgen 
we natuurlijk ook voor passende 
lekkernijen. Wat dacht je van huis-
gemaakte erwtensoep (ook in een 
vegetarische variant), warme cho-
colademelk en glühwein?
En er zijn doorlopend bijzondere 
activiteiten. Bijvoorbeeld optre-
dens van vocaal theaterensemble 
Foon met liederen rond het thema 
winter. Je kunt meegaan met een 
tuinwandeling waarbij we kijken 
naar hoe planten zich aanpassen 
aan de winterkou. En er worden 
winterse verhalen verteld door le-
den van Vertelgenootschap Apel-
doorn. Voor het exacte program-
ma kijk je even op de website van 
Theetuin Vierakker bij de agenda. 
Alle activiteiten zijn gratis toegan-
kelijk.
   

 ■ www.theetuinvierakker.nl

(Advertorial)

Voor de klas  Geschreven door: Daniel Volkers, student Iselinge Hogeschool

Gisteren zat ik nog in de klas te luisteren, aantekeningen te maken en 
te bedenken welke les ik zal geven op de stageschool. Aardrijkskun-
de, geschiedenis, rekenen, taal of toch een muziekles? Vandaag sta ik 
voor de klas. Voor mij zitten twintig à dertig leerlingen aandachtig te 
kijken en te luisteren. Zij willen leren, zo leergierig als zij zijn. In hun 
ogen ben ik de meester die het wel weet en kan vertellen. De rollen 
zijn omgedraaid en de theorie wordt nu praktijk. Ik sta voor de klas!

Als tweedejaars student van de pa-
bo loop ik een dag in de week stage 
op een basisschool. Daarnaast is er 
een aantal extra stagedagen en zijn 
er twee stageweken per jaar. Als 
stagiair mag je ook lessen geven op 
die stagedagen. Dit kan een reken- 

taal-, geschiedenis-, gym-, muziek- 
of dramales zijn. Meestal word je 
heel vrij gelaten in welke lessen je 
wilt geven. Vanuit school krijg je wel 
enkele voorbeelden mee van lessen 
die je zou kunnen geven. Bijvoor-
beeld in groepjes werken met reke-

nen, Pietengymnastiek bij drama of 
de geschiedenis van een feest laten 
opzoeken en presenteren bij een les 
geschiedenis. 

Momenteel loop ik stage in de on-
derbouw, in groep een en twee. Hier 
werk je in je les met een thema. Mijn 
thema was de herfst. Door concreet 
materiaal te gebruiken dat met de 
herfst te maken heeft, kon ik mak-
kelijk aansluiten bij het thema. Zoals 
in een rekenles aantallen uitbeelden 
met eikels of kastanjes. Of een re-
gendans laten bedenken bij drama-
lessen. Hierbij kan de activiteitency-
clus je helpen. De activiteitencyclus 
is een reeks lessen of activiteiten die 
je krijgt op de pabo rond een thema. 

Een van de activiteiten die ik heb uit-
gevoerd was een getallen(spinnen)
web maken. In de gymzaal lagen op 
verschillende plekken 24 kaartjes 
met de cijfers van een tot en met 
twaalf erop. De kaartjes waren aan 
elkaar verbonden met een draad van 
gekleurde wol. Ik had een doos met 
daarin 24 plastic zakjes. In elk zakje 
zat een aantal kastanjes die over-
een kwamen met de getallen op de 
kaartjes met de draad eraan. 

Om de beurt mochten de leerlin-
gen een zakje pakken en telden ze 
het aantal kastanjes in het zakje. Ze 
zochten het bijbehorende kaartje 
erbij met het juiste cijfer erop. Wan-
neer ze die gevonden hadden moch-
ten ze het kaartje pakken en blijven 
staan. Toen iedere leerling het juis-
te kaartje had gevonden was een 
spinnenweb ontstaan van gekleur-
de wol. De leerlingen werden hier 
heel enthousiast van en vonden het 
prachtig toen het hele web af was. 

In de onderbouw is taal heel belang-
rijk en het kennismaken met alle 
letters. Op de basisschool werk je 
dan vaak met de letter van de week. 
In de klas had ik een letterdoos ge-
zet. Hierop plakte ik de letter van de 
week zoals in de week voor kerst de 
letter K. Kinderen mochten zelf van 
thuis spullen meenemen om in de 
doos te doen die beginnen met de 
K. Daarnaast nam ik ook wat dingen 
mee zoals een kerstbal en een kerst-
kaart. In de ochtendkring pakte ik de 
doos erbij. De leerlingen mochten 
met behulp van vragen als “welke 
kleur heeft het” en “waar gebruik je 
het voor” raden welk voorwerp er de-
ze ochtend in de doos zat.  Het leuke 
was dat zodra ik de doos op schoot 
had alle vingers de lucht in gingen. 
Iedere leerling deed actief mee bij 
deze activiteit. En elke leerling wilde 
raden naar het voorwerp in de doos.

Mijn stage in groep een en twee zit 
er alweer bijna op, de laatste week is 

aangebroken. Over een paar weken 
start de volgende stage. Een nieuwe 
school en een nieuwe klas. Van de 
onderbouw ga ik nu naar de boven-
bouw, naar groep zes, zeven of acht. 
Welke theorie zal hierbij komen kij-
ken en hoe kan ik die toepassen in 
de praktijk. Morgen zit ik weer op 
school en een paar dagen later ga ik 
nieuwe theorie in de praktijk bren-
gen op mijn nieuwe stageschool. 
Meester zijn maakt mij gelukkig. Het 
is iedere dag weer anders voor de 
klas.

Wil je ook meester of juf worden en 
kijken hoe het gaat tijdens een les op 
een basisschool? Kom dan naar de 
kijkdag van Iselinge Hogeschool op 
23 februari. Je gaat met een groep-
je naar een basisschool om in de 
klassen mee te kijken met de les. Je 
kunt dan gelijk zien hoe een stagi-
air(e) lesgeeft. De basisschool en de 
leerlingen vinden het heel leuk als je 
komt kijken in hun klas. 

Achterhoekse motorcrosslegendes. Foto: PR
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Zondag 24 januari is Expert in Hengelo niet geopend, maar op expert.nl profi teert u ook van 20% korting!

20% KORTING 
OP SOUNDBARS

20% KORTING 
OP TV’S

20% KORTING OP 
DRAADLOZE AUDIO

20% KORTING 
OP STOFZUIGERS

20% KORTING OP 
(COMBI)MAGNETRONS
EN (INBOUW)OVENS

20% KORTING 
OP WASMACHINES

20% KORTING 
OP KOEL-/VRIES-

COMBI’S

20% KORTING OP 
(INBOUW)VAATWASSERS 20% KORTING 

OP DROGERS

Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202
Openingstijden: Vr. 9.30-21.00 uur, za. 9.30-17.00 uur, zo. 12.00-17.00 uur

Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261
Openingstijden: Vr. 9.00-18.00 uur, za. 9.00-17.00 uur, zondags gesloten

*
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Ringfoto Drent

Volop uitleg tijdens de inleverdagen van Ringfoto Drent

JANUARI

Drent in Zutphen

DRENT
Turfstraat 39, Zutphen

Ook video, dia’s en foto’s
Waar Ringfoto Drent al het 8 
mm werk uitbesteed aan de 
Transfershop hebben ze zelf 
de kennis en apparatuur in 
huis om ook uw videobanden, 
dia’s,foto’s en negatieven om 
te zetten in digitaal beeld. Uit-
eindelijk heeft u dan een com-
pleet persoonlijk beeldarchief.
Heeft u nog beeldmateriaal 
liggen? Wacht niet langer, en 
doe er wat mee!  Het is ook 
een prachtig cadeau-idee. Lek-
ker met z’n allen kijken naar 
die oude 8 mm beelden. He-
laas zonder het kenmerkende 
geratel…. Alhoewel, zelfs dat 

geluid kan er weer aan toege-
voegd worden. Maar natuurlijk 
is een leuk achtergrondmuziek-
je ook mogelijk.

Zekerheid voor alles
Uw dierbare materiaal wordt 
niet zomaar met de eerste de  
beste koeriersdienst meegege-
ven, aan het einde van de de-
modag wordt al het materiaal 
meegenomen door de Trans-
fershop en als alles klaar is 
wordt het weer persoonlijk op-
gehaald door Ringfoto Drent. 
Dus het risico van zoekraken is 
tot een minimum beperkt.

23

DVD
USB stick

Harde schijf



Dash delft net het onderspit

Volleybal
VORDEN - Na een iets langere win-
terstop te hebben gehad dan de 
andere teams, mocht Dash zater-
dag 16 januari om 17:45 uur spe-
len op eigen vloer tegen koploper 
Set-Up D2. De uitwedstrijd werd 
verloren met 3-1, maar de dames 
uit Vorden waren vastbesloten dit 
niet weer zover te laten komen. 
Met twee speelsters minder ter be-
schikking vanaf de zijkant, kwam 
een speelster uit dames 2 het team 
versterken en werd de spannende 
wedstrijd iets later dan geplande 
tijd gestart!

Door sterke service van Vordense 
kant werd de wedstrijd fantastisch 
begonnen. Goed verdedigend 
werk achterin zorgde ervoor dat 
er gevarieerd kon worden aan het 
net, waardoor er veel gescoord 
werd. Met volle overtuiging en veel 
plezier gingen de teams gelijk aan 

elkaar op. Het werd een spannen-
de set, waar Set-Up uiteindelijk de 
set binnenhaalde met 25-27.
Vervolgens de tweede set, waarbij 
er vanaf 0-0 weer geknokt mocht 
worden. Al gauw kwamen de 
zwart-roden op flinke achterstand. 
Door veel zelfgemaakte fouten 
werden de punten weggeven naar 
de tegenstander. Na verschillen-
de time-outs wist Dash er op dat 
moment niet meer uit te halen en 
werd de set weggeven met 14-25.
Onze vooraf bepaalde doelstel-
ling was voornamelijk om plezier 
te hebben in het veld en er een 
mooie wedstrijd van te maken. Dit 
werd nog eens herhaald door de 
staf. Zij waren op zoek naar nieu-
we energie. De boodschap luidde 
als volgt: maximaal knokken voor, 
door en met elkaar! En dat is iets 
dat ze in Vorden wel kennen. De 
gevoelige snaar werd bij de mei-
den geraakt en met passie en ple-
zier werd de spannende derde set 
binnen gesleept (25-23).

Wat zat er nog in? Bleef het bij een 
punt of ging Dash zorgen voor een 
stunt? Konden de mensen op de 
tribune naar huis bellen om te zeg-
gen dat het een kwartiertje later 
zou worden? Bleef Dash ongesla-
gen in eigen huis? Het antwoord 
was.. nee. De meiden uit Ootmar-
sum lieten zich niet gek maken. 
Zij bleven doen waar ze heel goed 
in zijn; de wedstrijd in eigen hand 
houden door veel druk te leveren 
en aanvallend te blijven spelen. 
De laatste set eindigde ook met de 
duidelijke cijfers 13 tegen 25.

Het is jammer dat Dash niet meer 
bij het puntentotaal bij kon schrij-
ven gezien de stand bovenin deze 
tweede divisie, maar soms moet je 
je meerdere erkennen. De focus 
ligt vanaf dinsdag weer op vol-
gende week zaterdag 23 januari. 
In Geesteren zullen de dames van 
Tornado (plek 7) en Dash (plek 3) 
om 16.00 uur gaan strijden om de 
punten.

   

Goede serie zet Flash Vorden
steviger aan kop
Badminton
VORDEN - Half december speelde 
het vlaggenschip van de Vordense 
badmintonners thuis tegen Poona 
2 uit Gaanderen. Flash maakte 
van het begin af aan duidelijk dat 
zij alle partijen wilden winnen. 
Vanaf de enkelspelen werd de te-
genstander flink onder druk gezet. 
Dit resulteerde erin dat er aan het 
eind van de wedstrijd een 8-0 sco-
re in het voordeel van Flash op het 
scorebord stond.

Op 9 januari werd er uit tegen 
Poona 3 gespeeld. Ook nu haalden 
Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt, 
Anne van Eeuwijk en Laura Huls-
hof alle partijen binnen. Afgelopen 
donderdag werd er thuis tegen het 
Doetinchemse Phido 2 gespeeld. 
Dat team staat in de rangschikking 

op de derde plaats. Ook nu werd er 
gespeeld door Chjehrando, Niels, 
Anne en Laura. Chjehrando begon 
met een 18-21 verlies in de eerst 
set van zijn enkelspel. Hij kwam 
echter sterk terug en won de twee-
de set met 21-11. Daarna was zijn 
tegenstander eigenlijk uitgeput en 
werd deze finaal door Chjehrando 
weggespeeld en werd het 21-2.

Niels speelde een gedegen enkel-
spel en won met 21-12 en 21-14. 
Anne had een goede en jonge te-
genspeelster maar met haar rou-
tine en geplaatste shuttles wist 
zij haar enkelspel met 21-18 en 
21-16 te winnen. Laura had het 
lastig. Zij kwam niet goed in haar 
spel en verloor in twee sets. Het 
herendubbel ging daarna als van-
ouds. De Vordense heren wonnen 
met 21-18 en 21-14. En ook Anne 

en Laura wisten het damesdub-
bel goed te winnen met dezelfde 
cijfers als de heren. Niels en Anne 
maakten het daarna nog mooier 
voor Flash. Zij trokken het mixed 
met 21-14 en 21-14 gedecideerd 
naar zich toe. Helaas konden Ch-
jehrando en Laura daar geen ver-
volg aan geven. Zij verloren met 
11-21 en 17-21.

Al met al een afgetekende 6-2 
overwinning voor Flash. Met één 
wedstrijd minder gespeeld heb-
ben de Vordense badmintonners 
twee punten meer maar belang-
rijker is tien verliespunten minder 
dan nummer twee Thuve. 

Via de inhaalwedstrijd kan Flash 
dus behoorlijk uitlopen en het 
kampioenschap in de eerste klasse 
van het badminton lonkt. 

Zwarte Cross: 
twintig jaar
Apartigheid
LICHTENVOORDE - Tante Rikie: 
"Na twintig jaar zwoegen en fees-
ten lijken alle raderen in elkaar 
te vallen." In 2016 is het tijd voor 
de twintigste editie van de Zwar-
te Cross. De slogan van dit jaar, 
'Say Yes to Apartigheid', vat de 
koers van de afgelopen twee de-
cennia van Tante Rikie en haar 
onderdanen perfect samen. De 
Zwarte Cross is een grenzeloos 
feest geworden waar bezoekers 
van alle leeftijden, uit alle wind-
streken, genieten van muziek, 
stunts, theater en motorcross.

1997: de eerste tekenen van 
apartigheid 
In 1997 konden de paar hon-
derd bezoekers van de allereerste 
Zwarte Cross nog niet bevroeden 
dat ze getuige waren van iets heel 
bijzonders, toen ze op een toch-
tig weiland in Hummelo naar een 
rockbandje genaamd Jovink & The 
Voederbietels luisterden, terwijl 
onbevreesde amateurcrossers met 
gevaar voor eigen lijf en leden over 
de stoppelige crossbaan scheur-
den. Maar één vrouw, die tinte-
lend van opwinding hamburgers 
stond te bakken voor de hongerige 
bezoekers, wist het toen al heel 
zeker: dit was de eerste aanzet tot 
de apartigheid die de wereld nodig 
had. Die vrouw was - je raadt het 
al - Tante Rikie.

20 jaar later: het mooiste festival 
van Nederland
Tante Rikie zou zich in de daarop-
volgende jaren aan de anonimiteit 
ontworstelen om zich in record-
tempo op te werken tot festivaldi-
rectrice van de Zwarte Cross, dat 
uitgroeide tot het grootste festival 
van Nederland en het grootste 
motorcrossevenement in Europa 
en werd verkozen tot het mooiste 
festival van Nederland. Na twintig 
jaar keihard knappen en onderwijl 
schuren en schaven aan de unieke 
formule van de Zwarte Cross stelt 
Rikie: "De raderen vallen nu in el-
kaar. Het festival telt inmiddels 28 
podia, met een extreem diverse 
muziekprogrammering. 

Van de Dansvloer tot de Reggae-
weide en van The Roadhouse tot 
de Megatent. Je kunt genieten van 
creatief theater én van onbevrees-
de stuntmannen. En duizenden 
mensen staan aan de crossbaan. 
Ze zien ludieke megabouwwerken 
én motorcross met atleten uit de 
wereldtop."

Wat brengt de toekomst?
De laatste editie telde 197.450 be-
zoekers. Moet het in de toekomst 
alsmaar groter? Rikie: "Nee, veel 
groter hoeft het van mij niet meer. 
Wel grootser! Voor de hoofdstunt 
van de 20e Zwarte Cross zoeken 
we bijvoorbeeld nog een durfal 
die extreem veel G-krachten op 
z'n pens kan verstouwen. Die 
hoofdstunt belooft weer spectacu-
lair te worden!" Ondertussen gaat 
de kaartverkoop voor de Zwarte 
Cross 2016 harder dan ooit. 

Zoveel enthousiasme vervult Tan-
te Rikie met blijdschap, maar ze 
blijft scherp: "Voor je het weet ben 
je te laat. Twijfel niet en koop van-
daag nog je tickets. Bijvoorbeeld 
voor vrijdag, dan treedt mijn ka-
meraad Typhoon op."

Dash D1 tegen Set-Up D2. Foto: PR
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Moeder hoort 
er weer bij
Agnes (57):

‘Wat doen we met moeder?’ luidde 

de wat oneerbiedige vraag van mijn 

broer, vijf jaar geleden. Het antwoord 

lag voor de hand: ze zou bij mij gaan 

wonen. Ik woon tenslotte op de 

boerderij waar we zijn opgegroeid, 

ons ouderlijk huis. Toen mijn man 

en ik het bedrijf na de dood van mijn 

vader overnamen, verhuisde mijn 

moeder naar een kleinere woning 

aan de rand van het erf. Daar redde 

ze zich prima.

Niet zo makkelijk
Tot een jaar of zes, zeven geleden. 

Eerst kreeg ze lichamelijke klachten. 

Door aderverkalking kreeg ze last van 

‘etalagebenen’, waardoor ze moeilijk 

liep. Ze klaagde niet, maar ik nam 

wel wat huishoudelijke klusjes van 

haar over. Toen ze vervolgens een 

beroerte kreeg, veranderde er 

plotseling veel meer. We herkenden 

haar nauwelijks terug. Ze werd 

somber en nukkig. En ze riep steeds 

vaker onze hulp in.

We verhuisden haar schamele 

spulletjes naar de boerderij. Ik zou 

voor haar zorgen. Logisch. Met alle 

liefde. Maar dat bleek helemaal niet 

zo makkelijk. Mijn moeder raakte al 

snel aan mijn aanwezigheid gewend. 

Zozeer zelfs, dat ze het niet 

accepteerde als ik er eens niet was. 

Dan belde ze me op om te vragen 

waar ik bleef. Of om te zeggen dat 

ik de boodschappen niet moest 

vergeten, terwijl ik ze allang al had 

gedaan. Twee, drie keer per nacht 

riep ze me uit bed, voor niets. Ik had 

een druk leven, maar daar kwam nu 

langzaam de klad in.

Schateren
Het begon me steeds zwaarder te 

vallen – al klinkt dat niet aardig als 

je het over je moeder hebt. We 

botsten vaak, de stemming werd 

soms grimmig. Het was de huisarts 

die over dagbegeleiding begon. Hij 

stuurde ons door naar de gemeente. 

Mijn moeder zag het eerst niet zo 

zitten. Dacht dat we haar naar het 

verpleeghuis wilden sturen. We 

gingen samen eens een dagje kijken. 

‘Hé, daar zit mevrouw Mulder,’ hoorde 

ik mijn moeder zeggen. ‘Heb ik nog 

mee op dansles gezeten.’ Ze schoof 

direct aan, en nog voordat de koffi e 

op was, had ik haar al twee keer 

horen schateren. Ik kon wel gaan. 

Van die drie dagen dagbegeleiding 

bloeien we allebei op. Mijn moeder 

omdat ze ‘er weer bij hoort’ en 

geestelijk én lichamelijk wordt 

uitgedaagd. En ik omdat ik weer 

aan mijn eigen dingen toekom. Zo 

houden we het nog wel even vol!

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

deze column gefingeerd.’

Praktijkverhaal 
over de zorg

Wilt u reageren op de column? 

Stuur dan een e-mail naar 
communicatie@sensire.nlWat is er te doen in de omgeving?  www.contact.nl

 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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€ 9,95€ 9,95Onbeperkt
fitness 

Onbeperkt
fitness 

per 4 weken!per 4 weken! **

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld, 
T: 0575 46 50 01, hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

* Vraag naar de voorwaarden. 

Doordeweeks geopend van 06.30 - 22.30 uur, 
vrijdag tot 22.00 uur
Zaterdag 08.45 - 18.00 uur geopend 
Zondag 09.30 - 18.00 uur geopend
Zaterdag- en zondagmiddag fitness begeleiding 

NU NOG VOORDELIGER!

START NU MET EEN JAAR
BASIC AEROFITT

Openingstijden:

Januari, de tijd van goede voornemens! “Meer bewegen” staat voor 
veel mensen hoog op de lijst. En daar zijn wij blij om, aangezien 
veel van de klachten die wij dagelijks zien bij Chiropractie Zutphen 
mede het gevolg zijn van te weinig gezonde lichaamsbeweging. 
Beweging is voor onze gezondheid onmisbaar. Spieren, gewrichten, 
hart en bloedvaten en het zenuwstelsel zijn letterlijk afhankelijk van 
beweging om gezond te blijven.  

Beweegt u genoeg?
Hoeveel beweging moet een mens 
nu eigenlijk hebben? Het officiële 
minimum ligt op een half uur per 
dag matig intensief bewegen en 
bovendien 3 maal per week 20 
minuten flink zweten. Maar laten 
we niet vergeten dat moeder na-
tuur ons gemaakt heeft om tien 
tot twaalf uur per dag in beweging 
te zijn. Voor de komst van de su-
permarkt waren we de hele dag op 
pad om in ons levensonderhoud te 
voorzien. De richtlijnen hierboven 
zijn opgesteld om ‘niet ziek’ te 
worden, maar of het voldoende is 
om echt gezond te blijven..? 

“Maar ik sport de hele dag al!”
Mensen die een actief beroep heb-
ben (bijvoorbeeld in de bouw) zijn 
vaak van mening dat ze ‘de hele 
dag al sporten”. Natuurlijk is een 
actief beroep goed, maar wat vaak 
ontbreekt is afwisseling. Beweging 
is net als voeding: we hebben veel 
variatie nodig om alles te krijgen 
wat we nodig hebben. Tijdens 
sporten maken we andere, gro-
tere bewegingen en brengen we 

de hartslag omhoog. Bovendien 
wordt de belastbaarheid van het 
lichaam groter. Met een goede 
lichamelijke buffer wordt het risi-
co op werkgerelateerde klachten 
een stuk kleiner!  En welke sport u 
kiest maakt niet zoveel uit, zolang 
u het maar leuk vindt om te doen.

Minder zitten
Een ander probleem is het feit dat 
we in Nederland teveel zitten, ge-
middeld 6,5 uur per dag. We zijn 
de “zitkampioenen” van Europa. 
Minder zitten zou bij iedereen in 
het lijstje van goede voornemens 
moeten staan. Heeft u overwe-
gend kantoorwerk? Streef er dan 
naar om ieder half uur een paar 
minuten te lopen en maak een 
wandeling tijdens de lunch. En 
heeft u wel eens aan een sta-bu-
reau gedacht? En thuis gelden de-
zelfde regels: sta iedereen recla-
meblok op en beweeg! 

Lichamelijk klachten?
Als pijnklachten normale dagelijk-
se activiteiten of sporten in de weg 
staan, dan ik het belangrijk om een 

beweegexpert in te schakelen. De 
chiropractoren van Chiropractie 
Zutphen kunnen u met advies, oe-
feningen en een ondersteunende 
behandeling weer op weg helpen. 
Voor afspraken kunt u bellen op 
het praktijknr. 0575-793030 of kijk 
op www.chiropractie-zutphen.nl. 

 
Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl

U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken.

Chiropractie wordt vaak 
(groten-)deels vergoed vanuit het 
aanvullend pakket. 

 
 

(Infotorial)

Goede voornemens voor uw bewegings-
apparaat



Opvang Noach is dankbaar voor steun 
en vertrouwen

HALLE - 2015 was een bewogen 
jaar bij Stichting Opvang Noach in 
Halle. Er werd hard gewerkt aan 
het vervangen van het asbesthou-
dende dak van het hoofdgebouw, 
maar ook een aantal oudere ver-
blijven waren aan vervanging toe. 
Dus naast alle dierverzorgende 
activiteiten werden er ook nog 
vier dierverblijven vervangen. De 
komende twee maanden moeten 
er nog twee hokken vervangen 
worden om helemaal klaar te zijn 
voor het drukke seizoen.

Er is veel bereikt op het gebied van 
samenwerking en voorlichting, 
hulp aan andere opvangcentra. 
Daarnaast deden andere organi-
saties een beroep op 'Noach' voor 
informatie en opvang. Dit resul-
teerde al met al in een totaal van 
4502 dieren, die voor korte of lan-
gere tijd onderdak vonden in Halle. 
Een enorm aantal, maar door de 
samenwerking met anderen lukt 
het om de minder stressgevoelige 
soorten te verdelen, zodat Noach 
de kwaliteit qua opvang kan blij-
ven bieden en deze, daar waar 
nodig, nog verder kan verbeteren. 
Toon en Petra zijn best zeker trots 
en tevreden over wat ze tot nu toe 
bereikt hebben, maar beseffen heel 
goed dat alle steun en vertrouwen 
van de vele dierenvrienden en or-
ganisaties onontbeerlijk is. "Zonder 
hen was het voor ons niet mogelijk 
al deze dieren hulp te bieden," al-
dus Toon. Behalve donaties kreeg 
Noach ook honderden kilo's voer 
en werd er veel kleding gebracht 
aan de Aaltenseweg 21a. "Laten we 
ook in 2016 weer ons best blijven 

doen om ieder op zijn manier een 
steentje bij te dragen aan een (dier)
vriendelijke wereld," vult Petra 
hem aan. Dieren die door Stichting 
Dieropvang 'Noach' (Noord Ach-
terhoek) werden opgevangen. Aal-
scholver (7), appelvink (10), bonte 
specht (31), bever (1), boerenzwa-
luw (32), boomklever (3), boom-
kruiper (7), boommarter (1), bosuil 
(3), buizerd (8), bunzing (4), das 
(3), diamantduif (4), draaihals (1), 
dwergkonijn (2), dwergvleermuis 
(2), eekhoorn (75), eend (227), egel 
(488), ekster (99), fazant (14), fitis 
(11), fuut (6), gans (102), gekraagde 
roodstaart (1), gele kwikstaart (1), 
gierzwaluw (134), goudhaan (4), 
lijster (21), groene specht (11), gr. 
vliegenvanger (10), groenling (10), 
grutto (1), haas (45), heggemus 
(18), holenduif (15), houtduif (646), 
houtsnip (9), huismus (199), huis-
zwaluw (18), ijsvogel (10), kanarie 
(5), kauw (233), kerkuil (5), kievit 

(6), kip (4), kl. steltloper (1), konijn 
(250), koolmees (99), koperwiek 
(1), kraai (149), kramsvogel (1), 
kwartel (8), kwikstaart (6), lepelaar 
(1), meerkoet (61), meeuw (70), 
merel (382), mol (2), muis (32), 
nerts (1), ooievaar (7), pad (1), pim-
pelmees (34), putter (2), ransuil (5), 
ree (20), reiger (18), ringmus (4), 
roek (30), roodborst (28), roodwang 
(1), scholekster (21), sier (stadsduif 
(156), sperver (7), spreeuw (38), 
staartmees (2), steenmarter (16), 
steenuil (8), strandloper (1), tor-
telduif (241), tjif tjaf (3), torenvalk 
(6), tuinfluiter (2), vink (23), vl.gaai 
(86), vleermuis (13), vliegenvanger 
(5), vos (8), waterhoen (26), wezel 
(3), wildzwijn (12), winterkoning 
(13), zanglijster (3), zebravink (1), 
zwarte roodstaart (1), zwaan (40), 
zwartkop (4), zwartkopmees (3).
   

 ■ www.opvangnoach.nl

Schat in de boekenkast?

VORDEN - Op zaterdag 30 januari 
zullen de taxateurs Arne Steen-
kamp en Arie Molendijk van 
11.00 tot 16.00 uur in Hotel Bak-
ker te Vorden aanwezig zijn om 
oude boeken, prenten, manus-
cripten en ansichtkaarten gratis 
op hun veilingwaarde te beoor-
delen.

Alles waarvan u denkt dat het 
waarde zou kunnen vertegen-
woordigen, kunt u meenemen en 
laten taxeren. Mocht een object te 
groot of te zwaar zijn, dan kunt u 
ook een foto laten zien.

De heer Molendijk die al ruim 1500 
taxaties in binnen- en buitenland 
heeft verricht, organiseerde in het 
verleden regelmatig boekveilingen 
en diverse boekenmarkten.

De heer Steenkamp is mede-ei-
genaar van het veilinghuis Bur-
gersdijk & Niermans te Leiden. 
Hij organiseert twee keer per jaar 
boekveilingen en daarnaast is hij 
werkzaam als registertaxateur van 
boeken, prenten en manuscripten.

Hotel Bakker is gelegen aan de 
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Een van de 4500 dieren die vorig jaar werden opgevangen. Foto: PR

(Advertorial)

Spectaculaire verkoop Perzische Tapijten 
bij Heezen in Dinxperlo
Aankomend weekeinde houdt 
Heezen woninginrichting in 
Dinxperlo een speciale verkoop-
actie van handgeknoopte vloer-
kleden, tafelkleden en lopers. 
Deze spectaculaire actieverkoop 
wordt inmiddels al voor het 
twaalfde jaar op rij gehouden, 
hetgeen Heezen de nodige be-
kendheid heeft opgeleverd als 
vertrouwd leverancier van Per-
zische en Oosterse tapijten. De 
begane grond van de winkel is 
grotendeels leeggeruimd zodat 
er voldoende plaats is voor een 
enorme partij tapijten die on-
langs is afgeleverd.

Kasten en displays werden ver-
plaatst. Bedden, Tempur matras-
sen en boxsprings verhuisden naar 
de eerste etage. Zo is er een echte 
perzenwinkel ontstaan met een 
sortering om U tegen te zeggen. 
Schitterende klassieke tapijten, 
maar ook moderne handgeknoop-
te Nepal vloerkleden en Marok-
kaanse Berbers zijn er nu tijdelijk 
te bewonderen. 

Deze exclusieve partij kleden be-
staat uit ruim 400 stuks in vele 
maten,  van tafelkleden in de maat 
30x30 cm, tot vloerkleden in de 
grote maat 250 x 350 cm. Alle tapij-
ten zijn handgeknoopt en hebben 
een pool van 100% zuivere wol, 
wol met zijde of zelfs van 100% 
zijde!  Zie hoe verfijnd deze tapij-
ten geknoopt zijn, tot maar liefst 
530.000 knopen per vierkante me-
ter!  Zeer veel dessins zoals Bidjar, 
Mir, Tabriz, Ghum, Nain, Herati, 
Kirman  etc. zijn aanwezig, waar-
van sommigen zelfs in meerder 

prijsklassen. Zeer actueel zijn de 
Ziegler tapijten, bekend om de an-
tieke, verstorven uitstraling. Deze 
zijn voorradig in meerdere uitvoe-
ringen, kleurstellingen en afmetin-
gen. Ook veel klassieke lopers zijn 
aanwezig. 

Trend
Klassieke tapijten zijn stijlvol en 
passen helemaal in deze tijd. In de 
woonbladen wordt een interieur 
vaak aangekleed met een Perzisch 
tapijt. Voor de zithoek, eetkamer of 
hal,- Ontdek zelf dat een klassiek 
tapijt ook prachtig kan matchen in 
een modern interieur. Waren tien 
jaar geleden vooral de senioren 
geïnteresseerd,- de laatste jaren 
is duidelijk een omslagpunt zicht-
baar. Heezen bereikt met deze 
aktie een steeds breder én jonger 
publiek.

50% Korting
In samenwerking met een gere-
nommeerd importeur, worden 
deze tapijten u aangeboden voor 
de helft van de prijs. Alle gegaran-
deerd handgeknoopte oosterse 
tapijten worden tijdelijk verkocht 
met 50% korting, maar wel met 
volledige garantie en zijn allen 
voorzien van een certificaat van 
echtheid en herkomst. Deze kor-

ting kan worden gegeven aange-
zien Heezen niet 365 dagen lang 
hoeft te investeren in een grote 
kostbare voorraad van deze tapij-
ten, want deze tapijten zijn slechts 
tijdelijk aanwezig en behoren niet 
tot het standaard assortiment. 
Ook zijn de marges laag, zodat de 
klant kan profiteren van een bij-
zonder scherpe prijs.

Geen Risico
Een geruststellend idee is, dat al-
le tapijten worden verkocht door 
een erkend woninginrichter waar 
u ten allen tijde op terug kunt 
vallen. Dus geen “leegverkoop” of 
“opheffingsverkoop”, want u koopt 
een eerlijk handgeknoopt tapijt, 
geprijsd tegen de normale ver-
koopprijs, maar waarop U wel 50% 
echte korting krijgt. 
Tijdens de show is het uiteraard 
mogelijk om uw aankoop thuis te 
bekijken en indien gewenst te rui-
len. Zelfs is het mogelijk tijdens 
het actieweekeinde uw geld terug 
te ontvangen mocht het kleed 
thuis toch niet het gewenste effect 
hebben. Indien een door u gezocht 
dessin niet in de goede maat aan-
wezig zou zijn, dan kan Heezen 
deze geheel vrijblijvend voor u be-
stellen bij zijn importeur.

Aanstaande donderdag, vrijdag en 
zaterdag, 21, 22 en 23 januari staat 
Heezen geheel in het teken van de 
Oosterse Tapijten.  U bent er van 
harte welkom. 
Voor informatie; Heezen woningin-
richting, Hogestraat 1, Dinxperlo. 
tel. 0315-651332. 
of kijk op onze website: 
www.heezenwonen.nl

(Advertorial)

Beurs en symposium ‘voor een 
onuitwisbare herinnering’
Op zaterdag 13 februari vindt er 
een beurs & symposium ‘voor 
een onuitwisbare herinnering’ 
plaats. Onderwerpen als ster-
vensbegeleiding, uitvaartzorg, 
verliesverwerking, herdenken 
en erfrecht/testamentaire za-
ken komen aan bod.

Niet zomaar een rouwbeurs, 
maar een warm en sprankelend 
geheel. Vooral gericht op zien, 
beleven, informeren en inspire-
ren. We laten graag zien dat het 
ook anders, persoonlijker kan. 
Naast het beantwoorden van al je 
vragen, geven we je graag de ge-
legenheid om degene die jij mist 
te herdenken. De organisatoren 
zijn: Ester Dolphijn, uitvaartver-
zorgster met aandacht voor de 
persoonlijke invulling van de uit-
vaart en Irma Wagenvoort, rouw- 
en verliesbegeleidster.

Wij zijn er erg trots op dat wij 
Manu Keirse als hoofdspreker 
mogen verwelkomen! Prof. dr. 
Manuel Keirse is specialist op het 
gebied van rouwverwerking en 
heeft vele boeken over dit onder-
werp geschreven. Je hangt gega-
randeerd aan zijn lippen!

Daarnaast geeft Palliaterm een 
interessante lezing over thuis 
sterven, zal Irma Wagenvoort 
vertellen over haar verlieserva-
ring en hoe zij nu anderen hier-
bij helpt, en laat Ester Dolphijn 
je in een interactieve sessie zelf 
ontdekken hoe een uitvaart ook 
anders kan.

Een ieder is welkom zaterdag 13 
februari van 11.00 tot 16.00 uur.

Voor meer informatie zie 
www.onuitwisbare-herinnering.nl

Taxateurs Arne Steenkamp (l.) en Arie Molendijk. Foto: PR
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"Dankjewel, vanuit ons hart"

VORDEN - Zaterdagmiddag 16 
januari was het even stil in de 
Herberg. Cycling Team Vorden 
had Linda Koerselman en Mir-
jam van der Bijl en hun gezin-
nen uitgenodigd om tijdens de 
nieuwjaarsborrel de rolstoelfiets 
in ontvangst te nemen. Hierbij 
richtte Linda een dankwoord aan 
de sponsoren en Cycling Team 
Vorden die bij hebben gedragen 
aan het aankoopbedrag van € 
8.000,- voor de rolstoelfiets. Zij 
maakte in mooie woorden dui-
delijk dankbaar te zijn voor de 
inzet die gepleegd is een droom 
waar te maken.

De gezinnen Koerselman en Van 
der Bijl hadden een droom. Als 
gezin samen kunnen fietsen in-
clusief Brian en Marit die rolstoe-
lafhankelijk zijn. De droom ver-
wezenlijken begon anderhalf jaar 
geleden en werd deze zaterdag-
middag tastbaar. Dat dit de nodige 
blijdschap teweeg bracht was dui-
delijk te zien bij de ouders en hun 
kinderen. Samen fietsen als gezin 
geeft je vrijheid en maakt het mo-
gelijk er samen op uit te trekken. 
Dat zijn onder meer redenen die 
Cycling Team Vorden ertoe heb-
ben gebracht zich in te zetten om 
geld in te zamelen voor dit goede 
doel.
Het gebruik van de rolstoelfiets zal 
zich niet beperken tot de twee ge-
zinnen, want iedereen die rolstoe-
lafhankelijk is kan er gebruik van 
maken. De verhuur wordt gecom-
municeerd via de VVV en beheert 
door de familie Koerselman.
Gedurende 2015 was Cycling Team 

Vorden actief om sponsorgelden 
binnen te halen. Dit hebben ze ge-
daan in juni met een spinningma-
rathon op het marktplein, de fiets-
toertocht Insurance Cycling Tour 
te begeleiden, in augustus waren 
ze een dag bij het Kuipertoernooi 
waarbij jongeren deel konden 
nemen aan een MTB tocht en in 
december was het Cycling Team 
Vorden present op de kerstmarkt 
met de verkoop van onder meer 
Achtkastelen wijn.

Als tegenprestatie voor alle spon-
sorgelden hebben de leden van 
Cycling Team Vorden in de Franse 
Alpen in september een heel aan-
tal bergen beklommen en kilome-
ters gemaakt. Hoogtepunt daarbij 
was de Marmotte Cyclo. Dit bete-
kent van 7.00 uur 's ochtends tot 
19.00 uur 's avonds op de fiets, 
175 km afleggen met daarin vijf 
beklimmingen en afdalingen van 
samen vijfduizend hoogtemeters 
en natuurlijk genieten en afzien. 
Onder meer de bekende toppen 
van de Glandon, Montvernier, Col 
de Mollard, de Croix de Fer en als 
sluitstuk de Alpe 'd Huez werden 
in deze tocht bedwongen. Zater-
dagmiddag werden de herinnerin-
gen aan de tocht weer opgehaald 
en beleefde menigeen weer het 
heroïsche gevoel van het passe-
ren van het hoogste punt na een 
beklimming en de finish op Alpe 
'd Huez.
Het was een mooi en succesvol 
jaar volgens voorzitter van Cy-
cling Team Vorden Willy Berent-
sen. Hij bedankte de landelijke 
en lokale sponsoren voor hun bij-

drage. Mooi moment was daarbij 
de overhandiging van € 250,- door 
voorzitter Jan Borgonjen van het 
Kuipertoernooi bestuur onderdeel 
van VV Vorden. Zij hebben altijd 
een maatschappelijk belang wil-
len ondersteunen uit opbrengsten 
van het toernooi. Dit om kinderen 
en jongeren te laten zien dat vrij 
kunnen sporten geen vanzelfspre-
kendheid is voor iedereen. Het 
laatste toernooi is gespeeld en uit 
deze opbrengst hebben ze met 
het bijdragen aan de rolstoelfiets 
het doel gevonden in de gemeen-
schap van Vorden zelf.
Het Cycling Team Vorden gaat in 
2016 verder met het fietsen voor 
het goede doel. Dit zal opnieuw 
een combinatie worden van lokale 
en landelijke initiatieven. Hoofd-
doel is sponsorgelden bij elkaar 
brengen voor KIKA. Dit is gekop-
peld aan het rijden van een vijf-
daagse toertocht in de Italiaanse 
Dolomieten georganiseerd door 
KIKA. Het gaat daarbij om een 
hoog sponsorbedrag wat per deel-
nemer moet worden ingelegd. Dit 
is reden om het inzamelen te ver-
spreiden over twee jaar.

Kortom Cycling Team Vorden wil 
in 2017 deelnemen. Voor komend 
juni staat een 'kleinere' sportieve 
prestatie gepland, het rijden van 
een ronde van vier dagen door 
Noord Nederland met onder meer 
een etappe met daarin de Afsluit-
dijk. Cycling Team Vorden en de 
sponsoren wensen de families 
Koerselman en Van der Bijl veel 
fietsplezier en zien u graag terug 
bij een evenement dit jaar.

   

Quintus Heren B1 behalen punten
HENGELO - Acht teams van Hand-
balvereniging SV Quintus speel-
den hun wedstrijd, waarbij drie 
keer winstpunten konden wor-
den bijschrijven. Dit keer kwa-
men de teams op donderdag- en 
zaterdagavond en zondagoch-
tend 14, 16 en 17 januari in actie.

Zaterdag de uitwedstrijd Quintus 
E1 tegen Groessen E1 in Duiven. 
Uitslag 5-2. Het D1 team speelde 
tegen Huissen, uitslag 5-7. De 
wedstrijd HC1 tegen Reehorst in 
Ede was spannend, maar werd 
helaas met 14-2 verloren. Zater-
dagavond de topper Heren Senio-

ren 1 Quintus tegen Reehorst. De 
doorgaans zo effectieve snelle te-
genaanvallen konden niet worden 
gespeeld en Reehorst liep uit naar 
een 13-4 ruststand en uiteindelijk 
winst 28-9. De Dames Senioren 
speelden donderdagavond een 
inhaalwedstrijd tegen The Flyers, 
eindstand was 7-21 en zondags 
tegen Brummen, uitslag 13-12. 
Quintus HS2 reisde zondag af naar 
Lichtenvoorde voor de wedstrijd 
tegen Erix HS2. Ruststand 11-9, 
eindstand 22-15. Heren B1 speelde 
zondag in Sporthal de Kamp tegen 
Reflex HB1 uit Varsseveld. Quintus 
speelde een leuke en vooral spor-

tieve wedstrijd en door een goede 
eindfase kwam Quintus op voor-
sprong, waarmee voor het eerst dit 
seizoen winst werd behaald. Eind-
stand 12-9. De meiden C moesten 
zondag thuis tegen Duiven DC2, 
uitslag 10-11.
Programma voor 24 januari:
14:45 uur AAC / Swift A. HB1 - 
Quintus HB1: Elderveld Arnhem.
In Sporthal de Kamp: 09:05 uur 
Quintus E1 - Pacelli E1, 09:55 uur 
Quintus D1 - Pacelli D2, 10:40 uur 
Quintus HC1 - Duiven HC1, 11:45 
uur Quintus HS2 - Artemis '15 
HS3, 13:00 uur Quintus HS1 - Mi-
nerva HS1.

Een ervaring en een beleving rijker
VORDEN - Aan het Bestuur van de 
gemeente Bronckhorst en de Re-
dactie van Contact Bronckhorst 
Noord e.a. 

Op 6 januari 2016 was er weer de 
jaarlijkse kerstbomen- en vuur-
werkafval inzameling van de ge-
meente Bronckhorst. Een suc-
ces actie. Dagen ervoor was mijn 
kleinzoon Kjelt en vele andere kin-
deren op pad om zo veel mogelijk 
kerstbomen en zakken vuurwerk-
afval in te zamelen.

Dat het een succes actie is blijkt 
wel weer uit de resultaten. Voor 
2016 totaal 2.367 kerstbomen en 
1.237 zakken met vuurwerkafval. 
Nu geen kerstbomen die overal 
anders maar worden weggewor-
pen zoals in bermen, perken, bos-
sen en andere plaatsen. Ook enige 
straten in Vorden kregen zelfs een 
complete aanveegbeurt door de 
jeugd. De eerlijkheid gebiedt mij 
te moeten zeggen dat de straten 
in Vorden er zelfs netjes bij liggen. 
Dit door de jeugd van Vorden en 
uiteraard de gemeente Bronck-
horst zelf. Klasse en een pluim 
voor U beiden.

Met mijn kleinzoon heb ik het er 
over gehad hoe goed het wel niet 
is om het allemaal op deze ma-
nier op te ruimen voor het milieu. 
Geen rotzooi op de straten dat 
soms anders wel weken lang blijft 
liggen, neen opruimen. En dat de 
jeugd er wat mee verdiend is ook 
alleen maar lovenswaardig. 

Op de inzameldag was het dan ook 
een komen en gaan van de jeugd 
met fietsen, skelters, trapauto's, 
kruiwagens en zo waarmee men 
de veroverde buit op de gemeen-
tewerf op het Hoge in Vorden kon 
inleveren. Een mooi gezicht de 
jeugd zo bezig te zien. 

Mijn kleinzoon Kjelt had in totaal 
zeventien kerstbomen en twee 
zakken vuurwerkafval verzameld. 
Tijdens de inleveringstijden moest 
Opa ook helpen. Het was zelfs zo 
dat tijdens het slepen van enige 
kerstbomen Kjelt zag dat er bij 
een woning aan Het Hoge nog een 
kerstboom werd buiten gezet. On-
middellijk gooide Kjelt zijn bomen 
die hij aan het slepen was van zich 
af met de woorden "Opa, let er 
even op, ik zie er nog weer één en 
dat is toch maar weer E 0,50 erbij". 

Al met al had ik zelf ook plezier 
aan de werkzaamheden en Kjelt 
werd E 10,- rijker , maar wat veel 
voornamer is : een ervaring / be-
leving rijker.  Jeugd van Vorden en 
eigenlijk van de gemeente Bronck-
horst mijn complimenten met de-
ze aktie en ik zou zeggen: Vooral 
Doorgaan ermee. 

Misschien is het ook goed als de 
gemeente Bronckhorst tzt publi-
ceert wat er zoal mee gedaan is 
met de ingeleverde kerstbomen, 
bv verwerking / versnippering 
voor humusvorming of zo. 

De Opa van Kjelt, Vorden 

Tijdens de nieuwjaarsborrel wordt de rolstoelfiets overhandigd. Foto: PR

Een mooi rond verhaal
Een kaas die we veel verkopen 
in onze winkel is de Zuivelhoeve 
Subliem-lijn. Van een 6-weken 
gerijpte jonge Goudse tot een 
2-jaar gerijpte brokkelkaas, 
welke leeftijd ook uw voorkeur 
heeft, subliem zijn ze allemaal 
zeker! 

Kaas van de CONO kaasmakers 
uit de Beemsterpolder
CONO kaasmakers is een boeren-
coöperatie die al meer dan 100 
jaar bestaat. De CONO veehouders 
krijgen een eerlijke melkprijs en 
een extra premie voor weidegang 
en deelname aan het duurzaam-
heidsprogramma. Koeien die bui-
ten lopen, vertonen natuurlijk ge-
drag en zijn blije koeien. Natuurlijk 
voedsel, lichte stallen, weidegang, 
het sappigste gras uit de Beem-
sterpolder... zo leveren de CONO 
koeien de lekkerste melk.

De lekkerste melk voor de 
lekkerste kaas
Kwaliteit staat voorop bij CONO. 
Van de duurzaam geproduceer-
de melk van de hoogste kwaliteit 
maken ze volgens traditionele 

receptuur kaas met ambachtelij-
ke elementen. De ervaren CONO 
kaasmakers keuren op het oog de 
kleur van de wrongel tijdens het 
handmatig roeren; pas wanneer 
deze precies goed is, gaat de pro-
ductie verder. De kazen worden 
tot 26 maanden gerijpt op houten 
planken. Wekelijks keurt de kaas-
meester persoonlijk de kwaliteit 
en de rijping.

De groenste kaasmakerij ter 
wereld
CONO heeft inmiddels de groenste 
kaasmakerij ter wereld gebouwd 
om in 2020 klimaatneutraal te 
kunnen produceren. Omdat de 
locatie UNESCO werelderfgoed is, 
is de nieuwe kaasmakerij halfver-
zonken in het weidse polderland-
schap. De oude kaasmakerij staat 
ernaast en blijft voorlopig draaien 
totdat de kaas uit de nieuwe kaas-
makerij nét zo subliem is als de 
kaas die ze al meer dan 100 jaar 
maken. Want de smaak moet per-
fect zijn – en dát kunt u zelf in de 
winkel komen beamen!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Keijenborger vliegt na hondenbeet 
in Bolivia 'even' terug naar huis
KEIJENBORG - Sjors Kemp (25) 
uit Keijenborg vertrok begin de-
cember voor twee en een halve 
maand naar Zuid-Amerika. Een 
bijtende hond zorgde er echter 
voor dat de backpacker op 8 ja-
nuari alweer thuis was. De spui-
ten met MARIG bleken ter plekke 
niet te krijgen.

Door Luuk Stam

"Het was een raar weekje," zo 
schrijven Sjors Kemp en zijn Ke-
ijenborgse reisgenoot Maarten de 
Vrught op de speciaal voor hun 
reis naar Zuid-Amerika in het le-
ven geroepen Facebookpagina. Dat 
rare weekje start begin januari in 
de Boliviaanse stad La Paz. De twee 
vrienden staan op het punt om met 
gehuurde motoren de Moon Val-
ley in te gaan als Kemp in de straat 
van de verhuurder zijn motor even 
probeert. Op dat moment rennen 
er vijf honden achter hem aan. Als 
Kemp wil keren, bijt één van de 
honden hem in zijn kuit.
Dan begint de zoektocht naar de 
noodzakelijke medische middelen. 
Het Rabiësvaccin tegen honds-
dolheid is snel gevonden. Maar 
het zoeken naar de minstens zo 
belangrijke spuiten met het men-
selijke antirabiësimmunoglobu-
line (MARIG) levert niets op. Toch 
moet MARIG binnen zeven dagen 
worden toegediend. De benodigde 
spuiten zijn er zelfs niet in La Paz, 
met ruim een miljoen inwoners 
één van de grootste steden van Bo-
livia. Ook in de omliggende landen 
Chili en Ecuador blijkt het middel 
heel lastig verkrijgbaar.
Heel even denkt Kemp eraan om 
deze spuiten dan maar niet te ne-
men. "Dan denk je: ach, dan krijg 
ik toch Rabiës. Daar zal vast ook 
wel een kuurtje voor zijn," geeft 
hij aan. Maar als hem even later 

duidelijk wordt dat Rabiës vrijwel 
altijd dodelijk is, besluit hij toch 
het zekere voor het onzekere te 
nemen. Omdat MARIG ter plekke 
nergens te krijgen is, betekent dat 
voor Kemp een retourtje Nederland. 
"Eerst klinkt het heel vreemd," ver-
telt hij nu. "Maar langzaam begin je 
dan te beseffen dat het toch de beste 
optie is." Van de eerst beschikbare 
vlucht is hij zo laat op de hoogte dat 
hij deze mist. Maar laat in de avond 
van vrijdag 8 januari staat Kemp 
toch op de Amsterdamse lucht-
haven Schiphol. Zaterdagochtend 
krijgt de Keijenborger de spuiten 
waar hij voor naar Nederland is ge-
komen. "Vrij bizar om voor zoiets 
lulligs terug te moeten," vindt de 
backpacker. Hij laat zijn reislustig-
heid echter niet verpesten door de 
Boliviaanse hond. Op de zondag-
ochtend na zijn aankomst in Ne-
derland vliegt hij terug naar La Paz.
Terugkijkend realiseert hij zich 
twee dingen. Zo merkte Kemp dat 
de wereld eigenlijk vrij klein is. "Als 
er echt iets is, dan kun je binnen 
een dag weer thuis zijn," legt hij 

uit. Daarnaast dringt ook het besef 
door dat in Nederland de gezond-
heidszorg wel erg goed geregeld 
is. "De mensen daar kunnen ook 
gebeten worden door een hond," 
weet de Keijenborger. "En die heb-
ben niet de mogelijkheid om op 
kosten van de verzekering even 
naar Nederland te vliegen. Voor 
hen kan een hondenbeet dus ook 
dodelijk aflopen." De Keijenborger 
staat overigens niet alleen. Bijna 
driehonderd reizigers per jaar ko-
men terug naar Nederland na een 
verdachte beet. Dit omdat veel lan-
den geen MARIG produceren. Of 
omdat de vraag er zo groot is dat de 
voorraad opraakt. De Keijenborgse 
backpackers hopen het middel in 
ieder geval niet meer nodig te heb-
ben. Hun trip duurt nog een maand 
en eindigt tijdens het carnaval in 
het Braziliaanse Rio de Janeiro. 
Dat is in ieder geval de bedoeling. 
"Als je reist, dan weet je niet altijd 
wat je te wachten staat," besluit 
Kemp. "Een verhaal als dit verzin 
je niet, maar het hoort wel bij het 
avontuur."  

Concertreeks Inloophuis
DOETINCHEM - Om fondsen te 
werven voor het 'Inloophuis Ou-
de IJssel' is er door vrijwilligers 
van het inloophuis een reeks 
concerten georganiseerd, waar-
bij 'het neusje van de zalm' aan 
Achterhoekse zangers en muzi-
kanten belangeloos meewerkt 
en het entreebedrag, € 13,50 per 
voorstelling, in z'n geheel be-
schikbaar komt voor het werk 
van het inloophuis. De concer-
ten worden gehouden in 'de Ka-
pel' aan de van Nispenstraat in 
Doetinchem (tegenover de Me-
diamarkt).

In de reeks vonden al optredens 
plaats van onder andere Ernst Da-
niel Schmidt en Flor d'Luna. Voor 
het laatste optreden in deze reeks 
op woensdag 20 januari is Hans 
Keuper uitgenodigd. Voor het op-
treden zijn nog beperkt kaarten 
beschikbaar. Zie hiervoor de web-
site www.inloophuisoudeijssel.
nl/.
Het Inloophuis aan de Planten-
straat stelt zich ten doel een op-
vangplek te zijn voor mensen 
met kanker. Eén op de drie Ne-
derlanders krijgt te maken met 
deze ziekte, die steeds weer een 
diepe indruk maakt op de patiënt. 
In de verschillende fases kan het 
voor patiënten belangrijk zijn om 
ergens binnen te lopen, waar ze 

snappen wat je doormaakt. In het 
Inloophuis zijn vrijwilligers aan-
wezig, die geleerd hebben om te 
luisteren zonder direct met allerlei 
goedbedoelde adviezen te komen. 
Het Inloophuis wil in een veilige, 
beschutte en huiselijke omgeving, 
psychosociale ondersteuning bie-
den om zo een noodzakelijke en 
waardevolle aanvulling te zijn op 
de medische zorg. Naast gezellig-
heid en warmte kun je deelnemen 
aan allerlei activiteiten van mas-
sage tot creatief bezigzijn, maar 
ook wandelen en yoga. Verder kan 
de hulp worden ingeroepen van 
Raadslieden, die kunnen helpen 
bij problemen rondom het dage-
lijks bestaan van de patiënt.

Voor de bekostiging is het Inloop-
huis afhankelijk van donaties en 
giften. Aangezien het Inloophuis 
in Doetinchem bedoeld is voor 
het gehele verzorgingsgebied van 
het Slingeland Ziekenhuis en ie-
dereen in die regio in zijn of haar 
omgeving wel te maken krijgt met 
de ziekte kanker, lijkt het logisch 
dat 'iedereen' donateur is. Dit is 
helaas (nog) niet het geval. Van-
daar dat de vrijwilligers regelmatig 
activiteiten organiseren om fond-
sen te werven en het Inloophuis 
onder de aandacht te brengen. De 
concertreeks is één van die activi-
teiten.

Sjors Kemp (rechts) en Maarten de Vrught reizen samen door Zuid-Amerika. Foto: PR

(Advertorial)

Verkopen kun je leren
Verkoop is topsport en dat kun 
je trainen. Topsporters trainen 
intensief en hoogfrequent om 
vaardigheden en automatismen 
te ontwikkelen en de prestaties 
naar het hoogste plan te tillen. 
Er is nog nooit een topsporter 
geweest die zonder intensieve 
training de top bereikte. 

Om in het verkoopvak het maxi-
male te bereiken moet je de-
zelfde investeringen doen in je 
ontwikkeling. Met training zorg 
je voor structuur, vaardigheden, 

automatismen en ingeslepen pa-
tronen. Veel trainen geeft je de 
bagage die nodig is om beter te 
worden, je te ontwikkelen tot een 
verkoopprofessional. 
Je leert de verkooptheorie en ver-
kooppraktijk en hoe marketing 
en verkoop hand in hand gaan. 
Je leert verkooptechnieken, mar-
ketingtrends, presenteren en de 
finesses van het verkoopgesprek. 
De investering betaalt zich altijd 
terug. Verkopen leer je niet aan 
de keukentafel met een webinar 
of schriftelijke cursus. Hoogstens 

de theorie. De praktijk moet je oefe-
nen, en dat doe je met een groep met 
vakgenoten aangevuld met een trai-
ner uit de verkooppraktijk.

Verkoop is echt te leren, bijvoorbeeld 
in de opleiding Sales A bij DOC Op-
leiding & Training. DOC Opleiding 
& Training biedt een breed scala 
aan opleidingen in de regio, vanuit 
het (straks vernieuwde) Opleidings-
gebouw aan de Gildenstraat 27 in  
Doetinchem.

Kom naar de open dag 22 januari!

(Advertorial)

Programma senioren actief 
beurs rond
Door Reinier Kroesen

DOETINCHEM – Nu deze dagen 
de agenda’s voor het aanko-
mende jaar weer ingevuld wor-
den is het misschien verstandig 
daar alvast 31 januari in aan te 
kruisen. Die zondag wordt de 
Senioren Actief Beurs in Party-
centrum De Kruisberg in Doe-
tinchem gehouden. Ruim 45 
standhouders laten zien wat 
ze voor de oudere doelgroep 
en hun omgeving kunnen bete-
kenen. Ze tonen de diversiteit 
aan mogelijkheden om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen 
en, vooral, hoe je ook op hoge-
re leeftijd een prettig en actief 
leven kunt blijven leiden.

De ouderenbeurs is net zoals de 
eerdere edities opgezet door Ro-
bert van Aalst van Arc en Ciel uit 
Ulft en Anita Smeets, van Priva-
Zorg de Achterhoek. Robert: “Al 
is het zalencentrum nu zo goed 
als volgeboekt, we hebben altijd 
nog een plekje vrij voor bedrijven 
of instanties die iets kunnen toe-
voegen.” Over het aanbod: “De ex-
ploitanten, richten zich vaak op de 
ouder wordende mens. Natuurlijk 
is er aandacht voor hun mobiliteit: 
scootmobielen, rollators, rolstoe-
len, brommobielen en aangepaste 
fietsen. Pasklare woningaanpas-
singen, verstelbare bedden, trap-
liften en sta-op stoelen, thuiszorg 
en domotica (huisalarmering, 
track en trace voor dementie). 
Daarnaast is er een notaris en een 
financieel specialist die uitleg kun-
nen geven over schenkingen, het 
huidige complexe vergoedingen-
stelsel en de pgb’s.” 

KINDEROPVANG
Robert: “Wat ik leuk vindt is dat 
ook PAX kinderhulp van de partij 
is. Zij proberen kansarme buiten-
landse kinderen uit bijvoorbeeld 
Berlijn of Wit-Rusland te plaatsen 
bij vakantiegastouders in Neder-
land, voor een ontspannende 
vakantie. Ook ouderen kunnen 
daarin een rol van betekenis spe-

len. Op de beurs spelen we daar 
op ludieke wijze in met proeve-
rijen van gedestilleerde dranken, 
afkomstig uit die landen. Daar-
naast hebben we een gespecia-
liseerde hovenier vastgelegd die 
de tuin van ouderen in een halve 
dag winterklaar kan maken. Daar 
denk je vaak niet aan, maar ook 
daarvoor kun je een toegekend 
budget gebruiken. 
Voor (oudere) slechtzienden de-
monstreren en verkopen we een 
scala aan spelletjes, yahtziend, 
rummikub, kaartspellen, mens-
erger-je-niet, maar ook agenda’s 
en kalenders. Het bijzondere 
daarvan is dat ze net wat groter 
en steviger zijn uitgevoerd zijn 
dan de ‘gewone’ variant. Grotere 
letters, beter lees- en hanteer-
baar.” 

GENIETEN
Anita: “Maar, wat ik het allerbe-
langrijkst vindt: ouderen moeten 
vooral blijven genieten van het 
leven, leuke dingen doen. Daar-
om is er ook standruimte gereser-
veerd voor Hulp en Co, zij bieden 
welzijnsdiensten voor ouderen, 
maar ook een saunaspecialist en 
‘Spiel mir einer!’, specialist op het 
gebied van volksmuziek, busrei-
zen en entertainment. Daarnaast 
houden we demonstraties en 
proeverijen van lekkere dingen.” 
Kortom, een gezellige middag uit. 
Indien gewenst kan de dag afge-
sloten worden met een drankje of 
een diner in het café/restaurant-
gedeelte van de Kruisberg. De 
gratis toegankelijke beurs begint 
31 januari 2016 om 11.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur.

www.privazorgdeachterhoek.nl
www.arcenciel.nl
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T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Slaapkamer en 
badkamer begane 

grond.

Kon. Wilhelminastraat 6 
Steenderen

Vraagprijs: € 285.000,- k.k.

Open Huis 
zaterdag 23 januari 2016 
van 11.30 tot 12.30 uur. 

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.

Mechanisch Monteur m/v

Ben jij een ervaren mechanisch monteur en woon je in de 

directe omgeving van Zutphen?

Functieomschrijving

In de functie van mechanisch monteur  ben je verantwoordelijk 

voor het zelfstandig produceren van mechanische componen-

ten. Om dit werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang 

dat je ervaring hebt in een soortgelijke functie en gemakkelijk 

met gereedschappen overweg kunt. Je bent in staat om snel 

te werken en je beschikt over een ruime mate van technisch 

inzicht. Tevens ben je verantwoordelijk voor het verpakken van 

de producten.

Junior Installatiemonteur m/v

Heb jij een technische achtergrond en wil jij je verder 

ontwikkelen? 

Functieomschrijving

In de functie van junior installatiemonteur ben je verantwoorde-

lijk voor het afleveren, aansluiten en afstellen van huishoudelijke 

apparatuur (bruin- en witgoed) bij particulieren thuis. Tevens 

verhelp je storingen en waar nodig voer je reparaties uit aan 

deze apparatuur, zoals aan bijvoorbeeld wasmachines. Als 

junior installatiemonteur ga je klantgericht te werk en ben je het 

visitekaartje van het bedrijf.  Deze functie is bij uitstek geschikt 

voor iemand die recent een technische opleiding heeft afgerond. 

Assistent Accountant m/v

Wil jij je ontwikkelen in de accountancy en heb je affiniteit 

met de agrarische sector?

Functieomschrijving

In de functie van Assistent Accountant zorg je ervoor dat je 

klanten adviseert op basis van hun cijfers. Je bent werkzaam 

binnen de agrarische sector, dus affiniteit met deze branche is 

een eis van onze opdrachtgever. Je werkzaamheden bestaan 

verder uit het uitvoeren van administratieve werkzaamheden 

ten behoeve van jaarrekening. Het uitzoeken van financiële 

stukken en het coderen en inboeken van aangeleverde gege-

vens en facturen. Tevens verzorg je de aangiftes omzetbelas-

ting en inkomstenbelasting.

Schilder m/v

Ben jij een ervaren schilder en woon je in de omgeving 

van Lochem?

Functieomschrijving

In de functie van schilder verricht je met name onderhouds-

werkzaamheden aan woningen. De werkzaamheden zijn in de 

omgeving van Lochem, het is daarom van belang dat je in de 

directe omgeving woont.

Constructeur/Tekenaar m/v

Ben jij pas afgestudeerd en op zoek naar een uitdagende 

functie bij een jong en innovatief bedrijf?

Functieomschrijving

In de functie van constructeur / tekenaar houd 

je je bezig met het uittekenen van constructies 

(WTB) en het maken van sterkteberekenin-

gen. Na een gedegen, praktijkgerichte inwerk-

periode op locatie worden je werkzaamheden 

het uitwerken van (werk)tekeningen voor (tij-

delijke)  constructies aan de hand van ontwer-

pen en schetsen, het uitwerken van productie-

tekeningen voor de werkplaats en het maken 

van constructieberekeningen. Daarnaast heb 

je contact met klanten, leveranciers en advi-

seurs en geef je invulling aan de kwaliteit en 

veiligheid omtrent de constructies.

Ac h t e r h o e k s e  Ve r s p r e i d i n g s  O r g a n i s a t ie

AVO Verspreidingen zal met ingang van dinsdag 
29 maart 2016 voor Achterhoek Nieuws b.v. de 
verspreidingen gaan verzorgen van:

Contact Bronckhorst Noord
Contact Bronckhorst Midden
Contact Bronckhorst Zuid
Wanneer je interesse hebt om deze krant voor AVO 
Verspreidingen te willen bezorgen kun jij je aan-
melden via onze website: www.avo-doetinchem.nl 
of per telefoon nummer: 0314 - 39 46 13

Ben je als Zzp er werkzaam in de bouwbranche? 

Kijk dan beslist even op www.bouwgroepgraafschap.nl
of bel 06-20540260

Te huur / te koop eenvoudige 
BEDRIJFSHAL
Gelegen op het industriepark 5  te Zelhem. ca. 575 m2 met inpandig 

kantoortje en buitenterrein.

Huurprijs:
slechts € 0,10 per 
m² per dag!!

Koopsom: 
interessante koopprijs!!
(huurkoop behoort tot de 
mogelijkheden)
Perceelgrootte: 1.980 m²

Prima bereikbaar via de 
N315 en N330 en parkeren op 
eigen terrein. De bedrijfsruimte 
is voorzien van verwarming, 
krachtstroom en overheaddeur.

Plantsoenstraat 75

Doetinchem

Tel. 0314-332491

doetinchem@tenhag.nl

Tevens vestigingen 

in Almelo, Deventer, 

Enschede, Hengelo, 

Zutphen en Zwolle.

ZELHEM

TE
HUUR

TE
KOOP

www.tenhag.nl

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, 

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis tegenover 

de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92. De algemene 

bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 18.00-19.30 uur. 

Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de site: 

www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. De be-

zoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, Hartbewaking 

(CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-14.15 uur en van 19.00-

20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 

19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 

nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 

Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Tandarts:
23 - 24 januari, R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08. 

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 24 januari, 10.00 uur: Dhr. P. Piersma.

1e C: Diaconaal werk (Quotum); 2e C: Catechese en Educatie (LA).

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 24 januari, 10.00 uur: ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem.

1e C: Diaconaal werk (Quotum); 2e C: Catechese en Educatie (LA).

Protestantse gemeente Wichmond 

Zondag 24 januari, 10.00 uur, Voorganger: Ds. D. Bos, Kerkdienst. 

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 januari 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 

em.-priester. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 januari 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 

em.-priester. 

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. 
Is men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria 
en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 
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.

Aangeboden: stalling voor 
caravan, camper, auto of 
opslagruimte voor stenen, 
bouwmaterialen enz. enz.op 
afgesloten buitenterrein in 
Vorden. 1000 m2. Voor meer 
info.: 06 - 41 54 12 34.
   

Heeft u last van ratten, mol-
len, konijnen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06-
10499025.
   

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

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

OVERGEWICHT? VOEDINGS-
ADVIES van ervaringsdeskun-
dige, na consult van 30 min. 
weet u alles! 0657671509.
   

Te huur per 15 feb. a.s. een 
app. in het buitengebied, 2 
km van het centrum Vorden. 
Tel: 0575-551602.
   

Puppy / jonge honden cur-
sus! Op maandag 1 febr. star-
ten wij het nieuwe seizoen: 
Jachthondentraining voor 
puppy’s en jonge honden in 
de manege. Voor aanmel-
ding: www.knjvzwiep.nl In-
formatie onder 0314-641685 
(Fam. Starink).
   

WERELDWINKEL Vorden tot 
1 februari a.s. 50% korting 
op de artikelen op onze mid-
dentafel. SLA UW SLAG!
   

RUURLO cursus abstract 
schilderen. Info: www.hu-
gopos.nl.
   

Workshop Opstellingen in 
Miste za 23 jan. Wil jij ook 
jouw Verlangen leven? Doe 
dan mee! info www.wilmate-
paske.nl tel 0623345441.

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

Januari 2016
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 20 jan. Champignonsoep/Spies de Rotonde met 
kruidenboter, aardappelen en groente

Donderdag 21 jan. Hutspot met hachee en zuurganituur/
Vanilliepudding met slagroom

Vrĳdag 22 jan. Tomatensoep /Zalmfilet met dille saus, 
gebakken aardappelen en groente

Zaterdag 23 jan. Huisgemaakte gehaktbal met aardappelen groente/
  Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 25 jan. Gesloten

Dinsdag 26 jan. Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/
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

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 14 februari
10.00-17.00 uur

SPORTHAL  DE POL
Vincent van Goghstraat 72

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



Afval en Veiligheid: 
op de weg en in uw wijk
Zo’n 75 chauff eurs en bijrijders zijn dagelijks voor Circulus-Berkel in touw om uw huisvuil 

en herbruikbare grondstoff en in te zamelen. Zo zijn de inzamelwagens een vertrouwd beeld 

in uw straat of wijk voor onder meer het huis-aan-huis legen van uw containers. Maar ook 

kraanwagenchauff eurs gaan regelmatig de weg op om de (ondergrondse) verzamelcontainers 

te legen. Het is verantwoordelijk werk dat zij zo veilig en hygiënisch mogelijk uitvoeren. 

Veiligheid kan altijd beter weten we uit ervaring. Daar werken we hard aan, graag ook 

samen met u. Daarom zetten we - met onze chauff eurs - belangrijke aandachtspunten, tips 

en spelregels op een rij. Voor uw én onze veiligheid. 

Net als bij het scheiden van afval hebben wij uw medewerking nodig. De praktijk laat zien 

dat gevaren en ongevallen in een klein hoekje zitten. Wat zien onze chauff eurs en wat 

kunnen we daarvan leren?

Samen veilig in het verkeer
Smalle of drukke wegen, manoeuvreren en remmen; het is voor een oplettende klus de 

ophaalroutes effi  ciënt en veilig te rijden. Chauff eurs zijn goed opgeleid en weten waar 

de gevaren liggen. Maar u bewijst de veiligheid in uw buurt en de chauff eur een goede 

dienst met de volgende aandachtspunten: 

   Het hefmechanisme van de inzamelwagen bevindt zich aan de rechterkant. Wilt u 

passeren? Doe dit zo veel mogelijk links.

   Bij het achteruitrijden hoort u een piepsignaal: het achteruitrij-signaal. Samen met de achter-

uitrijlichten het teken dat de wagen zich achteruit beweegt. Wees alert en houd afstand. 

   De dode hoek; iedere vrachtwagen en daarmee ook iedere weggebruiker heeft ermee 

te maken. Blijf weg uit de dode hoek. Kijk voor tips onder Wist je dat...

   Wees alert op aanwijzingen van de bijrijder of chauff eur, en blijf dan vooral geduldig. 

Het kost maar even van uw tijd en kan ongevallen voorkomen.

Wordt een verzamelcontainer geleegd? Pas op!
Verzamelcontainers worden met speciale kraanwagens geleegd.

   De chauff eur heeft ruimte nodig bij het lossen. Verleen die ruimte en wacht met passeren 

of aanbieden van uw afval of goederen of kom later terug. 

   Wees alert op aanwijzingen van de chauff eur of bijrijder. 

   Een gevulde ondergrondse container kan maar liefst 2500 kilo wegen en is alleen al 

daarom een gevaarlijk object. Wordt de container geleegd? Blijf zo veel mogelijk weg 

van de containerplaats of het milieuparkje.

Recycle Wijzer: nieuws over inzameling en recycling voor de gemeente Bronckhorst

Bennie: “Lossende kraanwagen? 
Kies voor veiligheid, blijf uit de buurt”

Verzamelcontainers staan steeds vaker bij elkaar op goed bereikbare maar soms 

ook drukke locaties. Denk aan winkelcentra. Het legen van de containers, of beter 

het ‘lossen’, is een secure en omvangrijke operatie. Bennie Broekhuis is kraan-

wagenchauff eur voor Circulus-Berkel. “Een gevulde perscontainer met kunststof 

weegt al snel 2500 kilo.”

Moeder met kinderwagen
Als chauff eur volgt Bennie de vaste routes naar de containerlocaties. Na het stevig 

vastzetten van de wagen heeft de chauff eur de volle aandacht nodig voor de 

bediening van de kraan en het loswerk: hijsen, legen en terugplaatsen van enorme 

containers. “We zijn goed uitgerust met spiegels en camera’s, het werk vraagt om 

veiligheid en precisie”. Daarbij verwacht Bennie van bewoners dat zij wegblijven 

van de containerplaats. “Ik tref alle veiligheidsmaatregelen maar de belangrijkste 

maatregel is het voorkomen van persoonlijk letsel of schade.” En juist dàt raakt de 

eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Veel bewoners zien dat in. “Maar helaas 

net zo veel helemaal niet.” 

“Mensen hebben haast, willen de laatste boodschappen doen, kinderen 
ophalen én lege fl essen weggooien. Zelfs als de kraan klaar staat glipt 
er soms iemand onderdoor, zoals onlangs een moeder met kinderwagen! 
Ondanks duidelijke aanwijzingen.”

Veiligheidsmaatregelen? Niet voor niets! 
Veiligheidsmaatregelen; het geeft aan dat er sprake kan zijn van gevaarlijke situaties. 

Chauff eurs weten hoe te handelen bij calamiteiten, voor bewoners is dat anders. “Een 

defecte olieleiding van een kraan, een bungelende container die inhoud verliest, 

rondspringend glas; wat als zoiets letsel veroorzaakt bij bewoners, of erger… Het schiet 

dagelijks door mijn hoofd.” Het vraagt dus om bewustwording. “Wegwerkzaamheden 

of bouwplaatsen, we weten dat het plekken zijn die je niet betreedt, je houdt afstand. 

Doe dat ook bij milieuparkjes zodra je die kraanwagen ziet.”

Patricia: “Wijs kinderen op gevaren, 
kijk gerust maar op een afstandje”

Patricia Sneller werkt al 20 jaar als één van onze mensen ‘op de weg’ waarvan 15 jaar 

als chauff eur. Patricia rijdt met haar vaste collega op een zijlader: een inzamelwagen met 

een robotgrijparm die zij als chauff eur vanuit de cabine bedient. De zijlader is een brede 

wagen. “Naast het chauff eren, vraagt het om manoeuvreerwerk, spiegelen, de camera’s 

in de gaten houden en om steeds alert zijn: weggebruikers duiken soms zomaar op.” 

Geduld
“Het gaat om veiligheid. Het is belangrijk dat weggebruikers meedenken en 

instructies volgen, een beetje begrip en vooral geduld hebben. Maar sommige 

weggebruikers vinden snelheid belangrijker. Zodra we de grijparm gebruiken gaat er 

voor de veiligheid een slagboompje omlaag. Daar fi ets of loop je niet onderdoor! En 

toch gebeurt het. Ik moet er niet aan denken dat het misgaat.” 

In lastige of nauwe verkeerssituaties willen personenwagens Patricia soms toch 

passeren ondanks haar aanwijzingen. “‘Het gaat net’, denken ze. Maar wacht 

alsjeblieft, het is niet veilig, wij kunnen niet uitwijken.” 

Kinderen! 
Maar het allerbelangrijkste vindt Patricia de veiligheid en het verkeersgedrag van 

kinderen. “In vakanties zijn er veel spelende kinderen op straat. Ze fi etsen links en 

rechts met de wagen mee, lopen onder de hefb oom door, steken vlak voor de wagen 

over. Natuurlijk is het reuzespannend, zo’n wagen in je straat, maar kijk en speel op 

een afstandje. Heb het er als ouders over met de kinderen, wijs ze op de gevaren en 

wees er zelf ook bewust van.” 

Bennie Broekhuis is 
kraanwagenchauff eur 
voor Circulus-Berkel.

Patricia Sneller is 
zijladerchauff eur 
voor Circulus-Berkel.

Kies voor elkaar. 
Samen voor een mooie buurt.

On e chauffeurs: 
tips en ervaringen 

Wilt u meer weten?
Op onze website www.circulus-berkel.nl vindt u veel informatie over afvalscheiding, 

het aanbieden èn het voorkomen van afval. U kunt contact met ons opnemen via het 

Digitaal Loket op de site of het Servicenummer 0900 9552 (regulier tarief).

vrachtwagens - dus ook inzamelwagens - een dode hoek hebben? Natuurlijk zijn de 

wagens uitgerust met speciale spiegels en zelf een camerasysteem. Toch kan de 

chauff eur niet àlles zien. Er zijn plekken rondom de wagen waar je als (brom)fi etser 

opeens onzichtbaar wordt: de ‘dode hoek’. Daarom:

1.  Moet je wachten? Ga in het verkeer nooit 

naast een inzamel- of kraanwagen staan 

maar blijf er rechts en ruim achter! 

2.  Denk niet “Ik stop voor de zekerheid 

halverwege de wagen”. Dat is juist de 

plek waar hij je niet kan zien. Wacht 

dus altijd rechts en ruim achter de wagen.

3.  Houd meer dan drie meter afstand voor en 

achter de wagen. Wel zo veilig. 

Al deze tips (en meer) vind je op onze speciale kinderpagina

www.circulus-berkel.nl/cleanwise

Tip: Wil je zelf zo’n mooie inzamelwagen nabouwen? Download de bouwplaat op

www.circulus-berkel.nl/cleanwise Is de wagen klaar? Zet er ‘ns een lego-autootje naast. 

Hoe lijkt het je om in zo’n wagen te rijden? Groot hè? Zou je als chauff eur alles kunnen zien?

Wist je dat...


