
Zwembad in De Dennen draait rode 
cijfers en wordt kwetsbaarder om 
financiële tegenvallers op te vangen. B  7

Prins Joost de Eerste (r) en adjudant Gerrit de Eerste lazen gezamenlijk de proclamatie voor. Foto: Jan Hendriksen. 

Prins Joost de Eerste regeert over Kranenburg Oost
KRANENBURG - Het Kranenburgs 
Carnaval werd zaterdagavond 
officieel geopend op een locatie 
buiten het Vordense kerkdorp. 
Kranenburg - Oost was voor de 
variatie de nieuwe residentie! 
Ofwel, het drie kilometer ver-
derop gelegen café-restaurant ‘t 
Wapen van ‘t Medler in de buurt-
schap Medler vormde dit jaar de 
feestlocatie. En dat was best wel 
even wennen voor sommigen. 
Maar ondanks de verhuizing 
werd er volop gefeest. Bijna alle 
carnavallisten hadden zich ver-
kleed. En dat maakte het geheel, 
met een sfeervol versierde zaal, 
tot een bont kleurrijk spektakel.

Door Jan Hendriksen

Als nieuwe prins en adjudant 
werden Prins Joost (Van Duin) de 
Eerste en Adjudant Gerrit (Otten) 
de Eerste gepresenteerd. Medler-
naren die het Kranenburgs Car-
naval als ‘buurmannen’ al vele 
jaren met hun families en enkele 
andere ‘naobers’ intens meevie-
ren. “Voor ons een reden om hen 
als Prins en Adjudant te benoe-
men”, zo liet voorzitter André Arf-
man van Stichting Kranenburgs 
Carnaval net voor de proclama-
tie weten. Samen met hun buren 

trad het tweetal voor hun procla-
matie als de ‘lokale helden’ Buur-
man en Buurman met een act op 
om vervolgens de polonaise in 
te zetten. Tijdens de proclamatie 
verklaarden Prins Joost de Eer-
ste en Adjudant Gerrit de Eerste 
het Kranenburgse Carnaval of-
ficieel voor geopend. Het twee-
tal liet weten dat men een in de 
komende tijd uitnodigingen ont-
vangt voor de Medler Fair, Paas-
vuur Kranenburg en het Medler-
tol Oranjefeest. “Kom langs en ga 
tekeer als een beest!” Ook lieten 
de prins en zijn adjudant weten 
dat een ieder zijn ogen en oren 
goed open moet houden, want 
wie weet komt de vriendschap je 

tijdens dit Kranenburgs Carnaval 
tegemoet.

Kleurrijke residentie
‘t Wapen van ‘t Medler was afge-
lopen weekeinde tot een kleurige 
residentie omgetoverd waar zater-
dagavond zo’n 150 carnavallisten 
uit hun dak gingen. Zondagmid-
dag werd het ‘zotten feest’ voort-
gezet met onder meer een kinder-
middag met Theater Fiets en was 
er een optreden van entertainer 
en muzikant Blinde Ed. Ook lie-
ten, evenals zaterdagmiddag, zon-

dag zich enkele ‘lokale helden’ ho-
ren. Onder hen onder meer Harry 
Nijenhuis die live een onvervalste 
carnavalskraker inzette.

Tevreden
Na afloop was Stichting Kranen-
burgs Carnaval tevreden over het 
verloop en de verhuizing. Andre 
Arfman: “We gaan alles nog een 
goed evalueren. De nieuwe locatie 
is ons goed bevallen. Als het ons 
ligt is volgend jaar ‘t Wapen van ‘t 
Medler weer onze residentie voor 
het Kranenburgs Carnaval.”

 

Dinsdag 9 februari 
2016

‘De Vordering’ 
bereidt
jubileum voor
VORDEN - Basisschool ‘De Vorde-
ring’ is gestart met de voorberei-
dingen voor het jubileumfeest in 
verband met het 40-jarig bestaan.

De feestelijkheden vinden plaats 
van vrijdag 20 mei t/m 27 mei 2016. 
Op vrijdag 20 mei wordt gestart de 
uitgave van een flinke glossy jubi-
leumschoolkrant, met uiteraard 
veel herinneringen en anekdotes, 
en ‘s avonds een reünie voor oud-
leerlingen en oud-leerkrachten. 
Een spetterende disco voor de 
leeftijdscategorie van 13-17 jaar 
ontbreekt hierbij natuurlijk niet. 
Daarna volgt een hele week die 
bol van de activiteiten staat voor 
de huidige leerlingen met onder 
andere een super galavoorstelling 
op woensdagochtend 25 mei. De 
verschillende werkgroepen die de 
activiteiten voorbereiden zijn in-
middels begonnen en verwachten 
veel respons van alle Vordenaren 
die ‘De Vordering’ een warm hart 
toedragen. Kent u oud-leerlin-
gen? Attendeer hem/haar dan op 
de reünie-avond! Opgeven via de 
website, waar een speciale pagina 
is aangemaakt voor de jubileum-
week.
   

 ■ www.devordering.nl

Diepvrieslade 
huren nog 
steeds in trek
In Vierakker zit ‘De Vliege-
hoek’, één van de laatste nog 
werkende diepvriesinstalla-
ties in Nederland. Sterker nog, 
het diepvrieshuis voorziet nog 
steeds in een behoefte en is 
onlangs vernieuwd.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

®

• Uitdagende opdrachten bij jou in de buurt.

• Maak kennis met onze projectmanagers.

• Informatie van loonspecialisten over uw CAO en salaris.

    
  Zaterdag 13 februari  ‘16
  10:00 - 15:00 uur        

Spalstraat 31, 
Hengelo gld

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.

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.”

Hartelijk dank voor al uw bezoekjes, aandacht en 
belangstelling tijdens haar leven, ziekte en na het 
overlijden van onze lieve zus, schoonzus en tante

Riek Antink
Namens fam. Antink

Vorden, februari 2016.

 

We hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd
na het toch nog plotseling overlijden van mijn

bijzondere man, onze lieve vader en opa
 

Nout van Houte
 

Hartelijk dank voor de vele kaarten,
brieven en persoonlijk medeleven.

 

Het heeft het afscheid, voor ons, goed gedaan.
 

Tonny Denkers
Edith en Dick
Luuk & Tijn

Rens en Karin
 

Vorden, februari 2016

Zelhem

Verkoop bij inschrijving 
Perceel landbouwgrond gelegen aan de 
Barinkweg te Zelhem (nabij huisnr. 4)

Groot 5 hectare en 50 are (5,5 ha)
Bieding(en) uiterlijk woensdag 16 maart 2016 

voor 14.00 uur. 

Nadere informatie te verkrijgen bij:

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
Tel.: 0575-441331 • www.lomanvastgoed.nl 

Taxateur  AOG en Wonen (RMT) Makelaar

Op zaterdag 30 januari is, omringt door haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
rustig heengegaan onze moeder, grootmoeder  

en overgrootmoeder

Antonia Harmina Brus-Bennink
weduwe van T. Brus

eerder weduwe van E. Oldenhof

Zutphen, Zutphen,
20 juni 1917 30 januari 2016

 Hummelo:  Truus Nusselder-Oldenhof
  Dirk Nusselder

 Warnsveld: Ria Bats-Oldenhof
  Alf Bats

 Hengelo Gld.: Evert Oldenhof †
  Gerda Oldenhof-Hakken

  Kleinkinderen
  Achterkleinkinderen

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

Correspondentieadres
Hunnekink 17
7231 KA  Warnsveld

Stil en verdrietig zijn wij omdat 
Jan, vader en opa er niet meer is.

 
Jan van Est

 Johannes Hubertus Hendrikus

* Gennep, 1 oktober 1934 † Zutphen, 28 januari 2016

W.E. Koenen
en familie

De crematie heeft plaatsgevonden 
op donderdag 4 februari 2016.

Correspondentieadres: 
Nieuwstad 15,  7251 AD Vorden

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
. . .

De Gravin is weer open, na onze winterpauze. 

Zoals altijd weer met een nieuwe kaart,
te zien op:

www.degravinvanvorden.nl

Ook weer altijd een 
3-gangenmenu voor € 28,50.

À bientôt!!!

Stationsweg 24 Vorden 0575-551227

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
zoon

Boaz Gerben Loman
Boaz is geboren op 1 februari 2016 om 14.15 uur

Gert-Jan Loman en Manon Peters

Hackforterweg 24
7234 SH Wichmond

Na een afnemende gezondheid  hebben wij vrij 
plotseling afscheid moeten nemen van onze 
dierbare broer, zwager en oom
 

Bertus Oortgiese
 
Echtgenoot van Gerrie Oortgiese - Klein Lenderink

 Halle: fam. Beunk - Oortgiese.
 Zelhem: J. van der Steen - van der Ende (zus)
 Beneden 
 Leeuwen:  fam. Klein Lenderink - Kornegoor
 Apeldoorn: B. Klein Lenderink
 Wichmond: fam. Klein Lenderink

Wij wensen Gerrie, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe met dit verlies

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

Bel naar onze media-adviseurs
•	 Dyanne	Schiphorst,	tel.	(0544)	80	10	34	

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

verkoop@contact.nl
•	 Bas	Bloem,	tel.	(06)	52	58	49	92	

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

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

Drukklare	advertenties	(certified	pdf)	aanleveren	tot	ui-
terlijk	maandag	9.00	uur.	Materiaal	voor	nog	op	te	maken	
advertenties	aanleveren	kan	tot	uiterlijk	vrijdag	12.00	uur.

Wilt u ook adverteren?

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Coöperatieve diepvriesvereniging   
de Vliegehoek weer bij de tijd

VIERAKKER - In Vierakker staat 
aan de IJsselweg 2 een bijna his-
torisch gebouwtje waar je zo aan 
voorbij rijdt als je niet weet wat 
het is. Er staat namelijk nog een 
heuse coöperatief diepvrieshuis, 
de Vliegehoek genaamd. Uniek 
voor ons land, want naar weten 
van de beheerders Henk en Ju-
dith Garritsen en voorzitter Erna 
Roeterdink van de coöperatie 
zijn er nog maar een paar van 
dergelijke diepvrieshuizen.

Door Jan Hendriksen

Als je vanaf de Vierakkerstraatweg 
de IJsselweg inrijdt zie je aan de 
rechterkant al vrij snel een klein 
huisje staan tussen boerderij de 
Vlieg en een burgerwoning. Oude-
re inwoners van Wichmond, Vier-
akker, Vorden en Zutphen kennen 
de geschiedenis van het 'huisje' 
wel, echter velen denken dat het 
een elektriciteitshuisje of iets der-
gelijks is. Aan het eind van de ja-
ren vijftig en begin zestiger jaren 
van de vorige eeuw rezen overal in 
Nederland de diepvrieshuisjes als 
paddenstoelen uit de grond. Huis-
slachting was in die tijd algemeen 
gebruik en diepvriezers zoals wij 
die nu kennen waren er nog niet.

De initiatiefnemers van het diep-
vrieshuis De Vliegehoek waren in 
1959 buurtbewoners uit Vierak-
ker. Bijna iedereen deed mee en 
huurde één of meerdere laden. In 
het diepvrieshuis staan twee rijen 
boven elkaar staande laden opge-
steld die, als men haar of zijn keu-
ze nummer maakt, ronddraaien 
en verbonden zijn met een cen-
traal koelsysteem. "En dat is uniek. 
Je hoeft op deze manier dus geen 
dikke winterjas aan om je produc-
ten uit de diepvries te halen", zo 
verklaart Judith Garritsen.

De Vliegehoek is één van de laat-
ste nog werkende diepvriesinstal-
laties in Nederland en kan dan ook 
eigenlijk als een monument be-
schouwd worden. Op dit moment 
heeft de coöperatie 55 leden en 
zijn bijna alle 128 laden verhuurd.

Duidelijke behoefte
Vroeger kende Nederland talloze 
diepvrieshuizen, al dan niet op 
coöperatieve basis geëxploiteerd. 
In de loop van de laatste twee de-
cennia van de vorige eeuw ver-
dwenen ze geleidelijk aan uit het 
'straatbeeld', maar De Vliegehoek 

hield stand. "We voorzien nog 
steeds in een duidelijke behoefte. 
Vroeger had iedere boerderij en 
woning wel een kelder waarin de 
toen veelal zelf geteelde en inge-
maakte groenten en fruit werden 
bewaard. Maar dat is anno 2016 
niet altijd het geval meer. En zelf 
geteelde groenten en fruit zijn dui-
delijk weer in opkomst. Zie maar 
de belangstelling voor de volks-
tuinen her en der", zo vertelt Erna 
Roeterdink aan de keukentafel 
van de familie Garritsen die op de 
boerderij 'de Vlieg' woont. Henk 
en Judith Garritsen houden samen 
als 'beheerders' van de coöperatie 
een oogje in het zeil en verzorgen 
de administratie.

Gasinstallatie
Om de historische diepvries vol-
gens de huidige eisen draaiende 
te houden moest er afgelopen jaar 
een nieuwe invriesinstallatie wor-
den ingebouwd met koudemid-
del R404A. "De oude voldeed niet 
meer aan de huidige (wettelijke) 
eisen en daarom zou hij afgekeurd 
worden. Dit zou voor het 'huisje' 
einde oefening betekenen", aldus 
Henk Garritsen die met de 'diep-
vries' is opgegroeid. "Mijn ouders 
verzorgden in het verleden het 
beheer." Met de investering van 
een nieuwe invriesinstallatie en 
het verbeteren van het hang- en 
sluitwerk en nieuw schilderwerk 
was zo'n tienduizend euro ge-
moeid. Erna Roeterdink: "Dit be-

drag konden we als coöperatie 
niet zelf ophoesten. Vandaar dat 
we een beroep op onze leden heb-
ben gedaan met het verzoek om 
mee te helpen met het voorfinan-
cieren van deze investering. Een 
twintigtal leden gaf ons daarom 
spontaan een renteloze lening 
van in totaal 10.000 euro. En daar 
waren we zeer content mee. Met 
dit bedrag hebben we een nieuwe 
gasinstallatie kunnen installeren 
en hebben we het gebouw eind 
vorig jaar met medewerking van 
een aantal vrijwilligers via Dorps-
belang Wichmond-Vierakker een 
update kunnen geven. Alles ziet 
er nu weer piekfijn uit. We zullen 
de leden die ons voorgefinancierd 
hebben in de komende vijf jaar de 
leningen terug betalen."

De meesten van de 55 leden wonen 
in en om Vierakker-Wichmond, 
maar er zijn ook gebruikers uit 
Zelhem, Bronkhorst en Ruurlo. Ju-
dith Garritsen: "Zelfs bewoners uit 
het westen van het land met een 
tweede woning in de Achterhoek 
huren bij ons een diepvrieslade."

Huur
De huur van een lade kost voor le-
den 30 euro per jaar en voor niet-
leden 48 euro. De inhoud van een 
lade bedraagt honderd liter. Voor 
meer informatie en huur van een 
lade(n): Judith Garritsen, tel. 0575 
521484, e-mailadres garritsende-
vlieg@planet.nl.

Dagwandeling Vorden en 
Kieftskamp
VORDEN - De boswachter van 
Geldersch Landschap & Kastee-
len organiseert op vrijdag 19 fe-
bruari een lange dagwandeling 
over de landgoederen Vorden 
en Kieftskamp. Ze grenzen aan 
elkaar, maar zijn heel verschil-
lend.

Rondom kasteel Vorden neemt de 
boswachter de deelnemers mee 
door oude bossen. Rondom de 
Kieftskamp ziet het er anders uit. 
Het landschap is hier gevormd 
door een aantal boerderijen, waar-
door de kleinschaligheid bewaard 
is gebleven. De boswachter vertelt 

hoe de kasteelheren en de boeren 
omgingen met de natuur. In de 
winter is het stil rondom Vorden 
en de kans is groot dat er reeën te 
zien zijn. Stevige wandelschoenen 
zijn aan te raden en deelnemers 
dienen zelf voor een lunch en 
drinken voor onderweg te zorgen. 
Reserveren is niet nodig.

Start: 10.00 uur op de parkeer-
plaats aan de Vordense Bosweg in 
Vorden. Duur: 5 à 6 uur. Reserve-
ren niet nodig. Informatie: www.
glk.nl/evenementen, Joke Hoitink, 
tel. 06 -54 668 064 of Ronald Man-
nessen, tel. 06 - 28 865 433.

   

Stichting hulphond bij 
Vrouwen van Nu
VORDEN - Woensdag 17 febru-
ari, tijdens de tweede afdelings-
avond 2016 van Vrouwen van 
Nu, afdeling Vorden, krijgen de 
dames de heer Blickman van 
de Stichting hulphond Herpen 
op bezoek. Aanvang kwart voor 
acht in de Herberg.

Hulphond Nederland is hét ex-
pertisecentrum voor het opleiden 
en inzetten van hulphonden voor 
zowel de medische als therapeu-
tische zorg. De stichting leert hon-
den tot zeventig vaardigheden om 
mensen met lichamelijke beper-
kingen of therapeutische behoef-
ten te helpen. Dit zijn mensen met 
zware fysieke beperkingen.

Op woensdagmiddag 9 maart is er 
een excursie naar de Loener pa-
pierfabriek De Middelste Molen. 
De Middelste Molen is de enige 
papierfabriek in Nederland die 
in oude staat bewaard is geble-
ven. Aan de Loenense Molenbeek 
wordt al sinds 1622 papier gepro-
duceerd op waterkracht en stoom. 
De dames worden ontvangen met 
koffie /thee en daarna volgt er een 
rondleiding.

Kom gerust eens binnen lopen. U 
bent van harte welkom. Meer infor-
matie op de website of Facebook.
   

 ■ vrouwenvannu.nl/vorden

   

Snoeihout paasvuur
Kranenburg
KRANENBURG - Zaterdag 13 febru-
ari kan er weer snoeihout worden 
gestort voor het paasvuur in Kra-
nenburg. Het terrein aan de berg-
kappeweg is geopend van 10.00 
uur tot 16.00 uur. Snoeihout met 
een dikte van maximaal 10 cen-

timeter is toegestaan. Het bren-
gen van snoeihout is kostenloos 
maar een vrijwillige bijdrage voor 
het paasvuur is altijd welkom. De 
eerstvolgende houtbrengdag is 
op zaterdag 12 maart ook tussen 
10.00 en 16.00 uur.

   

Verrast door hoop
VORDEN - Tom Wright, een ge-
zaghebbend Anglicaans theo-
loog, schetst het boek 'Verrast 
door hoop' de huidige verwar-
ring over toekomstverwachting 
in zowel kerk als wereld. Dit 
boek vormt de aanleiding tot een 
gesprek, geleid door ds. Freek 
Brandenburg op woensdag 17 
februari om 20.00 bij De Voorde, 
Kerkstraat 15 in Vorden.

In zijn boek legt hij uit waarom 
christenen geloven in de licha-
melijke opstanding van Jezus en 
onderzoekt de Bijbelse hoop op 
'nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde'. Hij overdenkt hoe de 'we-
derkomst' van Jezus en de uitein-
delijke opstanding in die grotere 
voorstelling thuishoren samen 
met de tussenliggende hoop op 
de 'hemel'. Hij is ervan overtuigd 
dat wat we geloven over het leven 
ná de dood, direct invloed heeft 
op wat we geloven over het leven 
vóór de dood.

Tom Wright geeft zijn mening 
behalve in zijn boek weer in een 
aantal korte video's. Voor nadere 
informatie: Ds. Freek Branden-
burg (551707 of fwbrandenburg@
hetnet.nl)

   

Valentijn verovert wereld
VORDEN - Valentijn legt verbin-
dingen wereldwijd. Koopt u in 
de Wereldwinkel Vorden een ge-
schenkje om iemand te geven op 
Valentijnsdag? Dan weet u zeker 
dat er twee mensen blij zijn.

Degene die van u het leuke hartje, 
gekocht in de Wereldwinkel, krijgt. 
En de maker die met deze aan-

koop in zijn eigene levensonder-
houd, ergens op en andere plek op 
deze wereld zijn eigen brood kan 
verdienen. 

Doet u ook mee om op Valentijns-
dag niet één, maar twee mensen 
vrolijk te maken? Een klein gebaar 
maakt ook zo weer een wereld van 
verschil.

Judith Garritsen (l) en Erna Roeterdink bij diepvrieshuis De Vliegehoek. Foto: Jan Hendriksen. 

De diepvriesladen worden middels een carrosel rondgedraaid. Foto Jan Hendriksen.
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Thuisservice voor particulier én MKB

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

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

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

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

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

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

Maandaanbieding 
FEBRUARI:

PVC MODULEO
Select/Transform/Impress

Egaliseren ondervloer
Lijm- en legkosten €15,- per m2*

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

Er zijn weer tulpen! www.ijsseltulp.nl

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

IJSSELTULP
e x c l u s i e f  a s s o r t i m e n t

Helft van dubbel woonhuis met garage en 
berging, gelegen in een mooie woonstraat
• gunstig gelegen
• diepe achtertuin op het westen
• goed onderhouden woning 
• gelegen nabij basisschool
• vaste trap naar zolderkamer

Vraagprijs: € 210.000,- k.k.

Pastoriestraat 18, Keijenborg

Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 
info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

1423_Gerrits_Makelaardij_80x140.eurometer   1 27-10-11   09:52

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 9 t/m maandag 15 februari 2016.

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

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG
op ons gehele assortiment

gesneden groenten  2e zak

DONDERDAG VRĲ DAG ZATERDAG  
op ons gehele assortiment

rauwkosten             2e bak

WEEK AANBIEDINGEN
fris zoete

 KANZI APPELEN  kg        
jonge hollandse

BOSBIET  per bos   
kant en klare voorverpakte 

dagversemaaltĳ den 

 2e naar eigen keuze            

NIEUW!!!!! DAGTOPPERS
DAGELĲ KS WISSELENDE 

AANBIEDINGEN

Verse Maaltĳ den Service
GRATIS bezorgd aan huis of af te halen in de winkel. 

GRATIS PROEF MAALTĲ D PROBEREN
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

halve
prĳ s

halve
prĳ s

halve
prĳ s

1.99

1.25

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Rosbief + achterham + stukje 

Valentijnspaté

3 x 100 gram

4

98

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensfilet

rollade

5

49

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Beker 

erwtensoep + 

1 rookworst

5

95

samen

SPECIAL

Winterwrap

2

75

per stuk

MAALTIJD IDEE

gebraden 

Spare Ribs

5

50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 8 t/m 13 februari

• brede ervaring • kwaliteit • topprodukten • persoonlijke benadering •

info@luciennesknipatelier.nl



Gospelkoor Inspiration-Vorden maakt een uitstapje
VORDEN - Het Gospelkoor Inspi-
ration-Vorden, onder leiding van 
Piet Piersma gaat meewerken 
aan de filmdocumentaire "Ode 
aan Vorden". In deze gefilmde 
documentaire in wording wor-
den verleden, heden en toe-
komst van het dorp Vorden, zijn 
nabije buurtschappen, zijn tal-
loze activiteiten en verenigingen 
op een sprankelende en indrin-
gende wijze voor het voetlicht 
gebracht. 

Piet Piersma dirigent van het Gos-
pelkoor Inspiration-Vorden: "De 
doelstelling van ons Gospelkoor 
is de boodschap van het Evange-
lie op een warme en enthousiaste 
manier uit te dragen middels onze 
liederen om zo de inhoud daarvan 
te onderstrepen. Maar we staan 
ook open voor projecten die de 
Vordense gemeenschap een warm 
hart toedragen. "Ode aan Vorden" 
is zo'n project waar we graag met 
z'n allen aan meewerken." 

Het koor dat gemiddeld 35 leden 
(m/v) uit Vorden en wijde omge-
ving heeft en waarbij leeftijd geen 
criterium is maar enthousiasme 
en inzet, is inmiddels begonnen 
met de voorbereiding van twee 

nummers voor de filmdocumen-
taire. "Dauw over de velden" en 
"Kyrie", uit de Misa Criolla van 
Ariel Ramirez. Fons Rouwhorst: 
"Het nummer uit de Misa Criolla 
willen we gaan gebruiken bij de 
filmopnames die we hebben ge-
maakt van het Beeldenmuseum in 
Kranenburg en de kerken in Vor-
den." 

Muziek is van wezenlijk belang 
voor film. Door de samenwerking 
met het Gospelkoor "Inspiration-
Vorden" en vele andere Vordense 
muzikanten slaat men twee vlie-
gen in een klap.

De Vordense toeschouwers kun-
nen straks niet alleen kijken naar 
prachtige beelden over Vorden, 

maar de muziek die daarbij ge-
bruikt wordt is voor een groot deel 
tot stand gebracht door Vordense 
muzikanten. 

Financiën
Met het filmproject "Ode aan 
Vorden" zijn de nodige financiële 
middelen gemoeid. Daarom heb-
ben de initiatiefnemers recent 
buurtschappen, verenigingen, 
stichtingen, bedrijven en parti-
culieren gevraagd financieel het 
project te willen ondersteunen. Zij 
kunnen nu al vaststellen dat het 
project "Ode aan Vorden" onder 
de in beeld te brengen organisaties 
c.q. deelnemers leeft, geweldig! 

Tijdsbeeld
Dorps- en Buurtschappenacti-
viteiten borduren vaak voort op 
vaste, succesvolle onderdelen: 
vogelschieten, kinderspelen, mu-
ziek in de tent, noem maar op. 
Het is mooi om de film na tien of 
twintig jaar terug te zien. Dan zie 
je wie er destijds allemaal aan de 
activiteiten hebben deelgenomen, 
hoe ze er toen uitzagen en hoe de 
Vordense gemeenschap en buurt-
schappen zich manifesteerden. 
De film "Ode aan Vorden" als do-
cument, een tijdsbeeld voor later. 

VORDEN - Het tweede Zondag-
middagconcert in de Vordense 
Dorpskerk brengt zondag 14 
februari om 15.30 uur de Brus-
selse pianist Matthieu Idmtal 
wederom naar Vorden. Het is de 
derde keer dat deze jonge pianist 
naar Vorden komt. En met reden, 
want hij brengt een mooi klassiek 
getint programma met onder an-
dere werk van zijn favoriete com-
ponist Alexander Scriabin.

Het programma houdt verder in 
van Frédéric Chopin, de Barcarol-
le, Op. 60, Edward Grieg, de Sona-
te, Op. 7. Van Alexander Scriabin, 4 
Etudes uit Op.8 en na de pauze van 
Chopin het Rondo Op.5 en de So-
nate Nr. 3, Op.58. Een extra dimen-
sie aan het concert is dat Matthieu 
toestemming verleende om tijdens 
het pianorecital zijn handen te 
projecteren op een scherm.

Matthieu Idmtal
Matthieu Idmtal (1988) groeide uit 

tot een vaste waarde op de bin-
nenlandse en buitenlandse podia. 
Zowel pers als publiek prezen zijn 
markante muzikale persoonlijk-
heid, en loofden zijn fijngevoe-

lige interpretaties. De voorbije 
jaren was hij te gast op podia als 
Bozar, Flagey, De Handelsbeurs, 
De Bijloke, en maakte hij deel uit 
van festivals als het Klarafestival, 

Festival Musiq'3, Les Sommets du 
Classique (Zwitserland), Gentse 
Vleugels, Brussels Chopin Day, 
Ce n'est pas Classique (Frankrijk). 
Matthieu gaf inmiddels solocon-
certen in België, Italië, Nederland, 
Frankrijk, Groot-Brittanië, Zwitser-
land en Spanje. Ook is hij een veel-
gevraagde partner voor het spelen 
van kamermuziek. Zo vormt hij een 
erg succesvol pianoduo met de Uk-
rainse pianiste Anastasia Kozhus-
hko en werkt hij nauw samen met 
violiste Maya Levy. Het repertoire 
van Matthieu Idmtal reikt van de 
barok tot de hedendaagse muziek. 
Toch heeft hij een grote aandacht 
voor Russische en Romantische 
muziek, met als voornaamste com-
ponist Alexander Scriabin.

Momenteel studeert hij aan het 
Gentse Conservatorium bij de do-
cent Vitaly Samoshko. Voor reser-
veren en informatie: www.vrien-
denvandedorpskerkvorden.nl of 
0575-556381

Pianorecital tijdens het Zondagmiddagconcert 
door de Brusselse pianist Matthieu Idmtal

Matthieu Idmtal brengt mooi klassiek getint programma. Foto: PR

Gospelkoor Inspiration-Vorden. Foto: PR

Cry Wolf Blues Band komt naar Vorden
VORDEN - De inmiddels bekende 
'Cry Wolf Blues Band' zal op za-
terdag 20 februari een optreden 
verzorgen in de kersverse mu-
ziekzaak NR2 te Vorden.

Naast eigen interpretaties van be-
kende bluesrock nummers van 
onder anderen Stevie Ray Vaughn, 
Jimi Hendrix, Gary Moore en ZZ 
top, zullen ze nummers van hun 
nieuwe cd ten gehore brengen.

Eind vorig jaar vond de release van 
deze cd "Running with the Wolf-
pack" in de Apeldoornse muziek-
tempel Gigant plaats. 

De burgervader van Apeldoorn 
reikte de eerste exemplaren uit en 
RTV Apeldoorn maakte een spe-

cial van dit optreden die binnen-
kort uitgezonden wordt. De Cry 
wolf Blues Band bestaat inmid-
dels 7 jaar en heeft diverse grote 
en kleine podia, al dan niet met 
bekende buitenlandse acts, betre-
den en is een begrip geworden in 
bluesrock minnend Nederland.

Het optreden in NR2 aan de indu-
strieweg nr 2 te Vorden zal aan-
vangen om 14.00 uur en duurt tot 
16.30 uur. Entree is vrij.

Meer informatie over Cry Wolf 
Blues Band is te verkrijgen via on-
derstaande website. De laatste cd 
is te beluisteren via soundcloud.
   

 ■ www.crywolfbluesband.nl De Cry Wolf Blues Band brengt nieuwe nummers ten gehore. Foto: PR
Kerk-Zangdienst 
'ik wil zingen van 
mijn Heiland'

VORDEN - Op zondagmorgen 14 
februari vindt er in de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphense-
weg 13 te Vorden voor het eerst 
een 'Kerk-Zangdienst' plaats 
waarin onder andere veel liede-
ren uit de bundel van Johannes 
de Heer zullen worden gezon-
gen. 

Veel samenzang deze morgen 
met daarin een overdenking die 
zal worden verzorgd door Piet 
Piersma uit Vorden. Naast het sa-
men zingen kan men ook luisteren 
en misschien wel meezingen met 
een authentieke opname waarin 
Johannes de Heer zelf zingt! 

De liederen worden begeleid door 
organist Kees van Dusseldorp uit 
Vorden en het muziekkorps van 
het Leger des Heils uit Zutphen 
o.l.v. Jörgen IJsendorn. 

Het muziekkorps van het Leger 
des Heils is een brass-bezetting 
en bestaat uit 7 muzikanten welke 
door middel van hun muziek de 
boodschap van het evangelie ver-
kondigen. Het begint om 10.00 uur 
en vanaf 9.30 uur is de kerk open.

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

Bezorgklachten
PBB Bezorgdienst: (0314) 62 51 59
pbbbezorgdienst@achterhoeknieuws.nl

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

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

Meer info: facebook.com/hetwooncafe

Tussen 19.00 en 21.00 uur kun je binnenlopen en stel je onder het
genot van een drankje al je vragen aan diverse woonspecialisten
(makelaar, notaris, Rabobank) uit de buurt. Aanmelden is niet nodig.

18 februari Wooncafé bij  Café Witkamp in Laren

Stel je vragen
tijdens het
Wooncafé.

Een (eerste)
huis kopen?

18 februari
Witkamp
Laren

0.69
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

2.99
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

2.39
  WEEKEND

500 G

350 G 600 G

1.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

150 G125 G

4 STUKS

340 G

PER STUK

Per stuk

3.99
Per set

19.99
Per set

1.99

2 STUKS 3 STUKS

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

12 T/M 14 FEBRUARI12 T/M 14 FEBRUARI12 T/M 14 FEBRUARI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

Vanaf woensdag 10 februari

Muziek 
wenskaarten

Valentijns-DVD’s Star Wars Trilogy

Biologische 
rode bieten

Spitskool

Schouderkarbonade*

Roze koffi ebroodjes

Runderhacheevlees*

Frambozen* Blauwe bessen* Aardbeien*

NIEUW IN VERKOOP

De Horst 7, Vorden 

WONING TAXATIES

Huis gekocht?
Verbouwing financieren? 
Oversluiten hypotheek?

GEVALIDEERDE WONING   
TAXATIES  VANAF € 249,-

Taxaties voor alle banken 
geldig!

(0575) 845717 - INFO@RBMWONEN.NL - WWW.RBMWONEN.NL

Gratis Tuinschets 
Service

Wilt u ook zo'n heerlijke leeftuin waarin het hele plaatje klopt  ?
Laat u dan adviseren door een professional !
Binnenkort kunt u bij ons weer een gratis en vrijblijvende
tuinschets laten maken door een professioneel tuinontwerper.
Wanneer u foto's en afmetingen van uw tuin meeneemt kunt u 
samen met één van de ontwerpers tot een plan komen dat 
specifiek op uw wensen is afgestemd. 

Op 13 Februari,
20 Februari, 
27 Februari en 
5 Maart

Ruurloseweg 45a
7251 LA  Vorden
Tel. 0575-551217
info@weulenkranenbarg.nl
www.weulenkranenbarg.nl

Afspraken dienen vooraf gemaakt te worden
Reageer snel , want VOL = VOL !



Zwembad in De Dennen draait
rode cijfers
Voortbestaan 
komt onder druk 
te staan
VORDEN - Stichting zwem- en re-
creatiebad in De Dennen heeft in 
2015 rode cijfers gedraaid. Vanaf 
2014 moet de stichting het open-
lucht zwembad zonder subsi-
die van de gemeente Brockhorst 
exploiteren. Het bestuur van de 
stichting heeft een actieplan op-
gesteld om enerzijds de kosten 
verder terug te brengen en ander-
zijds de opbrengsten te verhogen. 
Bestuurslid en penningmeester 
Diana Willemsen constateert dat 
op basis van de voorlopige jaar-
rekening 2015 in navolging van 
2014 het tekort opnieuw circa € 
30.000,- bedraagt. Dit betekent dat 
de stichting verder inteert op haar 
reserves en kwetsbaarder wordt 
om financiële tegenvallers op te 
vangen. Het voortbestaan van het 
zwembad komt daarmee verder 
onder druk te staan.

Voorzitter Wolter Ziggers licht toe 
dat het niet mee valt om een open-
lucht zwembad zonder subsidie te 
exploiteren: "Zo kregen wij in 2013 
voor de laatste keer van de ge-
meente Bronckhorst nog een jaar-
lijkse subsidie van € 140.000,- ten 
behoeve van de exploitatie. Door 
flink te investeren in energiebe-
sparende maatregelen en nieuw-
bouw van de oude accommodatie, 
hebben we een aantal kosten flink 
kunnen terugbrengen. We zijn ge-
lukkig schuldenvrij en willen dit 
voor de toekomst zo houden. Toch 
moeten we een extra slag maken 
om tenminste kostenneutraal het 
nieuwe seizoen af te sluiten. Nog 
beter is dat we al in 2016 winst 
maken en kunnen investeren in 
de toekomst".

Daarom heeft het bestuur voor 
2016 een actieplan opgesteld. Twee 
speerpunten hierin zijn het werven 
van vrijwilligers en het vinden van 
vrienden voor het zwembad.

Vrijwilligers gezocht
Bestuurslid Riske Legtenberg en 
bedrijfsleider Timme Koster heb-
ben een plan opgesteld om meer 
vrijwilligers te werven om daar-
mee personeelskosten uit te spa-
ren. Behalve voor werkzaamhe-
den in de horeca, het groen, de 
administratie en de schoonmaak 
is de stichting op zoek naar vrij-
willigers die toezicht bij het bad 
willen houden.

Vrijwilliger van 
het zwembad 
worden

Om goed toezicht uit te kunnen 
voeren, krijgen de vrijwilligers een 
opleiding. Vrijwilliger zijn bij het 
zwembad moet vooral leuk zijn, 
uit afwisselende werkzaamheden 
bestaan en het gevoel geven om 
samen voor een goede zaak bezig 
te zijn. Elders in het Contact treft 
u een advertentie aan om vrijwil-
liger te worden van het zwembad.

NLdoet.nl
Voor 12 maart a.s. kunt u zich in 
het kader van de landelijke actie 
NLdoet.nl aanmelden om te klus-
sen op het zwembad (schilderen, 
zwembad gereed maken voor het 
nieuwe seizoen). U kunt gelijk 
sfeer proeven of ontdekken of vrij-
williger worden voor het zwembad 
iets voor u is.

Vriend van het zwembad
In de maand april gaan de be-
stuursleden en andere vrijwilli-
gers de deur langs om u te vragen 
'Vriend van Zwembad in De Den-
nen' te worden. De stichting re-
kent dan op uw financiële bijdrage 
in de vorm van een donatie. Als u 
vrijwilliger wilt worden, dan kunt 
u dat natuurlijk meteen aangeven.

Bestuursleden van de stichting 
staan in april ook met een kraam 
bij Albert Heijn om u te vragen of 
u statiegeld af wilt staan voor het 
zwembad en of u vrijwilliger wilt 
worden van het zwembad. Wilbert 
Grotenhuys van Albert Heijn stelt 
de speciale gele knop van de re-
tour voor statiegeldflessen de hele 
maand april beschikbaar voor 
Zwembad in De Dennen.

Ziek en toch brood 
op de plank
Ondernemers- 
café maakt 
kennis met het 
Broodfonds
VORDEN - Op donderdag 18 febru-
ari organiseert het Vordens On-
dernemerscafé (VOC) weer haar 
maandelijkse thema-avond voor 
leden én introducés van leden. En 
het belooft een zeer nuttige avond 
voor ondernemers te worden.

Het VOC maakt kennis met Rob 
Lanjouw en Jan Helmink van 
Broodfonds Achterhoek. Beide he-
ren zijn zelfstandig ondernemer. 
Rob werkt als zelfstandig fysiothe-
rapeut en Jan als P&O/HRM-advi-
seur, maar daarnaast zijn zij actief 
in het bestuur van het broodfonds. 
Het duo gaat de Vordense onderne-
mers uitleggen hoe een broodfonds 
werkt en wat hun eigen ervaringen 
na twee jaar broodfonds zijn. 

Een ondernemer die ziek wordt 
heeft geen inkomen. Als de ziekte 
onverwacht langer duurt zal hij 
over flinke financiële reserves moe-
ten beschikken of zichzelf vooraf 
verzekerd moeten hebben tegen 
arbeidsongeschiktheid. Slechts 
een derde van de bijna één miljoen 
zelfstandigen in Nederland heeft 
zichzelf tegen dit risico verzekerd. 

De kosten voor een arbeidsonge-
schiktheidsverzekering zijn hoog 
en verzekeraars hanteren veel 
voorwaarden, uitsluitingen en uit-
zonderingen. Bovendien heeft de 
verzekerde geen invloed op het 
door de verzekeraar gevoerde be-
leid.  

Vangnet van vertrouwen
Bij een broodfonds is dat anders. 
Het is een vangnet dat gebaseerd 
is op vertrouwen en onderlinge 
schenkingen. De voorwaarden zijn 
voor iedereen gelijk en de deelne-
mers in het broodfonds nemen ge-
zamenlijk de besluiten. Een brood-
fonds bestaat uit minimaal twintig 

en maximaal vijftig ondernemers. 
Zij zetten maandelijks geld opzij op 
hun persoonlijke broodfondsreke-
ning.

De hoogte van het bedrag (gekop-
peld aan de hoogte van de schen-
king) kiest de ondernemer zelf, 
maar moet natuurlijk wel in over-
eenstemming zijn met de gebrui-
kelijke maandinkomsten uit de on-
derneming. Als één van de deelne-
mers ziekt wordt, ontvangt hij voor 
maximaal twee jaar maandelijkse 
schenkingen van de andere deel-
nemers, waardoor er toch brood op 
de plank kan komen.

Meer informatie
Er is uiteraard nog veel meer te ver-
tellen over de opzet en werking van 
het broodfonds en dat is precies 
wat Rob en Jan op 18 februari gaan 
doen. Ook is er veel ruimte voor 
persoonlijke vragen, zowel tijdens 
de presentatie als tijdens het diner. 

René Jak en zijn team van Grand 
Café het Meestershuis zorgen voor 
dat diner en zullen de gasten ver-
wennen met hun 'klassewerkjes'. 
Vanaf 18:00 uur ben je welkom aan 
de Dorpsstraat 1 in Vorden, het 
programma start om 18:30 uur.

Opgeven
Geef je uiterlijk 16 februari op door 
een mailtje te sturen naar info@
vordensondernemerscafé.nl. De 
kosten voor deze avond bedragen 
€ 17,50 per persoon, dat is inclusief 
eten en exclusief drinken (voor ei-
gen rekening).

Geen lid? Geen probleem, je kunt 
je laten introduceren door één van 
de leden of gewoon even contact 
opnemen met de organisatie via de 
website. Daar vind je ook meer in-
formatie én de ledenlijst.

Graag tot ziens bij het Vordens On-
dernemerscafé, hét platform voor 
ondernemende mensen!
   

 ■ www.vordensondernemerscafé.nl

Luchtfoto van zwembad In de Dennen. Foto: PR

- Advertorial -

Iconen op het menu in Vorden 
Vorden-Kranenburg - Op 18 maart kunnen geïnteresseerden alles 
te weten komen over iconen. In een speciaal arrangement komt 
dit thema op verschillende plekken terug. Het programma bestaat 
uit een menu bij het Klooster van Kranenburg, een exclusieve pre-
view van de Iconententoonstelling in het Heiligenbeeldenmuseum 
en een korte lezing in de Cuypers pastorie. Wijngoed Kranenburg 
organiseert er een wijnproeverij. 

Samenwerken als doel 
Het arrangement is ontstaan van-
uit de wens om samen te werken 
en de hotspots van Kranenburg 
bij Vorden meer bekendheid te 
geven. Het menu sluit aan op het 
iconenthema, wat dit jaar cen-
traal staat in het museum. Zowel 
het eten bij het Klooster van Kra-
nenburg als de lezing in de Cuy-
pers pastorie zijn hierop geïnspi-
reerd. Bezoekers kunnen kiezen 
voor een middag- of een avond-
programma. Aanmelden kan via 
het Heiligenbeeldenmuseum, zie 
http://www.heiligenbeeldenmu-
seum.nl/24-iconenmenu/

Museum op locatie 
Het menu combineert cultuur en 
ontspanning in een divers pro-
gramma. Een belangrijk deel van 
het arrangement vindt buiten de 
muren van het museum plaats. 

Dit maakt het Iconenmenu een 
mooi voorbeeld van het concept 
Museummenu. 

Museummenu
Het Museummenu is onderdeel 
van het project ‘Museum komt 
naar je toe!’ ontstaan uit het Pro-
gramma Cultuur en Erfgoed van 
de provincie Gelderland: Gelder-
land Cultuurprovincie! Doel van 
dit project (een initiatief van Pri-
ma Donna communicatieregis-
seurs) is om mensen in aanraking 
te laten komen met de verschil-
lende musea die de provincie 
Gelderland rijk is. In plaats van 
bezoekers naar het museum te 
trekken zoekt het museum (po-
tentiële) bezoekers op.
Meer informatie over dit project 
is te vinden via www.museum-
menu.nl en https://hetmuseum-
komtnaarjetoe.wordpress.com/
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

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

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

u i t g e l i c h t

Theateragenda

Jekkers & Jeroen
Als we zo vrij mogen zijn (herhaling)

Harrie Jekkers en Jeroen van Merwijk vertellen 
over hilarische gebeurtenissen en zingen daarnaast
ook nog graag hun mooiste liedjes. 

20:00 uur - Cabaret

Avond van de Guilty Pleasures

Intouchables (voorpremière) 

Cultuurkwartier Doetinchem

Met Huub Stapel 

Vier verrassende voorstellingen op vier verschil-
lende locaties op één avond. M.m.v. o.a. Amphion,
Gruitpoort, Stadsmuseum en JT Bioscoop.

Met wereldwijd meer dan 50 miljoen bezoekers is 
deze tragi-komedie de best bekeken Franse film 
ooit. Nu in het theater!

19:00 uur - Event

20:00 uur - Toneel

do.

do.

 5

 5

13

20

za.

za.

Love The Beatles

Kim Hoorweg & Robin Nolan

Lankmoed

2 Kleine Kleutertjes (2+)

'Kapsalon' de comedy

40 hits that changed the world

Midnight in Paris

Onvergetelijk

Gezongen door Monique Smit

Komedie

Bij welke Beatles-song heeft u speciale herinne-
ringen? Deze tributeshow van The Beatles toont dé 
show die we eigenlijk allemaal willen zien. 

Kim Hoorweg en Robin Nolan brengen u terug 
naar de tijd van o.a. de Hotclub du France en art 
deco met prachtige chansons en virtuoos gitaarspel.

De tweede avondvullende voorstelling van Jan en 
Peter is een wervelende mix van muziek, mimiek, 
woord, beweging en poëzie.

De liedjes, geschreven door Jan Smit en gezongen 
door zijn zus Monique, zijn leerzaam in combina-
tie met vrolijke melodietjes en kleurrijke animatie. 

Een comedy over drie vrienden, dertigers, die nog 
steeds de stap niet durven te wagen naar het 
volwassen leven. Met o.a. Toprak Yalciner (GTST)

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Cabaret

14:00 uur - Jeugd & Familie

20:00 uur - Toneel

do.

do.

do.

do.

 5

 5

 5

 5

 5
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Laatste kaarten!

do.

 517
wo.do.

 516
di.

februari

tips!

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

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

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

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

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

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

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

12.50

mag ik je
Valentijn

zijn?
taartje

Valentijn Honoré taartje
   met  frambozen crème, vanille

      en profi terolles.

Valentijn

Adelaarstraat 12 • Doetinchem 
T 0314-645899

Arnhemstraat 4 • Brummen
Beukerstraat 97 • Zutphen

www.jolinkbanket.nlwww.jolinkbanket.nlwww.jolinkbanket.nlwww.jolinkbanket.nl

NIEUW -  Vanaf heden kunnen wij u van dienst zijn met een nieuwe - NIEUW

Mc Connel Shakaerator grasland-cultivator
De McConnel Shakaerator grasland cultivator is geschikt voor grasland, gras- en 
sportvelden en evenemententerreinen. 

Voordelen van de SHAKAERATOR GL grasland-cultivator:
• Uniek vibratiesysteem met een een lage vermogensbehoefte en werking ‘als een warm mes in boter’
• Vermindert de bodem- en ondergrondverdichting aanzienlijk
• vibratiesysteem vermijdt rugvorming in de graszode
• Bevordert het bodemleven en de biologische activiteit
• Minimale verstoring van de zode/toplaag
• Verbetert de afwatering en vergroot het natuurlijk waterbergend vermogen van de bodem
• Verbetert de bodemstructuur
• Verhoogd de gewasopbrengst
• Uitstekend geschikt voor grasland, sportvelden en 
   evenemententerreinen

Loonbedrijf Hissink
Hengelo Gld
0575-461439
06-51.10.87.43
info@hissink-hengelo.nl



Woltering is blij met 
'hartverwarmende reacties'

VORDEN - ?Mary Woltering wil er 
alles aan doen om de bouw van 
woningen op landgoed Wientjes-
voort nabij Vorden tegen te hou-
den. En dus begon ze een hand-
tekeningenactie. Daarop kwam 
heel wat respons.

Door Luuk Stam

Hoeveel het er precies zijn, dat 
telt een notaris deze dinsdag na. 
Maar Mary Woltering is alvast zeer 
tevreden met de steun die ze de 
afgelopen weken ontving in haar 
strijd om te voorkomen dat Friso 
Woudstra op zijn landgoed Wien-
tjesvoort zes permanente wonin-
gen en achttien recreatiewonin-
gen laat bouwen. Een flinke stapel 
brieven toont de mensen die aan 
haar zijde staan. "Terecht", vindt 
Woltering. "Want wat Woudstra 
wil, dat kan daar helemaal niet."

De 72-jarige Woltering plaatste 
drie weken geleden een grote ad-
vertentie in deze krant waarin ze 
haar verhaal uiteenzette. Ook nu 
weer stelt ze dat alle belangrijke 
bezwaarschriften geen enkele 
waarde hebben gehad omdat de 
zaken tussen Woudstra en de ge-
meente al in een vroegtijdig sta-
dium waren beklonken. Ze spreekt 
van vriendjespolitiek. Woudstra 
noemt de actie van Woltering 
'stemmingmakerij'. Daarnaast 
staat haar oproep volgens hem vol 

met onwaarheden.
Het doel van Woltering is tweele-
dig. Ten eerste wil ze dat de na-
tuur van Wientjesvoort als EHS-
gebied behouden blijft. EHS staat 
voor ecologische hoofdstructuur. 
In zo'n gebied geldt het principe 
van 'nee, tenzij'. Dit houdt in dat 
ruimtelijke ingrepen niet zijn toe-
gestaan, tenzij er geen alternatie-
ven zijn en er sprake is van een 
groot openbaar belang. Omdat 
Woudstra de inkomsten uit de te 
bouwen woningen nodig zegt te 
hebben om het landgoed te kun-
nen onderhouden, is dit geval 
aangemerkt als groot openbaar 
belang. Daar is Woltering het niet 
mee eens. Maar daarnaast is er 
het politieke gedeelte. "We zijn 
vanaf het begin bedonderd", vindt 
ze. Het dossier neemt inmiddels 
enorme proporties aan. "Maar ik 
zeg niets dat ik niet kan onder-
bouwen", beweert Woltering. "Dit 
soort dingen zijn er door voordat 
je er erg in hebt. Dat is niet eer-
lijk. De politiek hoort te staan voor 
wetten. Die zijn er om nageleefd te 
worden. En niet om op sluwe wijze 
te omzeilen."

Ze stuurde in deze zaak - die al 
sinds begin deze eeuw loopt - zelfs 
een brief naar voormalig koningin 
Beatrix. "Een week later trad ze 
af", vertelt Woltering nu. "Dat was 
jammer. Want ik weet zeker dat zij 
er anders een stokje voor had ge-

stoken." Het is voor Woltering niet 
de eerste keer dat ze zich met een 
dergelijke zaak bezighoudt. Eerder 
probeerde ze de bouw van auto-
garage Herwers in Hengelo al te 
voorkomen. En in een nog verder 
verleden was ze het met de gang 
van zaken rondom de burgemees-
terswoning van Van Beeck Cal-
koen niet eens.  "Mensen vinden 
mij misschien wel een onmogelijk 
mens", zegt Woltering. "Dat ben ik 
helemaal niet. Ik heb hier (in Hen-
gelo, LS) sinds 1972 een pension. 
Sommige ouderen verzorg ik hier 
al meer dan twintig jaar. Als ik echt 
zo moeilijk zou zijn, dan zou ik 
dat ook niet volgehouden." Waar 
al die tegenstand dan vandaan 
komt? "Ik vind openheid en trans-
parantie heel belangrijk", verklaart 
ze. "Mensen rekenen niet op zulke 
vasthoudende types. Maar ik blijf 
vechten tot de onderste steen bo-
ven is."

De handtekeningen die Woltering 
verzamelde, worden nadat ze door 
de notaris zijn geteld, aangeboden 
aan burgemeester Besselink. Of 
de actie nog veel gaat uithalen, is 
de vraag. De bouw van de eerste 
woningen op landgoed Wientjes-
voort is inmiddels begonnen. Als 
officiële start van de bouw liet 
Friso Woudstra in het beton een 
oorkonde instorten waarin alle 
perikelen van de afgelopen vijftien 
jaar staan beschreven.

   

"Teken voor jouw landschap"
VORDEN - Natuurmonumenten is blij met het besluit van de gemeen-
teraad van Bronckhorst om niet mee te werken aan de plannen voor 
de bouw van een megastallencomplex , maar eerst na te denken over 
de toekomst van de landbouw in de gemeente. 

"De gemeente heeft geluisterd 
naar de gevoelens die leven in de 
maatschappij. Bijna 7000 mensen 
tekenden de petitie Teken voor 
jouw landschap" aldus Harald van 
den Akker, beheerder bij Natuur-
monumenten. "De petitie heeft 
zijn werk gedaan, nu gaan we 
mensen uitnodigen met elkaar na 
te denken en initiatieven te ont-
plooien om het landschap daad-
werkelijk te behouden en herstel-
len. In mei willen we daarvoor een 
bijeenkomst organiseren" Het his-
torische, kleinschalige landschap 
in de driehoek Zutphen, Lochem, 
Hengelo, met als middelpunt het 

kastelendorp Vorden staat onder 
druk. Harald van den Akker: "Ik 
zie de oprukkende bebouwing, 
schaalvergroting en intensivering 
in de landbouw, verrommeling. 
Bomen verdwijnen uit weilanden, 
houtwallen en kleine bosjes wor-
den gekapt, bolle akkers worden 
geegaliseerd, bloemen verdwij-
nen uit de weilanden en akkers. 
Ik maak me hierover zorgen en wil 
die aftakeling stoppen en ombui-
gen naar herstel van landschap-
pen."

Teken jouw landschap
Het herstellen van het landschap 

kan en wil Natuurmonumenten 
niet alleen. Daarom gaat Natuur-
monumenten in mei een bijeen-
komst in de streek organiseren: 
een gelegenheid voor streekbewo-
ners om met elkaar in gesprek te 
gaan. 

Een bijeenkomst waarin de deel-
nemers bepalen wat belangrijk is 
voor het landschap, wat behou-
den en verbeterd moet worden. 
Een bijeenkomst waarin bewoners 
plannen maken en de uitvoering 
ervan in gang te zetten. Natuur-
monumenten biedt een platform, 
stimuleert en biedt ruimte voor 
initiatief. Natuurmonumenten 
heeft geen agenda of plan dat ze 
wil presenteren. Het woord is ge-
heel aan de deelnemers: de streek 
tekent het landschap. 

Mary Woltering met alle binnengekomen reacties. Foto: Luuk Stam

Cursus carnaval
Het buurthuis in 's-Heerenberg 
ziet er van buiten verlaten uit. Het 
is twee weken voor de start van 
het carnaval. Deelnemers aan een 
cursus leren hier vanavond de 
fijne kneepjes van het carnavals-
vak. Hoe val je op in de optocht? 
Hoe zorg je ervoor dat het publiek 
nadat de hele stoet voorbij is nog 
steeds over jou praat? Kortom: 
hoe vier je carnaval op zijn best? 
Buiten is het donker. Het regent. 
En het is koud. Maar binnen in het 
buurthuis moet het een vrolijke 
bedoeling zijn.

Dat valt tegen. Ook binnen is het 
verlaten. Ik vraag een man en een 
vrouw die de deur binnenstap-
pen of ze dat doen voor de cursus 
carnaval. Dat blijkt niet het geval. 
Ze komen de kinderen ophalen 
van de muziekles. In een ander 
vertrek zit een groep wat oudere 
mannen klaar voor iets dat lijkt op 
het wekelijkse potje kaarten. Op 
tafel staat een doosje vol munten 
van één en twee euro. "Goeden-
avond!", klinkt het enthousiast als 
ik de deur open.

Wat vertwijfeld kijk ik de mannen 
aan. Even zien zij in mij de jong-
ste deelnemer sinds tijden. Maar 
ik ben hier niet voor iets dat lijkt 
op het wekelijkse potje kaarten. 
Als ik meld dat ik journalist ben 
en vertel waar ik wel voor kom, 
beginnen de mannen te lachen. 
Een groep mannen op leeftijd op 
goedkope stoeltjes rondom een 
witte tafel in een troosteloos bij-
zaaltje van het buurthuis, daar is 
weinig carnaval aan. Dat kan ik 
zelf toch ook wel zien?

Dat klopt. De cursus carnaval 
blijkt geannuleerd vanwege te 
weinig animo. Niet zo vreemd. 

In 's-Heerenberg en omgeving 
stroomt carnavalsbloed door 
vele aderen. Hier een cursus car-
naval organiseren, dat is alsof je 
een groep bakkers oproept voor 
een cursus brood bakken. En toch 
vind ik het jammer dat het niet 
doorgaat. Want ik zit er best lek-
ker in. De afgelopen weken heb ik 
namelijk in alle hoeken van de re-
gio wel een stukje carnaval mee-
gepikt. 

Zo weet ik nu wat een buutreed-
ner is en hoe het carnavalsdrankje 
Boemel smaakt. Maar waar ik de-
ze dagen ook kom, steeds komen 
dezelfde twee vragen mijn kant 
op. Waar kom je zelf vandaan? 
En vieren ze daar ook carnaval? 
Dan vertel ik met enige trots dat 
ik uit Knollendarp kom. Dat wij 
de Peardeknuppels hebben. Dat 
we van vroeger uit een paarden-
dorp zijn. Dat we het buurtdorp 
zijn van Keidarp, het dorp van 
de Keidarpers. En dat dit onder-
ling een ludieke strijd oplevert. 
Die gaat van paardenhoeven tot 
mestbulten en ontvreemde mas-
cottes.

In zowel Hengelo als Keijenborg 
zijn de carnavalsverenigingen nog 
jong. Maar ook hier is geen cursus 
nodig. Carnaval is een gevoel. 
Meedoen is geheel vrijblijvend. Zo 
is de één blij dat het carnaval er 
nu bijna opzit. Eindelijk van 'dat 
zotte gedoe' af. 

De ander kijkt juist alweer uit 
naar volgend jaar. En valt u na het 
carnaval nou echt in een zwart 
gat, dan kunt u misschien eens 
een avondje gaan kaarten. In het 
buurthuis van 's-Heerenberg bent 
u van harte welkom.

LuukStamCO
LU

MN

- Advertorial -

Gratis tuinschets maken bij 
Weulen Kranenbarg Tuin en Erf
Wilt u uw tuin aanleggen of veranderen, maar u weet zelf nog niet 
goed hoe? Dan is het altijd makkelijk om daarbij advies te krijgen 
van iemand die er kijk op heeft, iemand die als dagelijks werk heeft 
het ontwerpen en aanleggen van tuinen in allerlei vormen en ma-
ten. Die gelegenheid krijgt u nu bij Weulen Kranenbarg Tuin en Erf  
in Vorden.

In samenwerking met professio-
nele tuinontwerpers organiseert 
Weulen Kranenbarg de ‘Creëer 
je droomtuin’ Actie. Het idee van 
de actie is dat consumenten zich 
kunnen opgeven om een gratis en 
vrijblijvende tuinschets te laten 
maken door een professioneel 
tuinontwerper. Deze actie zal ge-
houden worden in samenwerking 
met verschillende hoveniersbe-
drijven uit de regio. De tuinont-
werpers kunnen desgewenst ook 
de uitvoering van het plan voor 
hun rekening nemen. In de ver-
schillende thematuinen kunnen 
bovendien ook nog eens volop 
tuinideeën worden opgedaan en 
de verschillende tuinstijlen wor-
den bekeken.
Weulen Kranenbarg in Vorden is 
al jaren hét bekende adres voor 
allerlei materiaal op het gebied 
van tuininrichting. Het bedrijf 
verkoopt naast een groot as-
sortiment bestrating, tuinhout, 

tuinhuizen en veranda’s, ook alle 
bijbehorende accessoires. Hierbij 
valt te denken aan buitenverlich-
ting, tuinmeubelen, buitenhaar-
den en waterornamenten. Voor 
iedereen die wat wil gaan onder-
nemen in de tuin is Weulen Kra-
nenbarg dus zeker een adres waar 
je geweest moet zijn. Het aantal 
plaatsen voor de actie is beperkt.

Gezien het succes van de vorige 
keren raden wij iedere geïnteres-
seerde aan snel te reageren. Voor 
meer informatie zie advertentie 
elders in dit blad.
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In 2015 gebeurde veel in 
Bronckhorst. We bestonden 
10 jaar. Burgemeester 
Henk Aalderink overleed  
en na een paar maanden  
waarneming door Helmi 
Huijbregts-Schiedon werd 
Marianne Besselink in  
oktober geïnstalleerd als 
zijn definitieve opvolger.  
In Steenderen werd het 
nieuwe kindcentrum ge-
bouwd en in Hummelo ging 
de huiskamer op de schop. De opvang van vluchtelingen is ook in Bronck-
horst een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. Met dit burgerjaarverslag 
kijken we kort terug op een aantal opvallende gemeentelijke gebeurtenissen 
van het afgelopen jaar, waar u als inwoner veelal bij betrokken was.

Burgerjaarverslag 2015 in een notendop

Cijfers van producten/diensten die we verstrekten in 2015 t.o.v. 2014
• 2.872 rijbewijzen (2.843 in 2014)
• 2.925 paspoorten (3.274 in 2014) en 4.026 identiteits-

kaarten (3.532 in 2014) 
• 445 aanvragen omgevingsvergunning voor o.a. bouwen, 
 kappen en milieu (469 in 2014)  
• 226 aanvragen APV-vergunning voor evenementen (246 

in 2014) en we registreerden 179 meldingen (193 in 2014)
• 289 bijstandsuitkeringen (230 in 2014)
• 73 x individuele inkomenstoeslag (voorheen de langdurig-

heidstoeslag), (93 in 2014)
• 425 x de minimaregeling (380 x in 2014) 
• 196 x bijzondere bijstand (129 x in 2014)
• 997 x inwoners met huishoudelijke hulp (1.128 in 2014)
• 816 vervoersvoorzieningen (waaronder Regiotaxipas, aangepaste fiets, scootmobiel, 

financiële vervoersvergoeding) (716 in 2014)
• 71 woningaanpassingen (85 in 2014) 
• 375 rolstoelen (363 in 2014)
• 2.430 bezoeken aan de vijf sociale teams, waarvan 1.742 persoonlijke bezoeken en 

688 via telefoon, mail of schriftelijk.   

Verder:
• werden 227 baby’s geboren (241 in 2014)
• zijn 77 huwelijken (95 in 2014) en 22  

geregistreerde partnerschappen (27 in 
2014) gesloten

• telden we op 31 december 2015  
36.501 inwoners (36.722 in 2014)

• rukte de brandweer in totaal 
 163 x uit (190 x in 2014)
• ontvingen we 227 bezwaarschriften, waarvan we er 158 onderling met de betrokken 

medewerkers en inwoners konden oplossen, 25 werden er behandeld door onze 
 juristen en 44 door de commissie bezwaar-

schriften
• reikten we 11 koninklijke onderscheidingen 

uit. De heer Groot Nueland, mevrouw 
 Plassche en de heer Lebbink uit Vorden, 
 de heer Wiecherink uit Steenderen, de heer 

Peppelman en de heer Somsen uit Zelhem, 
de heer en mevrouw Tolkamp uit Keijenborg 
en mevrouw Klein Lenderink uit Toldijk 

 werden lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 De heer Van Lammeren uit Zelhem en mevrouw Bracht uit Baak werden ridder 
• voerden b en w bijna 300 persoonlijke gesprekken met inwoners op het gemeentehuis 
• feliciteerden b en w 26 echtparen persoonlijk die 60 of 65 jaar getrouwd waren.

Raadsleden bezochten 83 echtparen die hun 50-jarig huwelijksfeest vierden.

Verbindend werken: Samen maken we Bronckhorst 
De tijd dat de overheid bepaalde en 
regelde is voorbij. De samenleving is 
van de mensen die er wonen en de 
kracht zit in wat mensen voor elkaar 
betekenen. Als gemeente zoeken we 
samenwerking. Samen met inwoners, 
bedrijfsleven, organisaties, verenigingen 
etc. maken we Bronckhorst. Wij willen 
ruimte bieden en waar mogelijk ideeën 
en initiatieven uit de samenleving on-
dersteunen. Wij gaan daarbij uit van 
maatwerk en eigen kracht. Er komt 

meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers te liggen. Onze gebiedsambtenaren bieden 
wel graag de helpende hand. Bent u ze al eens tegengekomen? In 2015 hielpen ze bij het 
realiseren van enkele mooie initiatieven waar bewoners mee kwamen. Zo kreeg bijvoorbeeld 
de rotonde in Toldijk ter ere van het afscheid van Normaal een nieuwe naam: Normaalrotonde. 
De band zette ieder jaar het dorp op z’n kop met een befaamd optreden en daar wordt nu 
blijvend aan herinnerd. Een braakliggend gemeentelijk terrein in Hoog-Keppel werd op 
verzoek van buurtbewoners ingezaaid met een bloemenmengsel, waardoor het een stuk 
vriendelijker aanzicht kreeg*. In dorpshuis De Korenaar in Halle hielden gebiedsambtenaren 
Jeanne en Arie maandelijks spreekuur en voerden hier goede gesprekken met bewoners etc. 
Met het zoeken naar mooie samenwerkingsverbanden en nieuwe kansen, zijn wij ervan  
overtuigd dat Bronckhorst een unieke plek blijft voor jong en oud, nu en in de toekomst. 

Glasvezel
Glasvezel of breedband is een voorziening die 
voor iedereen vanzelfsprekend zou moeten zijn 
in deze tijd. Voor werk, hobby, studie en zorg. 
Digitaal verkeer is bij al deze zaken onmisbaar 
geworden. Telecombedrijven legden al wel 
netwerken aan in de grote kernen, maar aanleg 
van breedband in het buitengebied was voor 
hen niet rendabel. Daarom sloegen de Achter-
hoekse gemeenten en de provincie in 2015 de 
handen ineen om glasvezel aan te leggen. Een groot project dat niet eenvoudig is om te 
realiseren. Zo liepen we tegen Europese wetgeving aan. We bekijken nu of we samen 
met commerciële bedrijven toch een oplossing kunnen bedenken. In Bronckhorst gaat 
het om ca. 5.000 adressen. We overleggen over de plannen met dorpsbelangenorgani-
saties en houden betrokken inwoners met onder meer brieven en een facebookpagina 
op de hoogte. We hopen in 2016 meer zekerheid te kunnen geven over de doorgang van 
de aanleg van glasvezel in het buitengebied, de kosten voor bewoners etc.

Zorg en welzijn
De zorg en welzijnstaken die in 2015 overgingen van rijk naar gemeenten hielden de 
gemoederen behoorlijk bezig. De gemeente is nu ruim een jaar verantwoordelijk voor zorg, 
jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Er kwamen sociale 
teams in vijf kernen als eerste aanspreekpunt voor wie vragen heeft op dit terrein. Veel 
inwoners kregen een nieuwe indicatie die soms veranderingen tot gevolg had en wennen 
was, vooral om de huishoudelijke hulp was best wat te doen. Maar wij denken dat het in 
onze gemeente goed geregeld is, met ‘maatwerk’ en ‘zorg dichtbij’ als uitgangspunten. 
Inwoners die behoefte hadden aan meer hulp konden via de tijdelijke regeling Huishoudelijke 
Hulp Toeslag extra uren hulp inkopen tegen een aantrekkelijk tarief. De ondersteuning 
door mantelzorgers is steeds belangrijker en voor hen hadden we enkele extra’s. Ruim 

700 mensen kregen een kleine geldelijke 
bijdrage, 200 mensen namen deel aan 
de mantelzorgverwendag in november 
en via de wensboomactie ging voor 
bijna 50 mantelzorgers een mooie wens 
in vervulling. Verder zijn door de nieuwe 
zorgtaken verschillende nieuwe hulpor-
ganisaties aan de slag in onze gemeente 
en is het nog belangrijker dat (nieuwe en 
bestaande) professionele en vrijwilligers-
organisaties in Bronckhorst elkaar kenen. 
Daarom organiseerden we in het voor- 
en najaar sociale café’s waar zij elkaar 
konden ontmoeten. Velen gaven hier 
gehoor aan.

Duurzaamheid 
We streven ernaar dat Bronckhorst in 2030 
energieneutraal is. Daarom zetten we ons in 
om duurzaamheidsprojecten aan te jagen. 
Door kennis uit te wisselen, projecten mogelijk 
te maken, procedures te vereenvoudigen etc. 
We hebben aandacht voor energieopwekking 
en energiebesparing bij inwoners, organisa-
ties en bedrijven. Voorbeelden waar we nauw 
bij betrokken zijn, zijn solarpark De Kwekerij 
in Hengelo waarvoor in 2016 de schop echt in de grond gaat. Afgelopen jaar kwamen de 
benodigde subsidies rond. En het mooie project Opa en Oma Zon met zonnepanelen voor 
kleinkinderen op het dak van ons gemeenthuis startte in 2015. Ook wisten steeds meer 
inwoners de weg te vinden naar het verduurSaam Energieloket en de AGEM. En van de 
subsidieregelingen ‘Achterhoek bespaart’ en ‘Zonne-energie en duurzame warmte’ voor 
energiebesparende maatregelen aan hun woningen maakten een groot aantal inwoners 
in 2015 gebruik!

Uitbreiding Aviko 
Het plan van Aviko om een vrieshuis 
van 35 m hoogte te bouwen op het 
bedrijfsterrein in Steenderen maakte 
veel reacties los in de omgeving. Voor 
het plan werden in 2015 de planologi-
sche procedures (voor stedenbouw-
kundige en landschappelijke inpassing) 
doorlopen. In april/mei lag het voor-
ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
en was er een inloopavond. Tientallen 
reacties kwamen binnen, met name 
over de hoogte, bouwmassa en land-
schappelijke inpassing. Enkele reacties 
leidden tot een aantal aanpassingen 

in het plan. Zo worden het fietspad langs de nieuwe weg om het bedrijfsterrein naar de 
buitengebiedzijde van die weg verplaatst en tekeningen bij de toelichting van het plan 
verduidelijkt. In december stemde een meerderheid van de raad in met het plan voor het 
vrieshuis. De gemeente realiseert zich dat het gaat om een gebouw dat de dorpse maat 
en schaal van Steenderen overstijgt, maar vindt het binnen de grenzen aanvaardbaar. 
Door de aan te leggen groenvoorzieningen zal het vrieshuis binnen 10 tot 20 jaar op 
redelijke wijze ingepast zijn in het landschap. 

*



Veiligheid 
Sinds 2008 hebben we in Bronckhorst het goed-
lopende netwerk Hartveilig wonen, waarmee 
getrainde vrijwilligers AED’s kunnen inzetten 
om mensen met hartfalen te helpen. Om deze 
belangrijke inzet meer toekomstbestendig te 
maken, besloten we in 2015 27 AED’s te vervangen 
en onderhoud uit te voeren aan de buitenkasten. 
Ook besloten we bepaalde taken zoals de ver-
antwoordelijkheid voor scholing en onderhoud 
van de AED’s gefaseerd aan derden over te 
dragen en zelf verantwoordelijk te blijven voor 

de basiskosten van het netwerk, zoals registratie- en alarmeringskosten en kosten voor 
het verlenen van nazorg aan vrijwilligers. De Bronckhorster AED’s worden elk jaar zo’n 
25 keer ingezet, waarbij het slagingspercentage ongeveer 25% is. 
Veiligheid zit natuurlijk ook in andere aspecten. Jaarlijks bekijkt de AD misdaadmeter de 
veiligheid in Nederlandse gemeenten. In 2015 bleek Amsterdam de onveiligste gemeente 
van het land (plaats 1 op de ranglijst) en Bronckhorst met plaats 377 (van de 386 gemeen-
ten op de lijst) een veilige gemeente (zelfs de veiligste van Gelderland). De lijst is geba-
seerd op aangiftecijfers van de politie en beoordeelt tien delicten van veelvoorkomende cri-
minaliteit, zoals woninginbraak, diefstal, bedreiging, mishandeling, straatroof/overval, 
vernieling en zakkenrollen, in vergelijking met inwoneraantal én naar impact van de delic-
ten op de slachtoffers. Eind 2015 stelden we een nieuw veiligheidsbeleid vast met de prio-
riteiten voor de komende jaren, te weten aanpak woning- en bedrijfsinbraken en jeugd 
(overlast), verkeerveiligheid, toezicht bij evenementen en zichtbare en bereikbare politie.

Henk Aalderink overleden 
Op 19 februari kwam het toch nog onverwachte 
en trieste bericht dat burgemeester Henk Aal-
derink op 65-jarige leeftijd thuis in Steenderen 
was overleden aan de gevolgen van zijn ziekte. 
Een markante persoonlijkheid die Bronckhorst 
in het eerste decennium een gezicht gaf. Voor 
hem was burgemeester zijn van onze gemeente 
de mooiste baan van Nederland en dat droeg 
hij met verve uit. Bij vele gelegenheden gaf hij, 
vaak samen met zijn vrouw Wilma, acte de 
presence: 60-jarige huwelijken, schutters- en 
oranjefeesten, sportwedstrijden, jubilea etc. Het platteland op de kaart zetten, daar 
streefde hij naar en hij richtte er de landelijke organisatie P10 voor op die inmiddels een 
belangrijk gesprekspartner van de Haagse overheid is. Ook moeilijke zaken als omgaan 
met krimp en een veranderende bevolkingssamenstelling ging hij niet uit de weg. 
Dit leverde hem de titel Gemeentebestuurder van het jaar op. Omdat hij zag dat voor 
Bronckhorst en de Achterhoek (subsidie)kansen liggen in Europa, schroomde hij ook 
niet in Brussel regelmatig zijn stem te laten horen. Henk is niet meer, maar de herinne-
ringen aan zijn tomeloze inzet koesteren wij. Tot de komst van burgemeester Marianne 
Besselink werd hij vervangen door Helmi Huijbregts-Schiedon.

Nieuwe burgemeester 
We moesten in 2015 dus op zoek naar een nieu-
we burgemeester en dat deden we met onder 
meer een opvallend promotiefilmpje. Maar liefst 
61 mensen waren vervolgens geïnteresseerd in 
de vacature! Op 24 september werd bekend dat 
de vertrouwenscommissie, waarin onder meer 
de fractievoorzitters van de raadsfracties zitting 
hadden, de 43-jarige Marianne Besselink uit 
Groningen voordroeg. Zij was van 2006-2010 
Tweede Kamerlid en van 2011-2015 gedepu-
teerde van de provincie Groningen. Op 21 oktober 
werd ze tijdens een feestelijke en druk bezochte 

bijeenkomst in het gemeentehuis geïnstalleerd door Commissaris van de Koning Clemens 
Cornielje. Inmiddels is zij een paar maanden aan de slag. Haar oproep dat ze graag buurt 
wil komen maken met u als (groep) inwoners nam u met enthousiasme aan. Ruim 100 
verzoeken kwamen binnen en de afgelopen tijd heeft ze al verschillende bezoeken gebracht. 
De burgemeester hierover: “Ik vind het warme welkom dat u mij geeft hier in Bronckhorst 
heel bijzonder. Uw grote betrokkenheid bij de samenleving inspireert enorm! ‘Alleen ga je 
sneller, samen kom je verder’, is mijn motto en ik zie dat dat ook voor u geldt.”

Opvang vluchtelingen
Het aantal vluchtelingen in ons land neemt toe 
en voor asielzoekers en statushouders (vluchte-
lingen met verblijfsvergunning) worden in heel 
Nederland locaties gezocht. Het COA en de eige-
naar van Het Kervel in Hengelo verzochten ons 
vlak voor de zomer medewerking te verlenen aan 
een opvang voor 2 jaar voor max. 100 mensen in 
deze accommodatie. We hielden enkele informatiebijeenkomsten met omwonenden, 
waarbij een meerderheid aangaf de locatie niet geschikt te vinden, bijvoorbeeld vanwege 
de ligging in het buitengebied. Na een uitgebreide omgevingsscan waarin onder andere 
veiligheidsaspecten zijn onderzocht, stemden we toch in met de vestiging. Uiteindelijk 
ging de vestiging echter niet door doordat het COA en de eigenaar geen definitief akkoord 
konden bereiken. Eind 2015 besloot de gemeente haar maatschappelijke verantwoor-
delijkheid te willen nemen voor de opvang van vluchtelingen door naast het jaarlijkse 
wettelijk verplichte aantal, een aantal extra statushouders huisvesting te willen bieden in 
Bronckhorst. In meerdere, kleinschalige accommodaties in verschillende Bronckhorster 
dorpen. Hiervoor vinden voorbereidingen plaats en als locaties ons inziens geschikt 
blijken, informeren wij omwonenden via bijeenkomsten. In 2015 konden we ca. 70 
statushouders die daar recht op hadden succesvol huisvesten in onze gemeente.

10 jaar Bronckhorst
In 2015 bestond Bronckhorst 10 jaar. Een 
mijlpaal waar we met een gezellige open 
dag op 5 september even bij stil stonden. 
Ruim 600 inwoners kwamen een kijkje 
nemen en bezochten de informatiemarkt 
met kramen over onder andere wonen, zorg 
en welzijn, (digitale) dienstverlening, afval 
en recycling, mogelijkheden voor duurzame 
energie, landschapsontwikkeling en de ge-
meenteraad, en activiteiten op het buitenter-
rein door onder andere onze buitendienst, 
gebiedsambtenaren en de brandweer. Om 
de dag feestelijk af te sluiten, nodigden we 
100 10-jarige inwoners uit die in 2005 in 
Bronckhorst het levenslicht zagen. Samen 
met de burgemeester aten zij een gebakje 
om hun en onze verjaardag te vieren. Bijzon-
der moment was ook de onthulling van het 
straatnaambord Burg. Henk Aalderinkweg 
door zijn weduwe Wima Aalderink. De rond-
weg langs het gemeentehuis, waar zijn werk-
kamer op uit keek, draagt nu zijn naam.  

Herinrichting huiskamer Hummelo 
Nadat de rondweg Hummelo in 2013 
openging, was een herinrichting van de 
huiskamer van Hummelo op z’n plaats.  
Dit is het gebied tussen de kruising Dorps-
straat – Keppelseweg (bij de Gouden Karper) 
tot aan de kruising Dorpsstraat – Van 
Heekerenweg, inclusief de parkeerplaats. 
De ‘oude’ doorgaande wegen in het dorp 
kregen een verblijfsfunctie. Bij een ver-
blijfsfunctie staat ontmoeting centraal en 
hiervoor is samen met bewoners, onderne-
mers, school en de dorpsraad een ontwerp 
gemaakt dat past bij de uitstraling van het dorp en de status van beschermd dorpsgezicht. 
Ook werd in enkele straten de riolering verbeterd en zijn aanpassingen aan het groen ge-
daan. De werkzaamheden startten in het najaar van 2015. Archeologen vonden nog een 
bijzondere Middeleeuwse begraafplaats. Voor de start van het toeristisch seizoen van 
2016 moet het centrum van Hummelo helemaal klaar zijn.

Kindcentrum Steenderen gebouwd
In Steenderen is in 2015 het nieuwe kindcentrum 
gebouwd. Eind maart ging de eerste paal de 
grond in. Op 22 april werd tijdens een feestelijke 
bijeenkomst met vele schoolkinderen en wethou-
der onderwijs Jan Engels de naam van de nieuwe 
school onthuld: De Pannevogel, bedacht door een 
onderwijzeres. Begin juni bereikten de bouwers 
het hoogste punt. Half juli stelden we het plan 
voor de openbare ruimte vast (nieuwe fietspaden/ 
wegenstructuur, parkeerplaatsen, beplanting, 
verplaatsing jongerenontmoetingsplek etc.) 
waarmee in het najaar werd gestart. Nagenoeg 

alle werkzaamheden waren in december klaar en na de kerstvakantie namen ca. 250 
kinderen van de vijf basischolen die de voormalige gemeenten Steenderen telde hun 
nieuwe school in gebruik. In het gebouw zit 
ook kinderopvang Juut &Co en er is een ge-
meenschapsruimte voor een muziekaanbod, 
consultatiebureau, JEKK, schoolbibliotheek 
en Steenderens Belang. Een groot aantal in-
woners volgden de vorderingen van de bouw 
in 2015 via een speciale facebookpagina. 

Vrijwilliger van het jaar en kampioenen in ’t zonnetje gezet 

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 6 januari jl. werd een groot aantal bijzondere kampioenen 
gehuldigd (allen behaalden een 1e, 2e of 3e plaats bij een NK, EK of WK, zie foto links)! 
Ook werd de Vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Genomineerd waren de vrijwilligers van 
het Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo, vrijwilligers van de tandemgroep van VRTC de 
8 Kastelenrijders uit Vorden en Geert Meffert, vrijwilliger bij Scoutinggroep Sweder van Voorst 
in Hummelo. Winnaar werd de tandemgoep die een geldprijs van 500 euro ontving, zie foto 
rechts. Het museum kreeg naar aanleiding van de speciale Facebookactie de publieksprijs. 

2015 in een notendop - vervolg 



Tot slot nog enkele foto’s van speciale momenten 

2015 in een notendop - vervolg 

Ambtenaren vormden op 26 februari een erehaag bij het 

gemeentehuis waar de rouwstoet met Henk Aalderink 

langskwam op weg naar zijn laatste rustplaats.

Mevrouw Wullink uit Velswijk kreeg van wethouder Engels 
van afval en duurzaamheid de speciale fiets van 
gerecycled materiaal uitgereikt. Zij had de prijsvraag 
tijdens onze open dag in september het beste ingevuld!

Half december kregen drie inwoners (de dames Fadumo 

Mohamed en Khereya Frhan Seeno en de heer Maher 

Matti Eylya) officieel het Nederlanderschap van 

burgemeester Besselink.

tijdens onze open dag in september het beste ingevuld!

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober las burgemeester 
Huijbregts-Schiedon kinderen van De Piersonschool in 
Hengelo voor.

tijdens onze open dag in september het beste ingevuld!

tijdens onze open dag in september het beste ingevuld!

Na haar installatie zat Marianne Besselink als nieuwe 

burgemeester voor het eerst ook de raadsvergaderingen 

in Bronckhorst voor.
Na haar installatie zat Marianne Besselink als nieuwe 

burgemeester voor het eerst ook de raadsvergaderingen 

Bijzondere nieuwe straatnaamborden die in 2015 een plek 

kregen in Bronckhorst: de Normaalrotonde in Toldijk en de 

Burg. Henk Aalderinkweg in Hengelo.

Ieder jaar verdienen weer een flink aantal kinderen in de 

eerste week van januari een mooi zakcentje met de ge-

meentelijke inzameling van kerstbomen en vuurwerk

afval op verschillende plekken in Bronckhorst.

Op 20 juli was het echtpaar Flamma uit Vorden 60 jaar 
getrouwd. Een bijzonder moment. Wethouder Spekschoor 
kwam langs om hen namens de gemeente de felicitaties 
over te brengen.

In 2015 bekeek u steeds vaker onze berichten op sociale 

media. Het aantal inwoners dat onze facebookpagina volgt 

nam met 50% toe! Van 500 naar 1.000. Dat is mooi. Volg 

ons op Twitter: @gembronckhorst en op www.facebook.

com/gemeentebronckhorst, en weet direct wat er speelt 

bij de gemeente.

Bijzondere nieuwe straatnaamborden die in 2015 een plek 

kregen in Bronckhorst: de Normaalrotonde in Toldijk en de 

Burg. Henk Aalderinkweg in Hengelo.
Wethouder Seesing droeg in september de gemeentelijke 
dierenweide in Zelhem over aan de nieuwe eigenaar 
(zorgboederij De Mettemaat/De Edelingen), die symbolisch 
sleutel overhandigd kreeg tijdens een feestelijke happening. 
In de opgeknapte weide staan weer dieren die de cliënten 
van de zorgboederij verzorgen.



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

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & Informatie’
is een uitgave van de gemeente Bronckhorst.
Redactie: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.
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In 2016 zullen meerdere vluchte-
lingen met een status gehuis-
vest worden in Bronckhorst. 
Deze mensen, die net gehoord 
hebben dat ze in Nederland 
mogen blijven, kunnen beginnen 
met het opbouwen van een 
nieuw bestaan. De gemeente 
heeft aan VluchtelingenWerk 
Oost-Nederland gevraagd om 

de begeleiding van deze status-
houders op zich te nemen en hen 
te helpen om wegwijs te worden 
in de Nederlandse samenleving. 
Samen met VluchtelingenWerk 
Oost-Nederland zijn we op zoek 
naar inwoners die hieraan ook 
een steentje bij willen dragen en 
als vrijwilliger de nieuwkomers 
willen ondersteunen.

Vrijwilligers gezocht voor begeleiding vluchtelingen
Iets voor u? Kom 2 maart naar infobijeenkomst

Werkzaamheden
Het gaat dan om diverse werk-
zaamheden: u ondersteunt hen bij 
praktische zaken, het aanvragen 
van voorzieningen, administratie 
en het invullen van formulieren. 
Verder laat u mensen kennis 
maken met buurtactiviteiten en 
helpt u bij het vinden van een 
huisarts, school en sportclub.

Welkom 
Gemeente en Vluchtelingen-
Werk vinden het belangrijk dat 
statushouders een plek vinden 
in onze maatschappij en zich 
welkom voelen als inwoner van 
Bronckhorst. Vindt u dat ook en 
heeft u interesse om deze nieu-
we Bronckhorsters te helpen 
om hun nieuwe woonomgeving, 
waarin u zo goed thuis bent, te 
leren kennen? Dan nodigen wij 
u graag uit voor een informatie-
bijeenkomst over vrijwilligers-
werk bij VluchtelingenWerk in 
Bronckhorst op 2 maart a.s. in 
het gemeentehuis in Hengelo 
(Gld).

Aanmelden bijeenkomst
U kunt zich hiervoor aanmelden 
door voor 17 februari a.s. een mail 
te sturen naar info@bronckhorst.nl 
onder vermelding van bijeenkomst 
VluchtelingenWerk. Geef hierbij 
svp ook aan of uw voorkeur 
uitgaat naar een bijeenkomst in 
de ochtend, middag of avond. 
Een definitieve uitnodiging volgt 
dan rond 19 februari.

Standhouders 
gezocht voor 
de Woongemak-
markt

Het definitief ontwerp van de 
nieuwe brandweerpost/gemeen-
tewerf in Hengelo is klaar. De 
afgelopen maanden hebben ver-
tegenwoordigers van de brand-
weer en gemeente samen met 
Van Pelt Architecten b.v., instal-
latieadviseur VDK advies en con-
tructeur Peree bouwadvies b.v. 
gewerkt aan het ontwerp. Het 
gebouw dat op een kavel komt 
aan de Zelhemseweg op bedrij-
venterrein Winkelskamp heeft 
een oppervlakte van ca 1 hectare. 
Beide gebruikers delen er kleed-
ruimten, de werkplaats, kantine, 
huiskamer en keuken. Wel heb-
ben brandweer en gemeente op 
het terrein eigen stallingsruim-
ten voor hun voertuigen en een 
eigen in- en uitgang. Dit is nood-
zakelijk vanwege de logistiek op 
het terrein. De gevelbekleding 
met panelen en glas geeft het 
pand een eigentijdse aanblik. 
Het is een duurzaam, functioneel 
en toekomstbestendig gebouw.

Achtergrond nieuwbouw
Om de veiligheid van onze inwo-
ners te waarborgen en te voldoen 
aan de wettelijke brandweerzorg 
heeft de post Hengelo een nieuwe 
kazerne nodig. De huidige brand-
weerkazerne in het dorp is 60 
jaar oud en voldoet niet meer aan 
de huidige eisen. De stallings-
ruimte voor de voertuigen is te 
klein en er is nauwelijks kleed-
ruimte. De huidige locatie op 

Het Iekink ligt ook midden in een 
woonwijk waar geen ruimte is 
voor een oefenterrein en de par-
keergelegenheid te beperkt is.
Om het beheer van de openbare 
ruimte efficiënter uit te kunnen 
voeren, is het voor de gemeente 
belangrijk dat de buitendienst 
vanuit één geschikte centrale 
locatie in Bronckhorst werkt. 
De huisvesting van de kazerne  
en gemeentewerf in één pand  
levert door gezamenlijk gebruik 
van ruimten efficiëncy voordelen 
op.

Start bouw
Inmiddels is de omgevingsver-
gunning voor de bouw ingediend 
(zie in de rubriek Bekendmakin-
gen). In maart start de aanbeste-
ding voor de uitvoerende partijen. 
De start van de werkzaamheden 
is naar verwachting in mei. Begin 
2017 is de oplevering gepland.

Definitief ontwerp nieuwe brandweerpost en 
gemeentewerf in Hengelo gereed

Na het succes van de markt in 
2013 komt er in 2016 weer een 
nieuwe Woongemak-markt en 
wel op 28 mei van 10.30 tot 
15.00 uur. De gemeente neemt 
hiervoor het initiatief en nodigt 
geïnteresseerde Bronckhor-
ster ondernemers uit om hun 
(gemak)diensten en producten 
op de woonmarkt te presente-
ren. De markt is bedoeld om 
aanpassingen in en om het huis 
te promoten en te ondersteunen, 
zodat mensen langer prettig en 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Mensen in het algemeen, maar 
ook ouderen, gehandicapten of 
chronisch zieken. 

Beleefpleinen
Het wordt een markt waarop 
de bezoekers straks kunnen 
zien wat lokale bedrijven, 
organisaties en initiatieven 
aanbieden op dit gebied. 
We delen de markt op in 
beleefpleinen: ontspanning, 
wonen, zorg, gemak en ge-
zondheid. Voor alle pleinen 
zoeken we enthousiaste en 
creatieve standhouders die 
onze bezoekers kunnen voor-
lichten en inspireren.

Deelname is gratis
Sluit uw aanbod aan bij het thema 
van de markt? Dan bent u de 
standhouder die we zoeken! 
Deelname is gratis. Er is per 
plein beperkt plaats. We sturen 
wel op een gevarieerd aanbod, 
om de bezoekers een zo breed 
mogelijk scala aan producten 
en diensten te laten zien. Als u 
geïnteresseerd bent, neemt u 
dan voor 15 maart contact met 
ons op via info@bronckhorst.nl.



Met de komst van de Participatie-
wet in 2015 en de afschaffing van 
de Wet sociale werkvoorziening 
en (grotendeels ook) de Wajong 
zijn gemeenten onder andere 
verantwoordelijk voor het aan het 
werk helpen en geven van zinvolle 
dagbesteding aan mensen met 
een arbeidsbeperking. Zoals men-
sen met een lichamelijke, psychi-
sche of verstandelijke handicap. 
Het streven is om hen zoveel mo-
gelijk bij reguliere werkgevers 
aan de slag te laten gaan. De ge-
meente stimuleert al langer loka-
le bedrijven om mensen in dienst 
te nemen en bekijkt nu ook de mo-
gelijkheden om binnen de eigen 
gemeentelijke organisatie werk-
plekken te creëren voor mensen 
met een arbeidsbeperking.

Werkplekken bij gemeente
Het is de bedoeling dat we in 2016 
starten met één werkplek voor 
iemand met een beperking. De ja-
ren daarna willen we dat uitbreiden 
tot in totaal negen werkplekken in 
2025. Op dit moment zijn er geen 
functies binnen de gemeentelijke 
organisatie die direct door men-

sen met arbeidsbeperkingen 
vervuld kunnen worden. Daarom 
gaan we proberen functies ‘op te 
knippen’ (jobcarving). Dat bete-
kent dat we bij specialistische 
functies de minder specialistische 
taken uit de functie halen. Dat kan 
een interessante baan opleveren 
voor iemand met een beperking. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om te-
lefoontjes beantwoorden, interne 
post rondbrengen of de admini-
stratie bijhouden. Uiteraard zor-
gen we voor goede begeleiding. 
Een mooie kans voor mensen met 
een beperking en tegelijkertijd 
een manier om efficiënter te wer-
ken, omdat gespecialiseerde me-
dewerkers zich volledig kunnen 
richten op hun hoofdwerkzaam-
heden. De gemeente heeft het 
UWV Werkbedrijf gevraagd om 
een analyse te maken van alle 
functies en werkprocessen bin-
nen de organisatie. Als deze in 
kaart gebracht zijn, bekijken we 
welke functies in aanmerking 
komen om ‘op te knippen’. 

Vanuit de gedachte dat de ge-
meente werkgever wil zijn voor 

mensen een beperking, werken 
sinds begin 2015 27 Delta-
medewerkers bij de gemeente. 
Zij werken op basis van detache-
ring in het groenonderhoud, onder 
begeleiding van medewerkers 
van de gemeente. Dit was een 
pilot. De ervaringen zijn positief 
en besloten is dat we hier ook in 
2016 mee doorgaan.

Werkplekken bij lokale 
werkgevers
Op 2 februari 2016 sloten de 
gemeente en Aviko een overeen-
komst over arbeidsparticipatie. 
Hierin is vastgelegd dat Aviko 
voor 1 juli 2017 10 werkerva-
ringsplaatsen in Steenderen 
creeërt en plaatsbiedt aan min. 3 
mensen met een arbeidsbeperking. 
Zoals gezegd hebben we ook met 
een aantal andere lokale werk-
gevers al afspraken gemaakt 
over werkplekken voor mensen 
met een beperking. Wij zetten 
ons de komende tijd in om dit met 
nog meer bedrijven te doen. 

Sociaal akkoord
In het sociaal akkoord hebben 
werkgevers in Nederland 
afgesproken dat ze extra banen 
creëren voor mensen met een 
arbeidsbeperking. Het gaat hierbij 
uiteindelijk landelijk om 100.000 
extra banen (oplopend tot 2026) 
in de marktsector. De overheid 
zorgt nog eens voor 25.000 extra 
banen. De extra banen zijn bestemd 
voor mensen die niet zelf het wet-
telijk minimumloon kunnen ver-
dienen vanwege hun beperking. 
Mensen met een arbeidsbeper-
king zijn vaak erg gemotiveerd 
om te werken. Het vergroot hun 
gevoel van eigenwaarde, ze ver-
dienen hun eigen geld en bouwen 
(een diverser) sociaal netwerk op.

Werkplekken voor mensen met arbeidsbeperking

Zoals u weet, maakt onze nieuwe 
burgemeester buurt in Bronck-
horst. Zij wil de gemeente leren 
kennen in al z’n facetten en u als 
inwoners ontmoeten om te horen 
wat u bezighoudt. In deze rubriek 
houden wij u op de hoogte van 
enkele bezoeken die de burge-
meester afgelopen weken aan 
inwoners bracht.

Ze ging onder andere langs bij de 
brandweerposten Steenderen, 
Vorden en Hengelo. Natuurlijk 
oefende ze ook even mee. Ze was 
onder de indruk van de inzet en 
betrokkenheid van de Bronck-
horster brandweermensen. Ook 
woonde burgemeester Besselink 
de gezellige nieuwjaarsreceptie 
van De Zonnebloem in Zelhem bij, 
waar onder meer dansgroep W’ij 
eren t olde optrad. Ze feliciteerde 
enkele echtparen die 60 jaar 

getrouwd waren, zoals het echtpaar 
Van Bremen in Vorden. Verder 
maakte Marianne Besselink nader 
kennis met de participatieraad, 
die de gemeente van belangrijke 
adviezen voorziet als het gaat om 
zorg en welzijn, en enkele fracties 
in de Bronckhorster gemeente-
raad. Ze las voor in de bibliotheek 
in Hengelo en deed de prijsuitrei-
king bij de finale van het straten-
volleybal in het dorp, een mooi 
evenement! En natuurlijk is het 
carnaval losgebarsten, dus ook 
daar pikte de burgemeester een 
graantje van mee met de sleu-
teloverdracht in Hengelo/Velswijk. 

Heeft u de burgemeester nog niet 
ontmoet? Ze heeft ook eigen 
account op twitter (@MBesselink). 
Wilt u haar wat vragen of laten 
weten, laat hier een bericht 
achter. Haar mailen kan ook via 
bestuurssecretariaat@bronck-
horst.nl. 

Op 6, 7 en 8 mei 2016 komt de Giro 
d’Italia naar Gelderland, een unieke 
beleving! Drie dagen wielrennen 
door onze provincie zorgen voor 
één groot roze feest. Ook in 
Bronckhorst hebben zich al diverse 
initiatiefnemers gemeld met een 
leuk idee om het evenement tot 
een groot spectakel te maken. In 
Hummelo en Laag-Keppel wordt 
een mercato en piazza georgani-
seerd, aangekleed met roze vlag-
gen en beelden van Germaanse 
goden. Ook organiseren de kunst-
galeries een Italiaanse vlag ten-
toonstelling. Zelhem en omgeving 
kleurt roze en organiseert diverse 
activiteiten met als rode draad 
een dorpskwis. En ook de horeca-
ondernemers langs de route heb-
ben leuke ideeën, zoals Italiaanse 
maaltijden, toertochten, etc. Heeft 
u nog een leuk idee of wilt u bij de 
initiatieven aansluiten? Laat het 
ons zo snel mogelijk weten! 

Lespakket voor scholen 
beschikbaar
Om jong en oud in de ban van 
fietsen & Italië te brengen, stelt 
de provincie een gratis lespakket 
speciaal voor de basisscholen 
beschikbaar. Het lespakket bevat 
een lesweek over Italië en een 
fietsclinic voor de groepen 6, 7 
en 8. Deze clinic kan bijvoorbeeld 
gegeven worden tijdens de gym-
les. Na het volgen van de clinic 
kunnen de kinderen op 7 mei naar 
het Papendal Bike Event. Daar 
kunnen ze deelnemen aan wed-
strijden, kennis maken met BMX 
of genieten van spectaculaire 
demonstraties en races. De etappe 
van de Giro op 7 mei (met Giro-

karavaan!) komt om circa 13.30 
uur langs Papendal. Dus ook deze 
wedstrijd hoef je niet te missen! 
Scholen die interesse hebben 
in het lespakket kunnen zich 
aanmelden via girogelderland.nl.

Giro Gelderland zoekt 
vrijwilligers
Wilt u meehelpen om van Giro 
Gelderland een groot succes te 
maken? Wilt u unieke ervaring 
opdoen bij één van ’s werelds 
grootste wielerkoersen? Meld u 
dan aan als vrijwilliger en krijg 
een rol die bij u past, bijvoor-
beeld medewerker parcours 
of gastvrouw. Samen maken 
we er één groot 
roze feest van. 
Aanmelden op 
www.girogel-
derland.nl/
vacature of scan 
de qr-code.

Giro d’Italia door Bronckhorst
Doet u ook mee?

GIRO GELDERLAND 

ZOEKT VRIJWILLIGERS!

girogelderland.nl

Meld je aan via www.girogelderland.nl

Giro_adv-2 koloms.indd   1 27-01-16   09:58

Op 18 en 25 februari van 16.30 tot 
19.30 uur zijn inloopavonden in 
het gemeentehuis voor als u meer 
wilt weten over het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied 
Hengelo/Vorden. Medewerkers zijn 
aanwezig om uw vragen te beant-
woorden. Wij gaan het bestem-
mingsplan actualiseren en digita-
liseren, omdat de 10 jaarstermijn 
van het plan in het voorjaar 
afloopt. In dit nieuwe plan leggen 
we de bestaande situatie vast en 
passen we de bestemmingsrege-
ling aan aan actuele inzichten en 
ontwikkelingen.

Veranderingen
Het nieuwe plan is flexibeler 
opgezet en op een aantal onder-
werpen minder tot in detail 
geregeld. Enkele veranderingen 
in het plan zijn:
• Uitbreiding van agrarische 
 bedrijven is alleen mogelijk als 

de uitstoot van stikstof niet 
 toeneemt. Als deze uitstoot wel 

toeneemt, mag dit niet leiden tot 
negatieve effecten in de Natura 
2000-gebieden

• Bij agrarische bedrijven komt de 
sloopverplichting te vervallen 
als de nevenfunctie, bijvoor-
beeld caravanstalling, hoofd-
functie wordt en onder de 

 350 m2 oppervlak blijft
• Verbreding van huisgebonden 

activiteiten in een (bedrijfs)-
 woning of de daarbij horende 

gebouwen, zoals een beroep 
 

aan huis, een bedrijf aan huis, 
internetverkoop en bed & 

 breakfast
• Bij de agrarische-, de bedrijf- 
 en de woonbestemming mogen 
 onder voorwaarden zonnepane-

len op de grond, een kleine 
windmolen (ashoogte 25m), 

 miniwindmolens (molens op 
 daken) worden geplaatst. 
 Bij de agrarische bestemming is 

bovendien onder voorwaarden 
biovergisting mogelijk

• Bij de bestemming wonen zijn 
onder voorwaarden nevenactivi-
teiten toegestaan in bestaande 
bijgebouwen tot 350 m2 

Terinzagelegging
Tussen 11 februari en 23 maart 
2016 kunt u reageren op het 
voorontwerp (t.a.v. b en w). U kunt 
het voorontwerp bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Landelijk gebied
Als de gemeenteraad het nieuwe 
bestemmingsplan voor het buiten-
gebied Hengelo/Vorden heeft 
vastgesteld, gaan we over tot 
samenvoegen van de drie buiten-
gebiedplannen van Bronckhorst 
tot één plan voor het landelijk 
gebied van de gemeente. We wil-
len uiteindelijk komen tot één plan 
voor het stedelijk gebied en één 
plan voor het landelijk gebied. 
Uitgangspunten zijn minder 
regels, meer uitgaan van de eigen 
kracht en verantwoordelijkheid 
van inwoners en een bescheiden 
vorm van besturen. Ook richten 
we het bestemmingsplanproces 
zo in dat deze meer aansluit op 
de planvorming volgens de 
Omgevingswet. Dit betekent 
snellere procedures en minder 
administratieve kosten voor 
bedrijven, inwoners en gemeente. 

Inloopavonden voorontwerp nieuw bestemmingsplan 
buitengebied Hengelo/Vorden 



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:
• Toverstraat 18, organiseren Tovervuur, vergunning verleend 

Bronckhorst:
• diverse wegen, organiseren tractortoertocht, vergunning verleend
• diverse locatie’s, plaatsen reclameborden rommelmarkt, vergunning verleend

Drempt:
• Binnenweg 4, activiteit milieu: gedeeltelijk intrekken inrichting, ontwerpbesluit
• Rijksweg behorende bij nr. 20, verwijderen haag, aanvraag ontvangen

Halle:
• Halle-Nijmanweg 13, organiseren buurtfeest Halle-Nijman, vergunning verleend
• Halseweg 54 21, kappen 6 amerikaanse eiken, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Berkenlaan 64, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Buitengebied Hengelo/Vorden, actualisatie geldende bestemmingsplannen voor het 
 buitengebied van de voormalige gemeenten Hengelo en Vorden, voorontwerp bestem-

mingsplan, zie ook het artikel elders op deze gemeentepagina’s
• centrum, organiseren Koningsdag Hengelo, vergunning verleend
• Hazenhutweg ong., kappen 2 eiken, vergunning verleend
• Kieftendorp 8, organiseren toertocht petroleumtractoren, vergunning verleend 
• Memelinkdijk 1, organiseren paasvuur Memelinkdijk, vergunning verleend
• Oude Varsselseweg 10, kappen eik en kastanjeboom, aanvraag ontvangen

• Raadhuisstraat 37, 39 en 41, intrekken vergunning van 10 juni 2015 voor het bouwen 
 van 3 woningen en plaatsen erfafscheiding, aanvraag intrekking ontvangen
• Schoolstraat 2, kappen diverse bomen, vergunning verleend
• Zelhemseweg ong., bouwen gemeentewerkplaats met brandweerkazerne en plaatsen 

hekwerk en 3 vlaggenmasten, aanvraag ontvangen, zie ook het artikel elders op deze ge-
meentepagina’s

Steenderen:
• Dr. A. Ariënsstraat 28, kappen meidoornhaag, aanvraag ontvangen
• Pr. Bernhardlaan, kappen 5 essen, aanvraag ontvangen 
• Bronkhorsterweg 29, bouwen garage, vergunning verleend
• L. Dolfingweg 2, aanleggen weg, rotonde en fietspad, aanvraag ontvangen 
• L. Dolfingweg, kappen 4 lindes, vergunning verleend
• L. Dolfingweg en Dr. A. Ariënsstraat, kappen 13 lindes, vergunning verleend
• J.F. Oltmansstraat 15A, organiseren Concours Hippique, vergunning verleend 
• Toldijkseweg 21, aanpassen koelinstallatie, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Beekstraat 13K 3, brandveilig gebruik gebouw, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• Koekoekstraat 2, bouwen overkapping, vergunning verleend

Vorden:
• Buitengebied Hengelo/Vorden, actualisatie geldende bestemmingsplannen voor het 
 buitengebied van de voormalige gemeenten Hengelo en Vorden, voorontwerp bestem-

mingsplan, zie ook het artikel elders op deze gemeentepagina’s
• Hamminkweg 4, organiseren Kunst- en Ambachtsweekend/Goedgemutst weekend, 
 vergunning verleend
• Handelsweg 10, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen
• Heegherhoek 6, kappen eik (noodkap), vergunning verleend
• het Jebbink 13, organiseren voorjaarsconcert Harmonie Vorden, vergunning verleend
• Zelstweg 1, intern verbouwen boerderij, aanvraag ontvangen
• Zutphenseweg 34, kappen notenboom, aanvraag ontvangen
• Zutphenseweg 93, kappen 9 italiaanse populieren, vergunning verleend

Zelhem:
• Berkendijk 1, tijdelijk veranderen gebruik woning naar recreatief gebruik, aanvraag 
 ontvangen
• Huusakker 5, bouwen woning, aanvraag ontvangen
• Lageweg 6, bouwen schuur, aanvraag ontvangen 
• Rubensstraat 9, bouwen berging, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 30V 27, bouwen tuinhuisje, vergunning verleend 
• Terborgseweg 6, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Wisselinkweg-Korenweg, herontwikkeling voormalige bedrijfslocatie c.a., 

ontwerpbestemmingsplan

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Van 15 t/m 19 februari oefenen 
250 militairen van de Koninklijke 
Landmacht in Bronckhorst en 
omliggende gemeenten. Het gaat 
om een oefening van de Defensie 
Grondgebonden Luchtverdediging 
Commando. Het oefengebied ligt 
tussen Zutphen, Lochem, Lichten-
voorde, Aalten, Doetinchem en 
Deelen. U kunt daarom ook in onze 
gemeente militaire voertuigen 
tegenkomen. In deze oefening 
worden 25 terreinauto’s, 

20 viertonners, 12 pantserwiel-
voertuigen, 6 rupsvoertuigen 
en 6 radars gebruikt. De militairen 
maken in principe alleen gebruik 
van openbare wegen, paden en 
terreinen. Als zij over particulier 
terrein moeten, dan vragen zij 
hiervoor vooraf toestemming 
aan de eigenaar. Munitie wordt 
alleen gebruikt op militaire 
oefenterreinen. De oefeneenheid 
doet er alles aan om overlast 
en schade te voorkomen. 

Schaderegeling
Mocht er, ondanks alle voorzorgs-
maatregelen, schade door de 
oefening ontstaan dan kunt u dit 
melden aan: Ministerie van Defen-
sie, Sectie Claims, Postbus 9004, 
3509 AA Utrecht, tel. (030) 218 04 
20. Defensie verzoekt om aan een 
melding zoveel mogelijk gegevens 
toe te voegen, zoals: eenheid, 
kenteken voertuig, datum en tijd, 
plaats, soort schade etc. 

Militaire oefening in Bronckhorst en omgeving

Commissievergadering 
11 februari 2016
De raadscommissie vergadert op 
11 januari om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 
Hieronder vindt u de agenda van 
deze openbare vergadering. 
U bent van harte welkom om 
de bijeenkomst bij te wonen. 
De commissie spreekt over:
• Bestuurswisseling en 
 overdracht verantwoordelijk-

heden sporthal De Hessenhal 
in Keppel

• Ingekomen stukken 
 (begroting IJsselgraaf) 
Let op: de volgende raadsver-
gadering is niet eind van deze 
maand, maar op 31 maart 2016.

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 agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissiever-
gadering.

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 verwij-
zen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl/Ge-
meenteraad 
of scan de 
QR code.

Uit de raad



De Resultaten

Recycle Wijzer
Van gemiddeld 150 naar 21 kg restafval per inwoner per jaar: het kan!

Bewustwording van het eigen gedrag. Minder 

verpakkingen kopen die niet recyclebaar 

zijn, op maat koken, niets eetbaars weg-

gooien. Je keuken en schuur handig inrichten 

op afvalscheiding. Weten wat in welke bak 

moet. Dat zijn zo enkele leerpunten die er 

uit springen. Een greep uit de reacties op 

het internetforum 100-100-100:

Anne, Brummen: ‘In mijn omgeving is lang 

niet iedereen zich bewust van het belang van 

het scheiden van afval. Reacties die ik kreeg 

varieerden van ‘ingewikkeld’ tot ‘onzin’.  Aan-

gezien wij en onze kinderen al vele jaren 

al ons afval - waar mogelijk - scheiden, lag de 

uitdaging in dit project bij het nog meer be-

wust worden van de soorten verpakkingen. 

We zullen mensen in onze omgeving blijven 

vertellen welke voordelen het heeft om 

bewuster met afval om te gaan.’ 

Marc, Epse: ’ In totaal hebben we gedurende 

het project 6710 gram restafval gehad. Dit 

restafval bevat 2890 gram volle stofzuiger-

zakken, 1240 gram gesneuveld glas en aarde-

werk en 2580 gram overig restafval. We heb-

ben met veel plezier meegedaan met dit 

project en zullen op dezelfde voet doorgaan.’

Karin, Zutphen: ‘We hebben laten zien dat er 

zo veel meer mogelijk is. Maar ook hebben 

we gezien dat er beperkingen zijn in regel-

geving en dat er soms praktische belemme-

ringen zijn bij afvalscheiding. En dat we meer 

aandacht moeten hebben voor groepen die 

niet zo makkelijk hun afval kunnen scheiden.’

Frans, Vorden: ‘Naast kwaliteit en prijs laten 

we nu ook de verpakkingssoort (en ver-

pakkingshoeveelheid) doorslaggevend zijn 

bij onze inkopen. We willen verder graag 

anderen uitleggen hoe eenvoudig het is om 

de afvalberg te verkleinen.’

Loes, Halle: ‘Bij het doen aankopen kies ik 

voortaan het liefst voor onverpakte spullen of 

spullen met zo min mogelijk verpakkingsma-

teriaal. Verder wil ik mijn afval goed blijven 

scheiden, minder afval produceren, en meer 

materialen zoals glazen potten hergebruiken.’

Peter, Doesburg: ‘Door in je keuken de afval-

bakken voor groen en PMD vooraan te zetten 

in het keukenkastje rem je het gebruik van 

de bak voor restafval af. We zien door het 

project wat we aan bruikbaar eten weggooi-

en. Minder klaarmaken en restjes gebruiken: 

dat werkt direct!’

Janneke, Deventer: ‘14,11 kg restafval ge-

durende dit project geproduceerd in ons 

huishouden van 2 volwassenen, 2 kinderen, 

2 katten, 2 vissen en 1 slak. En we weten zeker 

dat dat nog minder kan als we ons aan onze 

goede voornemens houden. We zijn blij dat 

we mee hebben gedaan. Het was een inspi-

rerend en zinvol project! 

Kinderen, familie, vrienden, de school, de 

buurt: dat zijn degenen aan wie deelnemers 

het liefst het stokje doorgeven. Maar ook voor 

de gemeenten, Circulus-Berkel, de rijksover-

heid en verpakkingsproducenten ligt een taak.

 

Barbara, Eefde: ‘Ik denk dat ik toch een paar 

stokken bij de Overheid leg. Er wordt op zo-

veel fronten voorlichting gegeven en actie 

gevoerd, dat er op landelijk, provinciaal en 

gemeentelijk niveau ook aandacht voor mag 

zijn. Houd de lijnen kort en maak het voor de 

burger overzichtelijk.’

Janneke, Deventer: ‘Aan mijn man en kinderen. 

Ik probeer vooral een goed voorbeeld te 

geven met mijn gedrag en niet zozeer met 

een verhaal. Dat komt later misschien nog 

als ze groter zijn.’ 

Bea, Almen: ‘Ik heb familie en buren verteld 

over mijn deelname aan de actie 100-100-100. 

Bovendien laat ik ze zien hoe ik onze afval-

bakken heb ingericht. Ik hoop dat zij daar 

enthousiast door zijn geworden en zelf ook 

goed naar hun afvalstromen kijken.’

Ellen, Doesburg: ‘Ik heb met verschillende 

mensen in mijn directe omgeving over het 

project gesproken. Ook op de basisschool 

van mijn jongste dochter. Het artikel dat in 

de Gelderlander stond waarin we werden 

geïnterviewd, hangt op het prikbord op school. 

De meeste mensen die ik erover sprak vonden 

het een fi kse uitdaging of leek het moeilijk, 

maar na uitleg en het noemen van de door 

ons als gezin behaalde resultaten heb ik ab-

soluut mensen geënthousiasmeerd om ook 

zelf bewuster om te gaan met afval.’

Red, Apeldoorn: ‘Wij blijven doorgaan met 

het afval scheiden in ons eigen huishouden. 

Misschien dat we op verjaardagen en partij-

en het onderwerp ter sprake zullen brengen. 

De stok die ik zou willen doorgeven is de vol-

gende: Laten we er met z’n allen voor gaan 

zorgen dat ons voedsel niet meer (over)ver-

pakt verkocht wordt.’

Bennie, Zelhem: ‘Het liefst geef ik het stokje 

door aan diegenen die voor al het zwerfafval 

verantwoordelijk zijn. Maar ja, wie zijn dat en 

hoe bereik je ze?’

Jeannet, Apeldoorn: ‘Vrienden, kennissen 

en familie verteld over waar we mee bezig 

zijn, mensen attent gemaakt op wat er alle-

maal te scheiden val. Ook  op een internet-

forum waar ik vaak aan deelneem doorge-

geven welke hoeveelheid afval wij nu per 

week hebben. Ik hoop dat mensen het op-

pikken. Als ik zo om me heen kijk en luister 

worden steeds meer mensen zich bewust 

van de afvalberg en wordt er steeds meer 

hergebruikt.’

Frans, Vorden: ‘Particulieren kunnen geen 

vuist maken in de richting van de ver-

pakkingsindustrie, maar de gemeenten en 

Circulus-Berkel  (via  instanties) wél. Inmiddels 

moet men voor plastic tasjes in de winkel be-

talen, maar dat is maar een kleine stap op 

een lange weg. Stimuleringsregelingen om 

het gebruik van herbruikbaar materiaal te 

bevorderen en maatregelen waar men con-

sequent verkwistend bezig is. Alleen op die 

manier zullen we die afvalberg echt kunnen 

verkleinen.’

Yasemin Cegerek, lid Tweede Kamer en rap-

porteur circulaire economie: ‘We laten met 

100-100-100 zien hoeveel er mogelijk is. 

Alles wat we apart inzamelen en sorteren is 

grondstof voor nieuwe producten. We wil-

len werk maken van de circulaire economie. 

Nieuwe banen scheppen. Initiatieven ‘van 

onderop’ zoals 100-100-100 zorgen ervoor 

dat we deze transitie sneller kunnen maken ‘. 

Bert Groot Wesseldijk, wethouder in Lochem: 

‘Als je het wilt, kan het! Dat heb ik wel ervaren 

in deze 100 dagen. Deze ervaring wil ik graag 

doorgeven aan onze inwoners in Lochem.’

Luuk Tuiten, wethouder in Brummen: ‘Door 

zelf met 100-100-100 mee te doen heb ik er-

varen hoe gemakkelijk het gaat. Eigenlijk zou 

iedereen in de gemeente  Brummen  mee 

moeten doen. Minder afval heb je echt zelf 

in de hand!’

Jan Engels, wethouder in Bronckhorst: ‘Het 

mooie aan dit project is dat iedereen een 

positieve bijdrage kan leveren. Het begint bij 

bewustwording, daarna is het gewoon een 

kwestie van doen! Ook in een gezin met drie 

pubers kan dat prima. Onze conclusie: eigenlijk 

hebben we geen grijze container meer nodig.’

Frits Rorink, wethouder in Deventer: ‘In deze 

100 dagen 100% afvalvrij viel me vooral de 

verpakking van producten op. Rookworst 

bijvoorbeeld zit én in plastic én in een alumi-

niumverpakking. Extra restafval dus. Zonde! 

Die rookworst koop ik daarom nu bij de sla-

ger. Ik hoop dat meer inwoners op de ver-

pakking letten en bewust(er) gaan inkopen.’

Coby Pennings, wethouder in Zutphen: ‘We 

kunnen met elkaar ons restafval verminderen. 

Belangrijk is een schoner milieu en je spaart 

bovendien  je portemonnee.’

Peter Bollen, wethouder in Doesburg: ‘Het is 

eigenlijk een kwestie van een nieuwe werk-

wijze en nieuwe patronen in je huishouden. 

Eenmaal een nieuw patroon aangenomen, 

gaat het afval scheiden in een moeite door 

zonder dat het extra inspanningen kost.’

Mark Sandmann, wethouder in Apeldoorn: 

‘Heel leerzaam om aan zoiets mee te doen. 

Wij zetten in Apeldoorn telkens stappen voor 

het verbeteren van afvalscheiding. Deze 

nieuwe inzichten helpen mee om daarin de 

goede keuzes te maken!’

Jan Aalbers, wethouder in Epe: ‘Scheiden 

van afval en hergebruik van spullen en 

grondsto� en: een reuze stimulans voor een 

beter milieu en lagere kosten. Een goede 

gewoonte voor thuis, in de winkel én op het 

werk!’

Op de dag van de Duurzaamheid, op 9 oktober 2015, startte het project 100-100-100 in de 
gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Doesburg, Deventer, Epe, Lochem en Zutphen. 
In totaal 150 huishoudens gingen de uitdaging aan om 100 dagen lang 100% afvalvrij te leven. Ze 
wogen wekelijks hun restafval en deelden hun ervaringen en tips op het internetforum 100-100-100. 

Het project is voorbij, de balans opgemaakt. Is het deelnemers gelukt om afvalvrij te leven? Nou, 
ze kwamen wel heel erg ver! Gemiddeld hielden de deelnemers één zevende van het restafval 
over dat de rest van de huishoudens in deze gemeenten produceren. En dat is een geweldige 
score. We delen op deze pagina graag met u hun ervaringen, tips, en hun antwoorden op de 
vraag aan wie zij het stokje graag zouden willen doorgeven.

tips van de 
deelnemers

Doe bewust inkopen, kies voor 
producten die niet (over-)verpakt zijn

Producten over de datum zijn vaak nog 
prima geschikt voor consumptie. Zien, 
ruiken en proeven zijn voldoende om dit 
te kunnen beoordelen. 

Raadpleeg de lijst voor GF en PMD op 
www.circulus-berkel.nl om te weten wat 
in welke bak hoort 

Teveel gekookt? Maak van de restjes 
iets lekkers. Kijk bijvoorbeeld  eens op 
www.kliekipedia.nl

Als je de keuken, badkamer en schuur 
handig inricht op afvalscheiding, maak je 
het jezelf en je gezinsleden makkelijker

1

4

2
3

5

Top 5

Wat hebben deelnemers geleerd?

Aan wie geven zij het stokje graag door?

We danken de deelnemers voor hun inzet en 
wensen hen een mooie, afvalvrije toekomst! 

Voor meer reacties kijk op 

www.circulus-berkel.100-100-100.nl 

Download de rapportage van dit project op 

www.circulus-berkel.nl

Minder afval,
meer grondsto� en.

Dit zijn hun ervaringen

Ook deze
deden mee!

bestuuRders



Benefietdiner Rotonde Maendeleo 
groot succes

VORDEN - De door Grand Bistro 
de Rotonde en Wijnhandel Smit 
georganiseerde benefiet diners 
op 28 en 31 januari zijn een groot 
succes geweest. Het onvoorstel-
bare bedrag van € 6.121,- werd in 
totaliteit bijeengebracht.

Deze bijzondere benefietavonden 
bestonden uit een wijn- en spijs-

arrangement, verloting en een 
uitgebreide veiling van Keniaanse 
kunst. De opbrengsten komen ge-
heel ten goede aan Stichting Mae-
ndeleo.

De avond werd een groot succes 
door de uitstekende samenwer-
king van verschillende Vordense 
ondernemers waaronder Dutch 

PC, Villa Zilverlinde, Bruna, Etos 
Barendsen en De Vordense Tuin. 
Ook kwamen er veel donaties van 
Vordenaren binnen alsmede een 
geste van Hostellerie Munten in 
Weert! Ruim honderd deelnemers 
genoten van twee perfect geor-
ganiseerde Wijn- en Spijsdiners. 
Deze avonden blijken iedere keer 
een groot succes te zijn.

Volksdansgroep
Vierakker/Wichmond
WICHMOND/VIERAKKER - Op dins-
dag 23 februari nodigt de volks-
dansgroep iedereen uit om een 
avond met ons mee te dansen.

Op die avond worden veel dansen 
opnieuw uitgelegd. Indien men 
besluit om de komende maanden 
te blijven dansen, ook dan wordt 
er aan de nieuwe leden extra aan-

dacht besteed. Wellicht dans je 
dan al mee op onze Balkandag op 
26 april in Vierakker. Wij dansen 
op dinsdagavond in Het Ludge-
rusgebouw te Vierakker van 18.00 
tot 19.30 uur.
Wil je meer informatie dan kun je 
bellen met Mieke Vermeulen 0575 
-511 245 of Stichting Welzijn Vor-
den 0575 - 55 34 05

   

Filmavond in Vorden
VORDEN - Donderdag 18 februari 
is het weer filmavond in Vorden.

Bibliotheek Vorden en Het Kultur-
hus hebben er voor gekozen om 
GEEN reclame voor de films in 
de media te maken. Dit is kosten-
besparend. Wel is het toegestaan 
om in de bibliotheek van Vorden 
aan te kondigen, welke film er ver-
toond gaat worden. 

Daar vindt u ook het complete 
overzicht van dit seizoen. De 
avond begint om 20.00 uur in Het 
Kulturhus. 
Kaartjes voor de film zijn verkrijg-
baar in bibliotheek Vorden, of op 
de avond zelf in Het Kulturhus. De 
kosten zijn 5 euro. 
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Winterrit van VAMC 
de Graafschapsrijders
VORDEN - Op zondag 14 febru-
ari organiseert VAMC De Graaf-
schaprijders de Winterrit. Dit is 
een oriëntatie- en puzzelrit met 
de auto.

De route door de gemeente 
Bronckhorst is ongeveer 50 ki-
lometer lang en is uitgezet door 
Harm Cortumme. Het wordt dus 
weer een mooie rit waarbij u wel 
moet oppassen voor de instinkers. 

De rijtijd is ongeveer 2 uur. U kunt 
starten tussen 13.30 en 14.15 uur 
vanuit 't Kontaktpunt (clubhuis 
van de Graafschaprijders), Eiken-
laan 2a in de Kranenburg (Vor-
den).

Voor meer informatie, zie de web-
site. 
   

 ■ www.vamc.nl

VORDEN -Dankzij twee sterke voor-
gaande wedstrijden, kunnen de 
Vordense badmintonners donder-
dag 11 februari kampioen worden 
in de eerste klasse van district Oost. 
In een uitwedstrijd tegen de num-
mer twee de Ulftse badmintonclub 
werd fanatiek gespeeld en de basis 
voor het aanstaande kampioen-
schap gelegd. Het Vordense team 
bestaande uit Chjehrando Gasper, 

Niels Lijftogt, Anne van Eeuwijk, 
Vera Velhorst en Laura Hulshof liet 
er geen misverstand over bestaan 
wie de sterkste is. Het werd een dui-
delijke 6-2 overwinning waardoor 
Ulft op grote achterstand is gezet. 
Afgelopen woensdag speelde het 
team tegen het Zutphense Rianto. 
Het werd een snelle wedstrijd want 
Flash wist zeven van de acht par-
tijen in twee sets te winnen. Alleen 

Laura speelde een driesetter maar 
trok die goed naar zich toe. 8-0 voor 
Flash. Met nog twee wedstrijden 
voor de boeg waarin dus zestien 
partijen worden gespeeld hoeven 
de Vordenaren nog maar drie par-
tijen te winnen. Donderdag wordt 
in sporthal 't Jebbink gespeeld te-
gen de nummer vier Thuve uit Dui-
ven. De wedstrijd begint om 19.45 
uur in de grote hal van 't Jebbink.

   

Uitslag van de 4e periode van Bridgeclub Vorden
VORDEN - Hierbij de uitslag van 
de 4e periode van het seizoen 
2015/21016 van Bridgeclub Vor-
den. 

Uitslag 2e periode van de maan-
dagavond: Lijn A: 1. Max Maas 
en Sjoerd Tichelman: 57,39%.2. 
Adri Terlouw en Ria van Bosheide: 
55,45%. 3. Evert Thalen en Dick 

Wijers: 54,30%. Lijn B: 1. Jose Wal-
ter Kilian en An Wortel: 63,51%. 
2. Ans den Elzen en Wil Matser: 
57,81%. 3. Herman en Betsy Haver-
kort: 56,21%. 

Lijn C: 1. Jirka en Svatja de Wolf: 
56,85%. 2. Jan Willen Drijver en Jo-
see v.d. Staak: 56,06%. 3. Noortje Le 
Pair en Herman Kip:"55,53%. 

Uitslag 4e periode van de woens-
dagmiddag: Lijn A: 1. Ab Vruggink 
en Hertog Enthoven: 58,94%.2. 
Henk Wagenvoorde en Jan Holt-
slag: 54,84%. 3. Mansje Onstenk 
en Hans Dekker: 53,38%. Lijn B: 
1. Wil Warnaar en Paulien Gasse-
ling: 59,34%. 2. Stef en Fred Brink: 
56,33%. 3. Riet van Mierlo en Cees 
van Dijk: 53,02%.

Flash Vorden gaat donderdag op 
voor het kampioenschap

Zonnebloem Huldiging voor 
Appie Krijt

WICHMOND/VIERAKKER - Op de 
jaarvergadering van Zonne-
bloem afdeling Wichmond-
Vierakker is vrijwilliger Appie 
Krijt gehuldigd. Hij is 25 jaar 
vrijwilliger van deze afdeling.

Bij vele activiteiten heeft hij zijn 
medewerking verleend. Zoals 
bij het bezoekwerk, de jaarlijkse 
boottocht en als vrijwilliger bij de 
Zonnebloem vakantieweek. Ook 
buiten deze werkzaamheden 
maakt hij zich zeer verdienstelijk 
als vrijwilliger bij bijvoorbeeld De 
Wehme en de Lindenhof. 

Blij verrast was hij dan ook toen 
hem de gouden insigne werd op-
gespeld door mevrouw J. Steffens.

Appie Krijt was blij verrast met de gouden insigne. Foto: PR

V.l.n.r.: Martine Smit, Rob Jansen v.d. Berg, Maarten Smit, Afra Jansen van den Berg en Wendie Vrieler. Foto: PR

(Advertorial)

Suikerbewust slank’ training
Lekker eten, geen honger heb-
ben, meer energie krijgen, voe-
len dat je fitter bent,  beter in je 
vel zitten, voelen dat je lichaam 
in balans komt en gemakkelijk 5 
tot 10 kg afvallen, dat is ‘suiker-
bewust’ eten in een notendop. 

Zonder dieet, repen of shakes maar 
met eerlijk, gezond en betaalbaar 
voedsel uit de supermarkt ‘Suiker-
bewust slank’ is een training waar-
in je alle geheimen van een ge-
zonde leefstijl ontdekt, waarin je 
ook handvatten krijgt aangereikt 
om succesvol de overtollige kilo’s 
kwijt te raken. Om vrijblijvend ken-
nis te maken met mijn manier van 
werken ben je van harte welkom 

bij een  voorlichtingsbijeenkomst. 
Kijk op mijn site: www.coachings- 
praktijkbronckhorst.nl voor de ge-
plande data. 

Aanmelden kan via de mail: info@
coachingspraktijkbronckhorst.nl 
of per telefoon: 06-27216508
 
Maria Onstenk
Verpleegkundige en voedingscoach

Contact Bronckhorst Noord 19Dinsdag 9 februari 2016



SITTING
IS KILLING

Start nu met het verlengen
van jouw levensduur! 

Sport 8 weken gratis
en betaal geen inschrijfgeld*

Deze actie is geldig tot 1 maart 2016

* Vraag naar de voorwaarden

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

FeelGood Club AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Hengelo Gld/Zelhem T: 0575 46 50 01  Zutphen T: 0575 82 02 22

Vetgehalte in 
het bloed

stijgt naar 50%

Insuline 
effectiviteit
daalt 24%

Elektrische 
activiteit in de benen 

stopt vrijwel.

Calorie verbruik
daalt tot bijna
1 per minuut

Enzymen die
vetten verbruiken
dalen met 90%

Na 2 uur daalt
gezond cholesterol

met 20%

Wat gebeurt er als je zit?

Deze effecten verhogen de kans op o.a. diabetes, overgewicht, 
obesitas en hart- en vaatziekten aanzienlijk!

De waarheid over zitten

Zitten 50 100 150 200 250

Staan

Lopen

Traplopen

Sporten

Zitten kost bijna geen energie.
% energietoename t.o.v. zitten

Zitten
maakt

dik!
+8

x2

1980 2000 1980 2000 1980 2000

tussen 1980 en 2000

Mensen met een
zittend beroep hebben 
2x zoveel kans op hart- 

of vaatziekten als mensen 
met een staand beroep.

Goede
cholesterol
daalt 20%

2 uur

Insuline
effectiviteit daalt
24% en risico op
diabetes stijgt.

24 uur

9,3 uur

24
 u

ur

Mensen met een
zittend bestaan (6+ uur

per dag) hebben tot 40%
meer kans om binnen

15 jaar te overlijden dan
mensen die minder dan

3 uur per dag zitten.

GEZOCHT VRIJWILLIGERS VOOR 
TOEZICHT AAN HET ZWEMBAD 

Wil jij opgeleid worden tot toezichthouder 
aan Zwembad In De Dennen?

GEEF JE DAN OP ALS VRIJWILLIGER!
Als toezichthouder houd je toezicht tijdens het recreatief zwemmen 
en verleen je indien nodig eerste hulp.
Wij bieden een prettige werksfeer in een dynamische werkomgeving. 
De informele sfeer op ons zwembad wordt gekenmerkt door een 
hoge mate van betrokkenheid onder de medewerkers en een resul-
taatgerichte aanpak. We doen het met z’n allen!

De te volgen opleiding wordt bekostigd door Zwembad In De Dennen.

• Ben je minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar, zwem je gere-
geld, heb je zwemdiploma’s en ben je bereid een zwemtest te doen?

• Vind je het leuk om met mensen om te gaan, werk je graag in een 
team en beschik je over goede contactuele eigenschappen?

• Ben je fl exibel en steek je graag je handen uit de mouwen, dan is 
deze vrijwilligersbaan misschien wel iets voor jou!

Heb je interesse, mail dan jouw motivatie naar
info@zwembad-indedennen.nl o.v.v. vacature toezichthouder.
Mocht je nog vragen hebben of heb je interesse in ander vrijwilligers-
werk neem dan ook contact met ons op!

Zonder hulp van vrijwilligers kan het zwembad niet bestaan, 
dus geef je op!

We vragen om een recente verklaring omtrent gedrag.



Avonturijn sluit lustrumjaar af

REGIO - In 2015 heeft kinderop-
vang Avonturijn haar vijfentwin-
tigjarig bestaan gevierd. Op 1 
februari 1990 zag Kinderdagver-
blijf UKKIE het levenslicht. In al 
die jaren is er veel gebeurd. UK-
KIE was een andere organisatie 
dan Avonturijn nu is. De orga-
nisatie heeft in die vijfentwintig 
jaar een enorme groei doorge-
maakt, professionaliseerde en 
werkt inmiddels samen met alle 
scholen in haar werkgebied en 
werkt toe naar Integrale Kind-
centra.

Een win-win situatie voor ieder-
een! Voor de kinderen die door 
de dag heen dezelfde gezichten 
zien, voor de pedagogisch mede-
werkers die hiermee een interes-
santere baan hebben en voor de 
ouders die hun kinderen naar één 
plek kunnen brengen en te maken 
hebben met een vast team.

Dankwoorden 
en een cadeautje 
van Avonturijn

Kinderopvang Avonturijn heeft 
veel kunnen realiseren, mede 
dankzij haar medewerkers én ou-
ders! Immers bij Avonturijn zijn 
veel goede, enthousiaste en gemo-
tiveerde medewerkers werkzaam, 
in januari stond de teller zelfs op 
honderd-en-een. De magische 
grens van honderd medewerkers 
zijn ze gepasseerd. Er werken zelfs 
nog medewerkers van (bijna) het 
eerste uur. Ook de betrokkenheid 
van ouders is er nog steeds, die be-
trokkenheid geeft de medewerkers 
van Avonturijn iets extra's.
Kortom zij voelen zich rijk met 

deze ouderbetrokkenheid. Het 
stimuleert hen om hun taak, het 
realiseren van hele goede, vooral 
leuke en betaalbare kinderopvang, 
dagelijks waar te maken.
Avonturijn kijkt terug op een 
mooie periode en daarvoor willen 
zij ouders en medewerkers harte-
lijk danken voor hun inzet. Ook 
willen zij de ouders bedanken 
voor het in hun gestelde vertrou-
wen. Hierdoor is het Avonturijn 
mogelijk gemaakt om hun ambi-
ties vorm te geven en de kinder-
opvang te maken tot wat het nu is.

Avonturijn, de groene edelsteen, is 
de kleur van nieuw leven, voorjaar 
en groeikracht. Het helpt kinderen 
te groeien in zowel lichamelijke 
als geestelijke zin. De steen haalt 
het beste uit iemand naar boven, 
maakt onafhankelijk, staat borg 
voor onverwacht avontuur en 
geeft geluk bij ondernemen. De 
edelsteen vormt samen met 'hun' 
mol de visie van Avonturijn.

De mol is afgeleid van het boek 'Ik 
wil de maan' van Jonathan Em-
met en Vanessa Cabban. De sfeer 

van dit boek geeft voor hen exact 
weer waar zij voor staan: Warmte. 
Warmte in hun benadering naar 
kinderen en naar ouders. Warmte 
in de uitstraling van al hun loca-
ties. Lucretia, hun huiskunstenaar, 
heeft gezorgd voor de prachtigste 
muurschilderingen op alle loca-
ties. En die mol heeft daar altijd 
een rol in.

Avonturijn sluit het lustrumjaar 
graag af met een cadeautje voor 
alle gezinnen, hun gast- en vraag-
ouders en natuurlijk ook voor alle 
medewerkers.

Iedereen heeft deze week een me-
moryspel ontvangen en hoe kan 
het ook anders ... , de mol van 
Avonturijn speelt daar natuur-
lijk de hoofdrol in. Op de bijge-
voegde foto overhandigd Yolanda 
Bensink, directeur van Avonturijn, 
aan mevrouw Ribbers het aller-
eerste spel. Haar kinderen Tijn en 
Jitske namen het cadeau graag in 
ontvangst.
   

 ■ www.avonturijn.nl

Open repetitieavond
Gospelkoor Inspiration
VORDEN - Gospelkoor Inspiration 
Vorden wil op 17 februari a.s. een 
open repetitieavond houden.

Bent u al lang van plan om eens te 
gaan zingen bij een leuk en gezel-
lig koor, kom dan die avond in het 
Kulturhus in Vorden om 20.00 uur 
in de Raadzaal.

Daar krijgt u de gelegenheid een 
repetitieavond bij te wonen, en 

eventueel mee te zingen. Om 
21.00 uur is er pauze, en om 22.00 
uur is het afgelopen. Het Gospel-
koor ontmoet u graag.

Voor meer informatie kunt u bel-
len met 0575-540505 of de website 
bekijken.
   

 ■ www.inspirationvorden.nl

   

HENGELO - Waar gaan we van-
avond een biertje drinken? Met die 
vraag begon Tijn Spekkink (27) uit 
Toldijk samen met zijn Twentse 
studiegenoot Rens Moorman (22) 
het platform bierwatwaar.nl.

Door Luuk Stam

Van de kermis in Hengelo tot Reur-
pop en van de kermis in Keijenborg 
tot de Zwarte Cross. "Als ze willen, 
dan kunnen jongeren in de Achter-
hoek zich elk weekend enorm ver-
maken", stelt Tijn Spekkink. Zelf 
ging hij jarenlang heel wat feestjes 
af. Vaak was het zoeken naar waar 
en wanneer er wat te doen was. 
Toch lukte dat vrijwel altijd. Spek-
kink ergerde zich dan ook wanneer 
hij om zich heen hoorde dat er in 
de Achterhoek niets te beleven zou 
zijn. Om het tegendeel te bewijzen 
begon hij met een studiegenoot de 
website bierwatwaar.nl.

De naam was snel verzonnen. 
"Bier is toch altijd het hoofd-
ingrediënt van een Achterhoeks 
feestje", verklaart Spekkink. Op de 
website brengen hij en Moorman 
sinds eind vorig jaar zoveel moge-
lijk Achterhoekse feestjes samen. 
Daarvoor speuren ze niet alleen 
zelf allerlei kanalen af, bezoekers 
kunnen ook evenementen aan-
melden. Zo ontstaat een heuse 

feestagenda. "Het idee is dat we 
met z'n allen de website vullen", 
legt Spekkink uit. Op dit moment 
is die website nog heel basaal. Het 
zijn enkel de aankondigingen met 
een plaatje of een poster en de data 
van de verschillende evenemen-
ten. Als het platform een succes 
wordt, willen de initiatiefnemers 
het platform uitbreiden. Spekkink 
speelt met het idee van een markt-
plaats van evenementen waarop 
mensen ook hun bevindingen kun-
nen plaatsen. Ook wordt het in de 
toekomst misschien mogelijk om 

je locatie door te geven en direct de 
feestjes in de buurt te vinden. Een 
online agenda voor de Achterhoek 
bestaat al wel. "Alleen daar staan 
maar weinig interessante dingen 
voor jongeren op", weet Spekkink. 
Dat er behoefte is aan een derge-
lijk initiatief blijkt wel uit de bijna 
600 likes die bierwatwaar.nl al op 
Facebook kreeg. Volgens Spekkink 
profiteren zowel de jongeren als de 
horeca van het nieuwe platform. 
"De mensen willen plannen, maar 
de horecabedrijven willen ook 
plannen", zegt de Toldijker. 

Nieuw platform brengt Achterhoekse 
feestjes samen

Tijn Spekkink (r) uit Toldijk samen met zijn Twentse studiegenoot Rens Moorman. Foto: 

Kinderen krijgen een memoryspel van Avonturijn. Foto: PR

(Advertorial)

Shockwave therapie laat 
chronische pijn verdwijnen
Een nieuwe therapie biedt uit-
komst aan slachtoffers van hiel-
spoor, peesontstekingen, slijm-
beursontstekingen en tennisel-
lebogen. Door enkele behande-
lingen met shockwave therapie 
kunnen deze - vaak chronische 
- pijnklachten voorgoed ver-
dwijnen. Zelfs verkalkingen 
verdwijnen na slechts enkele 
behandelingen van 5 minuten.

Sinds enkele jaren wordt shockwa-
ve therapie door fysiotherapeuten 
toegepast. Fysiotherapeut Evers, 
secretaris van de Nederlandse 
Vereniging voor Musculoskeleta-
le Shockwave Therapie (NVMST), 
vertelt dat de werking inmiddels 
is bewezen. “Internationaal onder-
zoek toont aan dat deze nieuwe 
therapie effectief is voor klachten 
die met andere therapieën soms 
moeilijk behandelbaar zijn. Deze 
onderzoeksresultaten komen over-
een met de ruime ervaring die in 
Nederland reeds is opgedaan in 
de fysiotherapiepraktijken van on-
ze leden. Vaak zijn patiënten met 
chronische klachten al met medi-
catie of fysiotherapie behandeld, 
zonder tijdelijk of blijvend succes. 
Shockwave therapie verhoogt de 
genezingskans tot maar liefst 85%. 
Uitzonderlijk hoog,” aldus Evers.

Gespecialiseerd onderzoek
Allereerst voert de fysiotherapeut 
een onderzoek uit. De uitkomst 
bepaalt of de patiënt in aanmer-
king komt voor behandeling met 
shockwave therapie. Het pijngebied 
wordt gelokaliseerd en de bron van 
de pijn wordt achterhaald. 

De shockwave behandeling
Daarna wordt de pijnlijke plaats 
behandeld met de behandelkop. 
Deze kop geeft krachtige trillingen 
die het lichaam tot genezing aan-
zetten. “Het zijn drukgolven van 

buitenaf, die via een behandelkop 
worden toegepast. De trillingen 
activeren de eigen genezings-
kracht van het lichaam”, legt Evers 
uit. In gemiddeld vier behandelin-
gen is de patiënt van de meeste 
klachten af. De behandeling is 
soms gevoelig, maar kan prima 
zonder verdoving plaatsvinden.

Welke klachten worden 
behandeld?
• Chronische schouderklachten, 

met of zonder kalkafzetting op 
de pezen 

• Chronische elleboogpijn 
 (tennis- of golferselleboog) 
• Pijn net onder de knieschijf 
• Chronische pijn aan de achilles-

pees (achillodynie) 
• Hielpijn (hielspoor) 
• Ziekte van Peyronie 
• Chronische nek-, schouder- of 

rugpijn en spanning (trigger 
points) 

• Andere vormen van tendinitis

Fysiotherapie Lichtenvoorde  
biedt shockwave therapie aan. 
Kijk voor meer informatie: 
  
Fysiotherapie Lichtenvoorde, 
Broekboomstraat 29,
0544-372727 
www.fysiolichtenvoorde.nl

Fysiotherapie Berkelland, 
Stationsstraat 12, 7261 AD Ruurlo 
06-51 52 11 26
www.fysiotherapieberkelland.nl

SHOCKWAVE THERAPIE LAAT CHRONISCHE PIJN VERDWIJNEN 
Een nieuwe therapie biedt uitkomst aan slachtoffers van hielspoor, peesontstekingen, slijmbeursontstekingen en tennisellebogen. 
Door enkele behandelingen met shockwave therapie kunnen deze - vaak chronische - pijnklachten voorgoed verdwijnen. Zelfs 
verkalkingen verdwijnen na slechts enkele behandelingen van 5 minuten. 
 
Sinds enkele jaren wordt shockwave therapie door fysiotherapeuten toegepast. Fysiotherapeut Evers, secretaris van de Nederlandse 
Vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie (NVMST), vertelt dat de werking inmiddels is bewezen. “Internationaal 
onderzoek toont aan dat deze nieuwe therapie effectief is voor klachten die met andere therapieën soms moeilijk behandelbaar zijn. 
Deze onderzoeksresultaten komen overeen met de ruime ervaring die in Nederland reeds is opgedaan in de fysiotherapiepraktijken 
van onze leden. Vaak zijn patiënten met chronische klachten al met medicatie of fysiotherapie behandeld, zonder tijdelijk of 
blijvend succes. Shockwave therapie verhoogt de genezingskans tot maar liefst 85 %. Uitzonderlijk hoog,” aldus Evers. 

Gespecialiseerd onderzoek 
Allereerst voert de fysiotherapeut een onderzoek uit. De uitkomst bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling met 
shockwave therapie. Het pijngebied wordt gelokaliseerd en de bron van de pijn wordt achterhaald.  

De shockwave behandeling 
Daarna wordt de pijnlijke plaats behandeld met de behandelkop. Deze kop geeft krachtige trillingen die het lichaam tot genezing 
aanzetten. “Het zijn drukgolven van buitenaf, die via een behandelkop worden toegepast. De trillingen activeren de eigen 
genezingskracht van het lichaam”, legt Evers uit. In gemiddeld vier behandelingen is de patiënt van de meeste klachten af. De 
behandeling is soms gevoelig, maar kan prima zonder verdoving plaatsvinden. 

Welke klachten worden behandeld? 
• Chronische schouderklachten, met of zonder kalkafzetting op de pezen  

• Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog)  

• Pijn net onder de knieschijf  

• Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie)  

• Hielpijn (hielspoor)  

• Ziekte van Peyronie  

• Chronische nek-, schouder- of rugpijn en spanning (trigger points)  

    

 
   

 

Gospelkoor Inspiration Vorden. Foto: PR
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Oplossing voor 
arbeidsmarktproblemen

Met Sectorplan 
Achterhoek 
'Nieuw werk'
Door Joost van de Nadort

ACHTERHOEK - Het Kabinet heeft 
als uitvloeisel van het in 2013 
met de sociale partners gesloten 
sociaal akkoord 600 miljoen euro 
beschikbaar gesteld om proble-
men op de arbeidsmarkt op te 
lossen. In het sociaal akkoord is 
afgesproken dat werkgevers een 
zelfde bedrag vrij maken.

Met dat geld worden sectorplannen 
gefaciliteerd. Het gaat dan vooral 
om bepaalde branches, zoals het 
primair onderwijs of de transport-
sector. Gebleken is dat heel veel 
van deze brancheplannen niet 
toepasbaar zijn op de situatie in de 
Achterhoek. De Achterhoek krijgt 
daardoor maar een klein deel van 
de te verdelen pot. Het overgrote 
deel van het beschikbare geld blijft 
in de Randstad. Reden genoeg om 
bij minister Asscher een regionaal 
sectorplan in te dienen dat een 
oplossing biedt voor de specifieke 
arbeidsmarktproblemen in de 
Achterhoek. Liesbeth Laman Trip, 
secretaris van het Platform Onder-
wijs Arbeidsmarkt Achterhoek, legt 
uit hoe het sectorplan in de Achter-
hoek vorm moet krijgen.

Kansrijk
De maatregelen in dit sectorplan 
zijn er op gericht om moeilijk ver-
vulbare vacatures in te vullen. Dat 
kan gebeuren door het bemiddelen 
van mensen die hun baan al heb-
ben verloren, maar ook mensen 
die hun baan dreigen te verliezen. 
Laman Trip: "Het probleem in de 
Achterhoek is dat we in bepaalde 
branches een overschot aan men-
sen hebben en in andere branches 
een tekort. Een goed voorbeeld 
hiervan is het primair onderwijs. 
Door de krimp van de bevolking in 
de Achterhoek volgen steeds min-
der kinderen onderwijs waardoor 
banen in het onderwijs verloren 
gaan en leraren hun baan (dreigen 
te) verliezen. De landelijke bran-
cheplannen gaan uit van een te-
kort aan leraren in 2016 terwijl hier 
in de Achterhoek een overschot is. 
In andere sectoren komen we juist 
mensen te kort. In totaal kunnen 
we met de beschikbare financiële 

middelen 1000 mensen begeleiden 
en om- en bijscholen naar kansrij-
ke beroepen." Kansrijke beroepen 
in de Achterhoek zijn bijvoorbeeld 
technische beroepen, wijkver-
pleegkundigen of ICT'ers. Er zal 
dus vooral ingezet moeten worden 
op mobiliteit tussen de verschil-
lende sectoren.

Acceptatie
Werkgevers in de Achterhoek zul-
len moeten accepteren dat een va-
cature van bijvoorbeeld een CNC-
operator steeds moeilijker op te 
vullen zal zijn. Werkgevers zoeken 
in de bestanden van intermediairs 
zoals het UWV en het uitzendbu-
reau vooral naar iemand met een 
voltooide opleiding in hun vakge-
bied. De kans dat ze die persoon 
vinden wordt steeds kleiner. La-
man Trip: "Zij moeten anders gaan 
kijken naar de functiebeschrijving 
en tevreden zijn wanneer ze een 
kandidaat vinden die kan worden 
omgeschoold." Wanneer een ge-
schikte kandidaat is gevonden, 
zal de intermediair met een oplei-
dingsinstelling zoals bijvoorbeeld 
het Graafschap College in overleg 
gaan om deze in een korte perio-
de, denk aan 8 weken, de vereiste 
basisvaardigheden te leren. Het 
vervolg van de opleiding zal bij de 
werkgever op de werkvloer moeten 
plaatsvinden met begeleiding van 
de docent.

Duizend 
banen voor 
Achterhoekers

De werknemer in de Achterhoek 
zal moeten accepteren dat hij niet 
zijn hele leven bijvoorbeeld in het 
onderwijs actief kan zijn, maar 
halverwege zijn carrière zal moe-
ten veranderen van beroep. De 
opleidingsinstituten zullen moe-
ten accepteren dat het niet altijd 
vanzelfsprekend is dat leerlingen 
deelnemen aan bijvoorbeeld een 
drie jaar durende opleiding, maar 
dat er ruimte moet zijn voor kort-
durende trajecten om leerlingen 
vanuit hele verschillende achter-
gronden basisvaardigheden bij te 
brengen. Het is dus ook voor op-
leidingsinstituten een forse nieu-
we uitdaging. Laman Trip: "Op-

leidingsinstituten willen kwaliteit 
leveren en studenten afleveren 
met erkende opleidingen. Zij wil-
len in elk geval voorkomen dat zij 
meewerken aan 'apen kunstjes le-
ren'. Maar de realiteit van vandaag 
is dat ook zij op dit terrein zullen 
moeten meedenken. Immers de 
werkloze kandidaat kan het zich 
financieel niet veroorloven een 
langdurige opleiding te volgen en 
een werkgever kan het zich niet 
veroorloven een vacature langdu-
rig open te laten staan."

Je ziet inmiddels dat de reguliere 
opleidingsinstellingen zoals het 
Graafschap College de noodzaak 
inzien van dit soort kortlopende 
trajecten. Er zijn inmiddels docen-
ten die deze trajecten verzorgen 
en begeleiden. Om het nadeel op 
te vangen dat de kandidaten die 
een dergelijk traject volgen geen 
erkend certificaat krijgen, wordt 
nagedacht over mogelijkheden 
om kandidaten in de avonduren 
een vervolgopleiding aan te bie-
den zodat de kandidaat op een 
later tijdstip alsnog een volledig 
erkend certificaat kan behalen.

Over de grens
Het sectorplan voorziet ook in de 
mogelijkheid om over de grens aan 
de slag te gaan. In eerste instantie 
kunnen 200 kandidaten begeleid 
en omgeschoold worden voor een 
baan in Duitsland. Laman Trip: "In 
Duitsland is een groot tekort aan 
verzorgers voor ouderen, terwijl 
in Nederland verpleeg- en verzor-
gingshuizen sluiten en mensen in 
deze sector hun baan verliezen." 
Deze werkzoekenden zouden pri-
ma aan een baan in Duitsland kun-
nen worden geholpen. Het voor-
deel hiervan is dat deze mensen in 
de Achterhoek kunnen blijven wo-
nen en zo helpen de Achterhoek 
vitaal te houden.

Succes
Laman Trip heeft geen enkele 
twijfel over de kans van slagen van 
dit plan. "Dit gaat lukken." Voor 
werkgevers is het aantrekkelijk 
omdat zij tot eind 2017 de helft van 
de kosten van begeleiding en om- 
en bijscholing vergoed krijgen. Zij 
hoopt, en gaat er ook een beetje 
vanuit, dat de 1000 trajecten snel 
gerealiseerd kunnen worden en 
dat zij wellicht nog een keer een 
beroep zullen doen op minister 
Asscher om extra financiële mid-
delen te verkrijgen.

Juridische problemen 
van harte welkom
Rechtswinkel 
opent deuren 
op 5 februari
Door Walter Hobelman

DOETINCHEM - Ze zijn gedreven, 
hebben ervaring en hebben een 
droom. Najib Zamani, Tamana 
Sakhizada en Koen Oosterhek, de 
drie derdejaarsstudenten recht 
(en economie) kunnen bijna niet 
wachten om de deuren van hun 
rechtswinkel te openen. Op 5 fe-
bruari vindt de opening plaats van 
het kantoor dat te vinden is in de 
bibliotheek in Doetinchem.

De Rechtswinkel Achterhoek, 
is een door de studenten opge-
richte stichting die als doel heeft 
inwoners uit de regio Achterhoek 
te helpen bij (juridische)) pro-
blemen. Er is een grote groep en-
thousiaste studenten beschikbaar 
die allemaal studeren aan de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen. 
Elke vrijdagmiddag tussen 17.00 
en 19.00 uur zijn er vier studen-
ten aanwezig in het kantoor om 
Achterhoekers, die daar om vra-
gen, van gratis (juridisch) advies 
te voorzien. "Daar hebben we 
een zorgvuldige manier voor ont-
wikkeld", vertelt Najib. "Cliënten 
kunnen bij ons langskomen met 
juridische vraagstukken. Samen 
bespreken we het probleem en na 
het gesprek gaan wij aan de slag 
met het opstellen van een goed 
advies. Dat advies wordt door een 
kwaliteitscommissie beoordeeld. 
Daarbij kijkt de commissie naar de 
juridische juistheid van het advies 
en -erg belangrijk voor ons- of het 
advies ook in begrijpelijke taal is 
opgesteld. Daarna verzenden wij 
per mail het advies naar de cliënt", 
leggen de studenten uit.

Ruim een jaar geleden is het idee 
ontstaan en zijn de drie begonnen 
met het uitwerken van hun plan. 

Ondertussen deden ze ervaring 
op bij rechtswinkels elders in het 
land. "We weten dus waar we mee 
bezig zijn. Daarnaast kunnen we 
hier in Doetinchem altijd terug-
vallen op ondersteuning van Bax 
advocaten belastingkundigen, Van 
Weeghel Doppenberg Kamps No-
tarissen en het advocatenkantoor 
Welling en Hofstede", aldus Najib.
Er is ook een goede samenwer-
king met de sociale raadslieden 
van de gemeente Doetinchem en 
Buurtplein BV. Dankzij subsidies 
en andere ondersteuning kan de 
dienstverlening kosteloos worden 
aangeboden. "We willen met deze 
rechtswinkel iets betekenen voor 
de samenleving en kunnen alle 
theorie die we leren in de prak-
tijk toetsen en toepassen. Het is 
een verrijking voor onze studie", 
meent Koen. Alle Achterhoekers 
zijn welkom met hun vragen of 
problemen. "We willen privaat-
recht zaken behandelen, maar 
ook fiscale of strafrechtelijke. We 
zijn geen formulierenhulpbureau, 
maar gaan een stapje dieper.

De studenten hebben de toekomst 
van de rechtswinkel goed gewaar-
borgd. "Dit initiatief is niet van ons 
afhankelijk. Als wij klaar zijn met 
studeren nemen nieuwe studen-
ten de plaats in het bestuur over 
en ook het aanbod medewerkers 
(die allemaal vrijwillig meewer-
ken) wordt voortdurend ververst", 
aldus Tamana.
Vrijdag wordt de rechtswinkel 
geopend. De voorzitter van de 
rechtswinkel en de burgemees-
ter van Doetinchem houden een 
korte toespraak en er is alle gele-
genheid om kennis te maken met 
de initiatiefnemers. De opening 
vindt plaats om 16.00 en het pro-
gramma loopt door tot 18.00 uur. 
De rechtswinkel is te vinden in de 
bibliotheek in Doetinchem, IJssel-
kade 13.
   

 ■ rechtswinkelachterhoek.nl

   

Hobby en kaartenbeurs
BELTRUM - Op zondag 14 februari 
wordt er een hobby- en kaarten-
beurs gehouden in zaal Spilman, 
Mr. Nelissenstraat 21 in Beltrum. 
In de grote zaal staan veel hob-
byisten met nieuwe creaties.

Bezoekers kunnen deze dag ook 
deelnemen aan een workshop en 
er zijn demo's. De beurs is open 
van 10.00 tot 16.30 uur.
Informatie: (0544) 464164.

Liesbeth Laman Trip. Foto: Joost van de Nadort

Studenten  (v.l.n.r.) Koen Oosterhek, Najib Zamani en Tamana Sakhizada.   
Foto: Walter Hobelman
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De winnaars van de Fotopuzzel 2015

 
 

BRONCKHORST - De redactie 
van Weekblad Contact in de ge-
meente Bronckhorst kreeg een 
enorme hoeveelheid goede in-
zendingen retour van de Kerst-
fotopuzzel, waarvan de puzzel-
stukjes 'geknipt' waren uit de 
kerstwensen van vele onderne-
mers. Nancy Weevers en Dyanne 
Schiphorst van Weekblad Con-
tact waren bij de uitreikingen 
aanwezig en gaven de prijswin-
naars een bloemetje.

De hoofdprijs, een waardebon van 
150 euro ter beschikking gesteld 
door Profile Bleumink Vorden is 
gewonnen door Tini Schimmel uit 
Vorden. Zij kreeg haar prijs over-
handigd door Thijs Bleumink.

De eerste prijs is een waardebon 
van 100 euro ter beschikking gesteld 
door Tuunte Vorden. Marion Ach-
terstraat overhandigt de prijs aan 
Mirjam van de Burg uit Veldhoek.

De tweede prijs, een waardebon 
van 50 euro voor een gezichtsbe-
handeling bij schoonheidssalon 
Double Etos Barendsen Vorden 
is gewonnen door Geert Wich-
man uit Steenderen. Hij kwam 
met zijn vrouw Riky om de prijs 
in ontvangst te nemen van Annet 
Barendsen.

De derde prijs, twee flessen heer-
lijke wijn ter waarde van 20 euro 
per stuk, ter beschikking gesteld 
door Wijnhandel Smit Vorden 
werd door Maarten Smit aan Wim 
en Dika Harmsen uit Vorden over-
handigd.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

 

Bouwkracht presenteert 
de BOUWinfodag
HENGELO - Zaterdag 13 febru-
ari organiseert Bouwkracht de 
BOUWinfodag. De vestiging 
aan de Spalstraat 31 te Hengelo 
(Gld.) heeft de deuren voor u 
geopend van 10:00 uur tot 15:00 
uur. Maak kennis met de project-
managers en laat u informeren 
over uitdagende projecten bij u 
uit in buurt. Heeft u vragen over 
uw CAO of uw salaris? De loon-
specialisten kunnen u hier alles 
over vertellen.

2016 lijkt een goed jaar te worden 
voor de bouw. Een goed moment 
om u hierover te laten inlichten. Er 
is in de Bouw CAO veel gewijzigd 

het afgelopen jaar. Daarom is het 
belangrijk om de mensen uit de 
bouw op de hoogte te brengen en 
te wijzen op de veranderingen.

De projectmanagers van Bouw-
kracht hebben ieder ervaring in 
de bouw. Hierdoor kan er goed 
ingespeeld worden op de wensen 
en behoefte van de medewerker. 
Door de korte lijnen tussen de 
projectmanager en werknemer, 
ontstaat een sterke binding tussen 
beiden. Hierdoor vindt u passend 
werk bij u in de buurt.
   

 ■ www.bouwkracht.nl

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - De vierde avond van 
de vierde ronde van Bridgeclub 
Bronkhorst op 4 februari. Eerst 
om kwart over zeven de Jaar-
vergadering. Alle stukken over 
2015 werden goedgekeurd. Theo 
Schut, nu nog voorzitter, be-
dankte iedereen die binnen de 
club een bijdrage heeft geleverd 
aan het goede verloop van alles.

Twee bestuursleden, Theo Schut 
en Agnes Pietersen waren aftre-
dend en niet herkiesbaar. Ook zij 
werden met een passende atten-
tie bedankt. Het enige kandidaat-
bestuurslid Hans Oldhoven, werd 
per acclamatie gekozen als nieuw 
bestuurslid. Na de eerstvolgende 
bestuursvergadering wordt be-
kend wie de nieuwe voorzitter zal 
zijn. Om precies half acht nam de 
wedstrijdleider het over en ver-
telde dat in lijn A en B twaalf pa-

ren speelden en in Lijn C veertien 
paren.
Uitslag van de competitie: Lijn A: 
1. Joke Damveld & Hans Oldhoven 
65,83%, 2. Dick Brinkman & Hans 
Dekker 62,08%, gedeelde derde 
plaats met 58,33%: Diny Hoftijzer 
& Leni Meijerink en Inge & Reint 
Pellenberg. Lijn B: 1. Agnes Pie-
tersen & Theo Schoenaker 60,42%, 
2. Hans Jansen & Gerrit Jaspers 
58,75%, 3. Hermien Veenhuis & Els 
Westerhof 56,25%. Lijn C: 1. Frieda 
Driever & Harrie Pelgrom 58,33%, 
2. Hermien Koenders & Mies van 
Zadelhoff 57,64%, 3. Paulien Gas-
seling & Minie Peters 54,86%.

Volgende week woensdag 10 fe-
bruari, de vijfde avond van de 
vierde ronde. Afmelden minstens 
vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via het mobiele nummer van de 
club: 06-25198329.

   

Lionsclubs zamelen 60.000 
euro in voor staaroperaties
BRONCKHORST - De verzamelzui-
len voor oud en vreemd geld bij 
de supermarkten hebben vorig 
jaar, samen met de andere zuilen 
die in Nederland staan, € 60.000 
opgebracht. Ook de Lionsclub 
Bronckhorst verzamelt het oud 
en vreemd geld voor oogopera-
ties in ontwikkelingslanden. Een 
eenvoudige staaroperatie kan 
daar, met een bijdrage van de Li-
ons, al voor €15,- uitgevoerd kan 
worden. Daardoor kregen vorig 
jaar 4000 blinden het zicht weer 
terug!

De besteding van de gelden wordt 
verzorgd door de stichting Lions 
Werkgroep Blinden in samenwer-
king met Wilde Ganzen, die de gel-
den van de stichting met 50% ver-
hoogt. Lions nemen het ingeza-
melde courante geld mee op hun 
reizen en betalen de tegenwaarde 
in euro's. Een KLM-purser neemt 

zakken met wel twintig kilogram 
munten mee naar verre landen. 
Het zilver-, nikkel- en kopergeld 
wordt verkocht tegen kiloprijs. 
Wat overblijft, wordt verkocht via 
oud geld veilingen.
98% van de Nederlanders heeft 
nog wel wat oud en vreemd geld 
ergens in huis liggen. Het is hier 
niet meer van waarde. Supermark-
ten en Lionsclubs bieden geza-
menlijk de oplossing om met dat 
geld wat goeds te doen. Dankzij 
deze zorgvuldige samenwerking 
wordt het geld dus goed besteed.
De wijze waarop Lionsclubs we-
reldwijd sinds 90 jaar aan blind-
heidbestrijding doen, was reden 
voor een Verenigde Naties-agent-
schap om Lions Clubs Internatio-
nal Foundation uit te roepen tot de 
beste niet-gouvernementele orga-
nisatie (NGO) ter wereld. Alle Li-
ons werken voor niets en kennen 
geen strijkstokken.

Thijs Bleumink, Tini Schimmel (m.) en Nancy Weevers. Foto's: Liesbeth Spaansen

Mirjam van de Burg (m.) krijgt haar eerste prijs van Marion Achterstraat van Tuunte. 

Geert en Riky Wichman (r.) krijgen de  tweede prijs overhandigd  
van Annet Barendsen.

Wim en Dika Harmsen, Maarten Smit en Dyanne Schiphorst.

Stichting Lions Werkgroep Blinden helpt in ontwikkelingslanden. Foto: PR

Nominaties beste streekboek bekend
Prijsuitreiking 
5 maart 14.00 uur
ACHTERHOEK/LIEMERS - Streek-
boeken en streektaal staan ook 
in maart 2016 weer in de belang-
stelling. Voor de achttiende keer 
organiseren de Dialectkring Ach-
terhook en Liemers, de Vrienden 
van de Streektaal Lochem en het 
Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers de Boekenweek Achter-
hoek en Liemers. Deze boeken-
week duurt van 5 tot en met 12 
maart. Onderdeel van deze week 
is de verkiezing van Het Beste 
Boek Achterhoek en Liemers 
2015. Een vakjury selecteert de te 
nomineren boeken en kiest het 
winnende boek.

De genomineerde boeken zijn (in 
willekeurige volgorde): 'Verhalen 
over landgoed Hackfort', diverse 
auteurs. Verhalen over de familie 
en Huis Hackfort, over bewoners, 
de bezoekers, de jachtpartijen, 
het personeel en de pachters. Wat 

betrokkenen vertelden is vastge-
legd als 'oral history'. Het boek 
geeft daarmee een bijzondere di-
mensie aan de geschiedenis van 
Hackfort.

'Een kastje vol verhalen' van Ma-
riet van Zanten. Bewoners van 
Wooncentrum Schavenweide ver-
tellen wat ze bij hun laatste ver-
huizing per se mee hadden willen 
nemen. Een boek met verhalen 
die schuil gaan achter dierbare 
foto's, beeldjes, een poëziealbum, 
een orgel en nog veel meer.

'Grolsch - 400 jaar karakter' van 
Ru de Groen. Een boek over vier 
eeuwen kuiperszonen, hopheren 
en brouwmeesters. Uitgegeven 
ter gelegenheid van het 400-ja-
rige bestaan van bierbrouwerij 
Grolsch, die haar oorsprong vond 
in Groenlo.

'IJzerman' door Luc Overbeke en 
Jack Weijkamp. De graphic no-
vel IJzerman is geïnspireerd op 
verhalen van Ulftenaren met de 

oude ijzergieterij van de DRU als 
decor. Een avontuurlijke reis door 
de eeuwen heen langs gloeiend 
ijzer en machinerieën.

'Hugo Jaartsveld, fotograaf' van 
Ellen ten Brink en Willy Her-
mans. Een bijzonder fotoboek dat 
in het teken staat van fotograaf 
Hugo Jaartsveld. Het boek geeft 
een tijdsbeeld van de Achter-
hoek 1965-1985 aan de hand van 
een selectie van zijn omvangrijke 
collectie. Hij was als zwager van 
Bennie Jolink de eerste huisfo-
tograaf van Normaal maar ook 
persfotograaf en fotograaf voor 
vakbladen. Belangrijke hoofd-
stukken zijn ingeruimd voor Nor-
maal, De Graafschap, regionale 
sport en Bands en Festivals.

De prijsuitreiking van de prijs 
'Beste Boek Achterhoek en Lie-
mers 2015' zal plaatsvinden op 
zaterdagmiddag 5 maart in het 
Barghse Huus in 's-Heerenberg, 
aanvang programma is om 14.00 
uur.
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Het is april 2015 en voor een oriënterend gesprek reis ik naar het Gel-
ders kenniscentrum Cultuurmij Oost in Arnhem. Ik praat met adviseur 
Arend Nijhuis over zowel het regionale als het nationale muziekonder-
wijs. Ieder vanuit zijn eigen perspectief schetsen we de ontwikkelin-
gen van de afgelopen decennia en wat de toekomst ons zou kunnen 
of moeten brengen. In de afgelopen jaren zit Nijhuis regelmatig met 
alle directeuren van de Gelderse muziekscholen om tafel voor over-
leg, maar is hij ook actief betrokken bij de ontwikkeling van diverse 
alternatieven voor muziekonderwijs. Onder de noemer OpenMinded 
Muziekschool initieerde ikzelf alweer tien jaar geleden een kleinschalig 
platform voor lokale muziekdocenten en ondersteunde hen met een 
website, digitale administratie en bracht de docenten en hun studen-
ten samen bij jamsessies, clinics en concerten. Wat volgt is een infor-
matief gesprek van anderhalf uur, waarvan ik hieronder de essentie 
probeer weer te geven.

Door Meindert Bussink

Voor het tijdperk van de muziek-
scholen kreeg je les van de muzi-
kant om de hoek
Nijhuis begint over het ontstaan 
van de muziekscholen in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige 
eeuw: “Iedereen krijgt de kans om 
voor een betaalbare prijs les te krij-
gen en alle instrumenten moeten 
beschikbaar zijn, dus er wordt be-
hoorlijk geïnvesteerd.”
Ook de situatie in de tijd vòòr de 
muziekscholen weet Nijhuis goed 
te beschrijven: “Stel je bent een 
goede gitarist, je treedt her en der 
op en een paar jochies bij jou uit de 
straat denken: ‘Goh, dat wil ik ook’. 
Je hebt in die tijd hele goede muzi-
kanten die niet alleen spelen, maar 
ook muziek schrijven, organiseren, 
noem maar op en die hebben vaak 
een paar leerlingen. Die paar leer-
lingen zijn dan de vaste schnabbel 
voor dergelijke muzikanten. Wan-
neer er weinig optredens zijn, dan 
heeft zo’n muzikant in ieder geval 
nog leerlingen.” 

Muziekscholen gaven muzikan-
ten baantjes als ambtenaar.
Met de komst van de muziekscho-
len in de jaren zeventig konden mu-
zikanten ineens voor een behoorlijk 
salaris een flink aantal uren per 
dag en een aantal dagen per week 
muziekles geven. “Ongekend, je 
hoefde niet meer zo veel te spelen 
en had geen kopzorgen meer over 
je basisinkomsten. Je werd dus 
ambtenaar. Door de wachtlijsten 
werd verdoezeld dat muziekdo-
centen niet als pedagoog waren 
opgeleid. Ze verdiepten zich amper 
in de didactiek van het lesgeven en 

volgden gewoon de methode. Veel 
leerlingen hadden snel door dat ze 
er niks aan vonden, waarop de do-
cent opmerkte dat het jochie geen 
talent had. De volgende leerling  
van de wachtlijst stond toch al op 
de stoep,… 
“Toen ik hier in 2000 kwam werken 
zat ik als secretaris om de zoveel 
maanden bij een overleg met alle 
directeuren van de muziekscho-
len in Gelderland te notuleren en 
dacht: ‘Waar ben ik in terecht ge-
komen?’ De muziekpedagogische 
kwaliteiten in Nederland liggen na-
melijk ver onder het vriespunt. In de 
wandelgangen zei ik wel eens tegen 
die directeuren: ‘Dit gaat toch niet 
goed zo?’ Ze snapten mijn vraag 
maar waren met handen en voeten 
gebonden aan hun docenten. Ook 
de conservatoria bleven doof voor 
deze kwestie.”

1995: zestig procent uitval bij het 
muziekonderwijs
Nijhuis zegt dus eigenlijk dat er 
bij het ontstaan van de muziek-
scholen onvoldoende aandacht is 
geschonken aan de basiskwalitei-
ten van docenten, aan didactische 
leerplannen etcetera. “Ik heb hier 
een boekje liggen uit 1995 van een 
symposium in Zwolle genaamd 
‘Uitval in het muziekonderwijs’. Uit 
onderzoek bleek dat zestig pro-
cent van de kinderen die naar de 
muziekschool gingen binnen drie 
jaar stopte. En waarom? Omdat 
een kind dat met zijn gitaar naar 
de muziekschool gaat een droom 
heeft, het wil: “Tadaa”. Nijhuis 
maakt een zwaaiweging waar Pete 
Townshend, gitarist van The Who, 
jaloers op zou worden en vervolgt: 
“Die leerlingen weten niet precies 

hoe die droom te verwezenlijken, 
daarvoor gaan ze nu juist naar de 
muziekschool. Maar daar krijgen ze 
een boek voor de neus met oefenin-
gen zoals Mary Had a Little Lamb 
of Zie Ginds Komt De Stoomboot, 
liedjes die ze al zongen toen ze nog 
een luier aan hadden. Dat is uiter-
aard niet erg motiverend en dus 
stoppen ze. Weg droom.“

Groepsles terug naar de tijd van 
vòòr de muziekscholen
Waar ligt volgens Nijhuis de oplos-
sing voor dit probleem? “A: De do-
cent moet weer artiest worden met 
vooral geïnspireerde leerlingen,  
B: Zorg er voor dat je weet hoe je 
muziek maakt met een groep. Daar 
hebben we de afgelopen jaren in 
geïnvesteerd met ‘Muziek in de 
klas’. Een docent van de muziek-
school wordt voor een klas met 
acht kinderen gezet die hij of zij 
aan het muziek maken moet krij-
gen. Dan kun je niet terugvallen op 
je lesboek gitaarspelen. Groeps-
les geven is een vak apart. Op de 
PABO doe je er vier jaar over om te 
leren hoe je met groepen omgaat 
en daarnaast moet je nog wat le-
vens- en leservaring opdoen. Hoe 
kinderen leren, daar is nooit over 
nagedacht op de muziekschool. De 
focus ligt altijd op: hoe leer je een 
instrument beheersen, met etude 
boeken en dat soort formalistische 
dingen. Maar er is uiteraard veel 
meer nodig om een kind te laten 
inzien wat muziek maken allemaal 
kan inhouden.”

Niet iedereen streeft naar ‘vir-
tuozendom’
Nijhuis schetst vervolgens een aan-
tal projecten dat hij heeft gedaan 
met Ereprijs, een ensemble voor 
moderne muziek in Apeldoorn. Ere-
prijs verzorgde compositietrajecten 
op middelbare scholen en hielpen 
kinderen out of the box te denken 
over geluid, de manier van noteren 
etcetera. Samen mochten ze een 
compositie maken voor Ereprijs en 
daar kwamen volgens Nijhuis de 
meest wonderbaarlijke stukken uit. 
Trots vertelt hij dat die kinderen nu 
nog aan het componeren zijn: “Mu-
zikaal leider Wim Boerman gaf toen 
aan dat dit eigenlijk dé manier is 
om muziekles te geven: door inten-
sief met muziek bezig te zijn ga je 

nadenken over wat je doet en hoe 
je dingen bereikt.”
“De kinderen worden op die manier 
mede-eigenaar van het maken van 
muziek”, vul ik aan. “Precies! Daar 
noem je iets dat bij popmuziek heel 
duidelijk is: vanaf het moment dat 
je een gitaar in handen hebt ben je 
muzikant en maak je muziek. In de 
wereld van de niet-popmuziek tref 
je wat ik het virtuozendom noem 
aan, je telt alleen mee als je een 
technisch extreem begaafde mu-
zikant bent en anders zit je langs 
de kant, dus alle muzikanten pro-
beren virtuoos te worden. Je kunt 
ook voor je lol muziek maken. Maar 
sámen met kinderen muziek maken 
heeft men op het conservatorium 
niet geleerd,” betreurt Nijhuis.
Luisterend naar bovenstaande be-
spiegelingen over de muziekscho-
len van de laatste decennia en de 
individuele lessen van lokale do-
centen om de hoek uit de periode 
daarvoor, vraag ik Nijhuis hoe de 
organisatie en de financiering van 
het muziekonderwijs in de komen-
de decennia dan genrebreed moet 
worden geregeld? “Dat is de grote 
blinde vlek. Je moet je volgens mij 
richten op breedtemuziek. Uitgaan 
van de natuurlijke drang om met 
muziek bezig te zijn. Dit opbouwen 
vanuit de stem en vanuit wat kinde-
ren zelf inbrengen. Niet alleen maar 
vanuit een boekje.”

De groepslessen van Muziek in de 
Klas als lichtend voorbeeld
Een belangrijke vraag is volgens 
Nijhuis hoe muziekonderwijs men-
sen enthousiast voor muziek kan 
maken en houden. “Heel veel mu-
zikanten vinden de manier waarop 
zij zijn opgeleid of lesgeven de bes-
te manier. Dus zodra je begint over 
methoden die ze niet kennen, zoals 
groepslessen, zeggen veel docen-
ten: ‘Daar ga ik niet eens aan begin-
nen’. Er is dus helaas geen construc-
tieve gezamenlijke zoektocht naar 
een goed antwoord op die vraag.”
Wanneer ik hem vraag bij wie de 
verantwoordelijkheid ligt om deze 
zoektocht vorm te geven geeft Nij-
huis aan zelf die verantwoordelijk-
heid op zich te hebben genomen. 
“In 2010 kwam er geld beschikbaar 
voor het project Muziek in de Klas. 
Uiteindelijk deden acht muziek-
scholen en 21 basisscholen mee 

en zodoende hebben duizenden 
kinderen les gekregen. In groep 
vijf kregen ongeveer zevenhonderd 
kinderen allemaal een instrument 
om daar mee te prutsen. Ondertus-
sen organiseerde ik werkgroepen 
voor de mensen die met die kinde-
ren aan het werk gingen terwijl ze 
eigenlijk het geven van één-op-één 
lessen gewend waren. Doordat de 
kinderen zo enthousiast reageer-
den raakten de docenten geïnspi-
reerd en gingen de lessen op een 
heel andere manier voorbereiden. “ 

De muziekschool is een rups, 
maar hoe wordt het een vlinder?
De muziekschool staat voor de 
grote uitdaging de metamorfose te 
realiseren waar iedereen weer en-
thousiast van wordt. Nijhuis: “Zorg 
ervoor dat kinderen vooral genie-
ten van wat ze samen realiseren. 
Geef kinderen het gevoel dat zij 
vanaf les 1 meetellen. Kinderen zijn 
leergierig, kinderen leren van elkaar 
en kinderen houden van bewegen 
en zingen en zelf dingen bedenken. 
Natuurlijk horen er optredens bij, 
muziek is een podiumkunst, maar 
laat het geen zweetmoment wor-
den maar een feestmoment. 
De afgelopen jaren heb ik rupsen 
zien veranderen in cocons en in-
middels vliegen er enkele vlinders.  
Lokaal is er dan wel beleid nodig 
die deze ontwikkelingen faciliteert, 
met betrokken beleidsmakers en 
vanuit een nieuwe visie. Ik merk dat 
Gelderse Pabo’s ook meer en meer 
open staan om muziek de ruimte te 
geven die het verdient. ArtEZ heeft 
een uitstekende afdeling Opleiding 
Docent Muziek en ik ben ervan 
overtuigd dat binnen afzienbare 
termijn ook de hoofdvakdocenten 
instrumentaal van vlinders gaan 
houden.
De 21ste eeuw krijgt vat op muziek 
en muziekonderwijs. Het meester-
gezelprincipe is niet meer leidend 
en de nieuwste pedagogisch-di-
dactische inzichten gaan hun weg 
vinden binnen muziekeducatie. Het 
is boeiend om nu samen te werken 
met mensen als Suzan Lutke, Wilma 
ten Wolde en Wim Boerman en te 
zien dat muziek maken juist een 
groepsproces is dat het hart raakt 
en niet alleen maar hersengymnas-
tiek ter faveure van virtuozendom. 
Onze kinders worden vlinders!”

AREND NIJHUIS:
“DE MUZIEKSCHOOL IS EEN RUPS,
WORDT HET OOK EEN VLINDER?”

Behind the Release - Ides of May
‘De Ides’, zoals de heren door de fans worden genoemd, zijn mid-
den 1981 opgericht en vieren dit jaar hun 35 jarig bestaan met de 
uitgave van een mini cd met vijf nummers voor de jubileumprijs 
van 5 euro. Ik vraag de Lochemse zanger Ap Daalmeijer waar zij 
hun inspiratie vandaan haalden. 

Door Meindert Bussink

“Deze komt oorspronkelijk voort 
uit de jaren zestig en zeventig 
en dat komt omdat ik de gehele 
jaren zestig bewust heb meege-
maakt en de rest van de band de 
jaren zeventig.” Ap schrijft zelf 
een aantal teksten: “Maar alleen 
als ik er zin in heb. Over het alge-
meen hebben we daar Alex Stern 
voor. Die is daar beter in en doet 
dat eigenlijk al zolang de Ides be-
staan.”

Naar veel wikken en wegen heb-
ben de heren voor de opnames 
voor The White Noise Studio in 
Winterswijk gekozen: “Ik heb 
daarover veel contact gehad met 
Marlon, omdat wij al enige erva-
ring hadden met diverse studio’s 
waar dan eerst de drums en bas 
opgenomen moesten worden en 
daarna de rest ingevuld werd. 
Iedere keer als het product klaar 
was, viel het ons toch weer tegen. 
Met Marlon hebben we afgespro-
ken dat wij het live wilden opne-
men en ook zo hard mogelijk. Tot 
mijn verbazing zei Marlon dat dit 
allemaal kan.”

Op de tweede stem en de orgel- 
en pianopartij na is alles opge-

nomen in 1 uur en 15 minuten 
waarna de leadvocals nog on-
geveer 60 minuten in beslag na-
men: “Wij hadden de nummers 
voor de tijd natuurlijk goed ge-
repeteerd. Dag twee hebben wij 
het orgel, de piano en de 2e stem 
opgenomen en op dag 3 alles 
gemixt en gemasterd. Wij heb-
ben bij Marlon gelukkig heel re-
lax kunnen werken en dat heeft 
zeker ook met hem te maken. Hij 
is zeer rustig, cool en denkt mee. 
Dat is een hele prettige ervaring.”

Natuurlijk ben ik ook geïnteres-
seerd in de gebruikte apparatuur. 
Daalmeijer: “We hebben twee 
Fender telecasters, een Orange 
en een Fender gitaarversterker, 
een Taye drumstel en een Music-
man bas en Ampeg basversterker 
gebruikt.”
De Ides zijn er trots op dat ze nog 
steeds met elkaar spelen en in 
hun 35 jarig bestaan nauwelijks 
of nooit problemen met elkaar 
hebben gehad: “Wij denken nog 
vaak terug aan het optreden in 
Paradiso in 1992. Dat was voor 
ons wel een hoogtepunt, ook om-
dat er een dubbel CD verscheen 
op het label Tramprecords met 
de titel ‘Blues is a Tramp’ Live In 
Paradiso.”

Popmeeting Lochem
Popmeeting. Anno 2016 zou een beetje popfestival niet meer met 
zo’n naam wegkomen. Maar een paar decennia geleden kon dat pri-
ma. Op Hemelvaartsdag ging je naar de Popmeeting in het prach-
tige Openluchttheater in Lochem. Een bijzondere ontmoetingsplek 
voor muziekliefhebbers, niet alleen uit de Achterhoek maar uit het 
hele land. En ik vermoed vast ook wel uit Duitsland.

Door Han Neijenhuis 

Het festival had ook wel eens een 
andere naam. Lochem Festival 
of Dauwtrappers Lochemfestival, 
maar Popmeeting Lochem was 
toch wel de mooiste. Mooie na-
men stonden er ook door de jaren 
heen. The Kinks, Bo Diddley, Fly-
ing Burrito Brothers, Motörhead, 
The Clash om er maar een paar te 
noemen. Legendarisch haast. 

Maar daar had ik aanvankelijk 
nog niet veel besef van. Mijn eer-
ste herinnering aan de Popmee-
ting gaat terug naar 1974. Mijn 
schoolvriendje Wilfried was net 
verhuisd naar Lochem, naar het 
Tusseler. Zo ongeveer aan de 
voet van de Paasberg, waar het 
Openluchttheater al sinds 1938 is 
gevestigd. Ik logeerde die Hemel-
vaartsdag in Lochem en wist dat 
Mud op het festival speelde. Mud, 
de band die ik kende van Toppop. 
Van Dynamite en Tigerfeet. Fas-
cinerend dat die band een paar 
meter verderop zou gaan optre-
den. We hebben nog geprobeerd 
om ze te kunnen zien of in ieder 
geval te horen, maar ik herinner 
met niet dat dat is gelukt. Maar 
wel was ik vanaf dat moment in 
de ban van het festival en al die 
drukte er omheen.

Vijf jaar later, zeventien jaar oud 
inmiddels, ging ik er voor het 
eerst heen. De editie van 1979, 
met Thin Lizzy en John Mayall. 
Vroeg in de ochtend met z’n drie-
en op de fiets naar Lochem. De 
nodige versnaperingen en negen 
blikken bier in de tas. In totaal 
dan. Drie per persoon dus, voor 
de hele dag. Dat vonden we al 
aardig wat, maar dat bleek een 
magere score. Al op de heenweg 
naar Lochem kwamen we bier-
drinkende festivalgangers tegen 
en eenmaal in het Openluchtthe-
ater aangekomen keken we onze 
ogen uit. Bezoekers die hele pira-
mides hadden gebouwd van bier-
blikken. Dat mocht toen nog. Zelf 
bier meenemen. En daarvan dan 
een piramide bouwen, ook prima. 
Inmiddels hadden we al wel de 
eerste teleurstelling te verwer-
ken gehad. Thin Lizzy kwam niet. 

Rond het theater waren her en der 
op de bomen stencils geplakt met 
de mededeling dat de band het 
podium te laag vond en dus niet 
wenste te spelen. Zo ging de com-
municatie in die tijd. Niemand die 
kon vermoeden dat er jaren later 
een medium als internet zou be-
staan, waarop dit soort nieuws in 
luttele seconden aan de wereld 
kenbaar kan worden gemaakt. En 
dat er dan direct een hausse aan 
reacties zou losbarsten. 

Wij baalden van het nieuws, von-
den Herman Brood & his Wild 
Romance maar een matig alter-
natief, want gewoon Nederlands. 
Maar we hebben onze dag er niet 
door laten verpesten. Het was een 
prachtige dag zelfs. Genoten van 
Bram Tchaikovsky, van wie we na-
derhand nauwelijks nog iets heb-
ben vernomen, maar wiens LP 
Strange Man, Changed Man nog 
altijd in mijn platenkast prijkt. 
In 2012 verscheen van diezelfde 
Tchaikovsky trouwens wel de EP 
Live at the Lochem Festival 1979! 
Blijkbaar heeft hij ook goede her-
inneringen aan de Popmeeting. 
De cajun van Clifton Chenier kon 
ons vervolgens minder bekoren 
en het optreden van John Mayall 
duurde maar kort. Hij werd name-
lijk vanuit het publiek bekogeld 
met het een of ander. Bier, denk 
ik. En Mayall was kennelijk niet 
op de hoogte dat biergooien een 
soort van Achterhoekse traditie 
is. Hij was er duidelijk niet van ge-
diend en beende van het podium 
af. Teleurstelling nummer twee 
van die dag. Hoofdact Thin Lizzy 
kwam helemaal niet, John Mayall 
maar even.
Wel geinig dat diezelfde Mayall 
vorig jaar september geprogram-
meerd stond op het Blues in Hell-
festival in Noorwegen, waar ik 
met The Etta James Experience 
speelde. Mayall, begin 80 inmid-
dels, speelde voor ons - echt 
waar, de Britse blueslegende 
speelt vóór ons - op het hoofdpo-
dium en zat ook gewoon bij ons 
in de kleine backstagetent. Mijn 
gedachten gingen toen onwille-
keurig weer terug naar de Pop-
meeting van 1979, waar een boze 
Mayall vroegtijdig vertrok. Nu 

stond ik naast het podium naar 
diezelfde Mayall te kijken. 35 jaar 
later toch nog een volledige show 
van hem meegekregen.

Van de in 1979 op de valreep in-
gehuurde afsluiter Herman Brood 
herinner ik me niet meer zoveel. 
Nina Hagen deed een paar  num-
mers mee en drummer Ani Meer-
man speelde op een witte Pearl-
kit met van die enorme toms. 
Dat zie je als jonge drummer dan 
wel. Maar verder keken we ook 
vooral om ons heen. De pirami-
des met bier waren inmiddels 
aanzienlijk geslonken en zo nu en 
dan vloog er een vol blik van de 
tribune richting het veld. Je zal 
daar maar in het publiek staan en 
ineens een bierblik op je kop krij-
gen. Is kennelijk allemaal aardig 
goed gegaan, ik heb althans nooit 
iets gehoord over ernstige ver-
wondingen. Maar het zal me niet 
verbazen als de Popmeeting 1979 
het laatste grote muziekevene-
ment is geweest waar bezoekers 
hun eigen drank mee mochten 
nemen. Het was althans de eerste 
en laatste keer dat ik creatieve 
bouwwerken van bierblikken heb 
gezien op popfestivals. 

Gedenkwaardig was het al met 
al, die voor mij eerste editie van 
de Popmeeting. Later nog een 
paar keer geweest. 1981 was ook 
mooi. Het festival was uit zijn 
jasje gegroeid en verplaatst naar 
een open vlakte aan de rand van 
Lochem. Veel minder sfeer, veel 
meer mensen. Maar wel mooie 
optredens. Mothers Finest, Stray 
Cats, The Kinks en vooral Slade. 
Dat was rock’n roll op zijn best. 
Noddy Holder met zijn schuurpa-
pieren stem, de energieke Jimmy 
Lea. Geweldig was het. Niet voor 
niets circuleren er heel veel boot-
legs van dit Slade-concert. En ook 
op YouTube is er beeld van terug 
te vinden. Daar waren we toch 
maar mooi bij geweest!
Tegenwoordig barst het van de 
festivals. Hele grote en ook veel 
kleinere evenementen.  Dauwpop 
in Hellendoorn is nu hét festival 
op Hemelvaartsdag. Ook mooi. 
Maar het is allemaal veel com-
merciëler, zakelijker, duurder. De 
gezelligheid, vrijheid en kneute-
righeid van toen is weg. Iedereen 
kwam bij elkaar in de Achterhoek, 
om in alle gemoedelijkheid te ge-
nieten van de muziek, van bier en 
van wat al niet meer. Een Pop-
meeting was het. Met recht. Het geheim van gitaarbouwer Ellio Martina

Zijn woning ligt net buiten Zutphen in het gebied van beken, bomen, 
kanalen en de weg naar Almen. Ellio Martina vertelt aan de keuken-
tafel over zijn grootouders Giacomo en Maria die vanwege de terreur 
van Mussolini hun land verlieten. Zij begonnen een terrazzo-bedrijf 
in Zutphen aan de Houtwal, dat later werd voortgezet door de twee 
zonen. Maar Ellio op zijn beurt werkt liever met hout. Hij vertelde over 
het geheim achter zijn gitaren aan Ina Brethouwer.

“Gitaristen zoeken mij op en be-
schrijven dan de  klank die ze zoe-
ken. Wat zij dus in hun hoofd heb-
ben  probeer ik zo goed mogelijk 
te vertalen in het instrument. Dat 
is mijn uitdaging. Daarmee krijg ik 
tevreden klanten, die helemaal uit 
hun dak gaan als ze eindelijk na 
lang wachten hun instrument mee 
naar huis nemen. Door mijn bou-
wervaring en kennis van het hout 
weet ik wat ik doen moet. Elke 
houtsoort heeft z’n eigen klankei-

genschappen die bepaald worden 
door gewicht, flexibiliteit en voort-
plantingssnelheid van geluid. Geen 
boom en geen stuk hout is hetzelf-
de. De structuur van de houtcellen 
varieert en er kan meer dempende 
vulstof in zitten of de celwanden 
zijn hard of zacht. Dat bepaalt uit-
eindelijk hoe de snaren gaan. Toch 
is het altijd weer een verrassing 
hoe het uitpakt.”

Lees verder op www.popmag.nl

Arend Nijhuis, adviseur van het Gelders kenniscentrum Cultuurmij Oost in Arnhem. Foto: Bernard Bodt

Han Neijenhuis mist tegenwoordig op festivals de gezelligheid, vrijheid en kneuterig-
heid die er tijdens de Popmeeting Lochem heerste. Foto: Hugo Jaartsveld

Ides of Mayzanger Appie Daalmeijer in een voor hem karakteristieke pose op het po-
dium. Foto: PR
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Het is april 2015 en voor een oriënterend gesprek reis ik naar het Gel-
ders kenniscentrum Cultuurmij Oost in Arnhem. Ik praat met adviseur 
Arend Nijhuis over zowel het regionale als het nationale muziekonder-
wijs. Ieder vanuit zijn eigen perspectief schetsen we de ontwikkelin-
gen van de afgelopen decennia en wat de toekomst ons zou kunnen 
of moeten brengen. In de afgelopen jaren zit Nijhuis regelmatig met 
alle directeuren van de Gelderse muziekscholen om tafel voor over-
leg, maar is hij ook actief betrokken bij de ontwikkeling van diverse 
alternatieven voor muziekonderwijs. Onder de noemer OpenMinded 
Muziekschool initieerde ikzelf alweer tien jaar geleden een kleinschalig 
platform voor lokale muziekdocenten en ondersteunde hen met een 
website, digitale administratie en bracht de docenten en hun studen-
ten samen bij jamsessies, clinics en concerten. Wat volgt is een infor-
matief gesprek van anderhalf uur, waarvan ik hieronder de essentie 
probeer weer te geven.

Door Meindert Bussink

Voor het tijdperk van de muziek-
scholen kreeg je les van de muzi-
kant om de hoek
Nijhuis begint over het ontstaan 
van de muziekscholen in de jaren 
zestig en zeventig van de vorige 
eeuw: “Iedereen krijgt de kans om 
voor een betaalbare prijs les te krij-
gen en alle instrumenten moeten 
beschikbaar zijn, dus er wordt be-
hoorlijk geïnvesteerd.”
Ook de situatie in de tijd vòòr de 
muziekscholen weet Nijhuis goed 
te beschrijven: “Stel je bent een 
goede gitarist, je treedt her en der 
op en een paar jochies bij jou uit de 
straat denken: ‘Goh, dat wil ik ook’. 
Je hebt in die tijd hele goede muzi-
kanten die niet alleen spelen, maar 
ook muziek schrijven, organiseren, 
noem maar op en die hebben vaak 
een paar leerlingen. Die paar leer-
lingen zijn dan de vaste schnabbel 
voor dergelijke muzikanten. Wan-
neer er weinig optredens zijn, dan 
heeft zo’n muzikant in ieder geval 
nog leerlingen.” 

Muziekscholen gaven muzikan-
ten baantjes als ambtenaar.
Met de komst van de muziekscho-
len in de jaren zeventig konden mu-
zikanten ineens voor een behoorlijk 
salaris een flink aantal uren per 
dag en een aantal dagen per week 
muziekles geven. “Ongekend, je 
hoefde niet meer zo veel te spelen 
en had geen kopzorgen meer over 
je basisinkomsten. Je werd dus 
ambtenaar. Door de wachtlijsten 
werd verdoezeld dat muziekdo-
centen niet als pedagoog waren 
opgeleid. Ze verdiepten zich amper 
in de didactiek van het lesgeven en 

volgden gewoon de methode. Veel 
leerlingen hadden snel door dat ze 
er niks aan vonden, waarop de do-
cent opmerkte dat het jochie geen 
talent had. De volgende leerling  
van de wachtlijst stond toch al op 
de stoep,… 
“Toen ik hier in 2000 kwam werken 
zat ik als secretaris om de zoveel 
maanden bij een overleg met alle 
directeuren van de muziekscho-
len in Gelderland te notuleren en 
dacht: ‘Waar ben ik in terecht ge-
komen?’ De muziekpedagogische 
kwaliteiten in Nederland liggen na-
melijk ver onder het vriespunt. In de 
wandelgangen zei ik wel eens tegen 
die directeuren: ‘Dit gaat toch niet 
goed zo?’ Ze snapten mijn vraag 
maar waren met handen en voeten 
gebonden aan hun docenten. Ook 
de conservatoria bleven doof voor 
deze kwestie.”

1995: zestig procent uitval bij het 
muziekonderwijs
Nijhuis zegt dus eigenlijk dat er 
bij het ontstaan van de muziek-
scholen onvoldoende aandacht is 
geschonken aan de basiskwalitei-
ten van docenten, aan didactische 
leerplannen etcetera. “Ik heb hier 
een boekje liggen uit 1995 van een 
symposium in Zwolle genaamd 
‘Uitval in het muziekonderwijs’. Uit 
onderzoek bleek dat zestig pro-
cent van de kinderen die naar de 
muziekschool gingen binnen drie 
jaar stopte. En waarom? Omdat 
een kind dat met zijn gitaar naar 
de muziekschool gaat een droom 
heeft, het wil: “Tadaa”. Nijhuis 
maakt een zwaaiweging waar Pete 
Townshend, gitarist van The Who, 
jaloers op zou worden en vervolgt: 
“Die leerlingen weten niet precies 

hoe die droom te verwezenlijken, 
daarvoor gaan ze nu juist naar de 
muziekschool. Maar daar krijgen ze 
een boek voor de neus met oefenin-
gen zoals Mary Had a Little Lamb 
of Zie Ginds Komt De Stoomboot, 
liedjes die ze al zongen toen ze nog 
een luier aan hadden. Dat is uiter-
aard niet erg motiverend en dus 
stoppen ze. Weg droom.“

Groepsles terug naar de tijd van 
vòòr de muziekscholen
Waar ligt volgens Nijhuis de oplos-
sing voor dit probleem? “A: De do-
cent moet weer artiest worden met 
vooral geïnspireerde leerlingen,  
B: Zorg er voor dat je weet hoe je 
muziek maakt met een groep. Daar 
hebben we de afgelopen jaren in 
geïnvesteerd met ‘Muziek in de 
klas’. Een docent van de muziek-
school wordt voor een klas met 
acht kinderen gezet die hij of zij 
aan het muziek maken moet krij-
gen. Dan kun je niet terugvallen op 
je lesboek gitaarspelen. Groeps-
les geven is een vak apart. Op de 
PABO doe je er vier jaar over om te 
leren hoe je met groepen omgaat 
en daarnaast moet je nog wat le-
vens- en leservaring opdoen. Hoe 
kinderen leren, daar is nooit over 
nagedacht op de muziekschool. De 
focus ligt altijd op: hoe leer je een 
instrument beheersen, met etude 
boeken en dat soort formalistische 
dingen. Maar er is uiteraard veel 
meer nodig om een kind te laten 
inzien wat muziek maken allemaal 
kan inhouden.”

Niet iedereen streeft naar ‘vir-
tuozendom’
Nijhuis schetst vervolgens een aan-
tal projecten dat hij heeft gedaan 
met Ereprijs, een ensemble voor 
moderne muziek in Apeldoorn. Ere-
prijs verzorgde compositietrajecten 
op middelbare scholen en hielpen 
kinderen out of the box te denken 
over geluid, de manier van noteren 
etcetera. Samen mochten ze een 
compositie maken voor Ereprijs en 
daar kwamen volgens Nijhuis de 
meest wonderbaarlijke stukken uit. 
Trots vertelt hij dat die kinderen nu 
nog aan het componeren zijn: “Mu-
zikaal leider Wim Boerman gaf toen 
aan dat dit eigenlijk dé manier is 
om muziekles te geven: door inten-
sief met muziek bezig te zijn ga je 

nadenken over wat je doet en hoe 
je dingen bereikt.”
“De kinderen worden op die manier 
mede-eigenaar van het maken van 
muziek”, vul ik aan. “Precies! Daar 
noem je iets dat bij popmuziek heel 
duidelijk is: vanaf het moment dat 
je een gitaar in handen hebt ben je 
muzikant en maak je muziek. In de 
wereld van de niet-popmuziek tref 
je wat ik het virtuozendom noem 
aan, je telt alleen mee als je een 
technisch extreem begaafde mu-
zikant bent en anders zit je langs 
de kant, dus alle muzikanten pro-
beren virtuoos te worden. Je kunt 
ook voor je lol muziek maken. Maar 
sámen met kinderen muziek maken 
heeft men op het conservatorium 
niet geleerd,” betreurt Nijhuis.
Luisterend naar bovenstaande be-
spiegelingen over de muziekscho-
len van de laatste decennia en de 
individuele lessen van lokale do-
centen om de hoek uit de periode 
daarvoor, vraag ik Nijhuis hoe de 
organisatie en de financiering van 
het muziekonderwijs in de komen-
de decennia dan genrebreed moet 
worden geregeld? “Dat is de grote 
blinde vlek. Je moet je volgens mij 
richten op breedtemuziek. Uitgaan 
van de natuurlijke drang om met 
muziek bezig te zijn. Dit opbouwen 
vanuit de stem en vanuit wat kinde-
ren zelf inbrengen. Niet alleen maar 
vanuit een boekje.”

De groepslessen van Muziek in de 
Klas als lichtend voorbeeld
Een belangrijke vraag is volgens 
Nijhuis hoe muziekonderwijs men-
sen enthousiast voor muziek kan 
maken en houden. “Heel veel mu-
zikanten vinden de manier waarop 
zij zijn opgeleid of lesgeven de bes-
te manier. Dus zodra je begint over 
methoden die ze niet kennen, zoals 
groepslessen, zeggen veel docen-
ten: ‘Daar ga ik niet eens aan begin-
nen’. Er is dus helaas geen construc-
tieve gezamenlijke zoektocht naar 
een goed antwoord op die vraag.”
Wanneer ik hem vraag bij wie de 
verantwoordelijkheid ligt om deze 
zoektocht vorm te geven geeft Nij-
huis aan zelf die verantwoordelijk-
heid op zich te hebben genomen. 
“In 2010 kwam er geld beschikbaar 
voor het project Muziek in de Klas. 
Uiteindelijk deden acht muziek-
scholen en 21 basisscholen mee 

en zodoende hebben duizenden 
kinderen les gekregen. In groep 
vijf kregen ongeveer zevenhonderd 
kinderen allemaal een instrument 
om daar mee te prutsen. Ondertus-
sen organiseerde ik werkgroepen 
voor de mensen die met die kinde-
ren aan het werk gingen terwijl ze 
eigenlijk het geven van één-op-één 
lessen gewend waren. Doordat de 
kinderen zo enthousiast reageer-
den raakten de docenten geïnspi-
reerd en gingen de lessen op een 
heel andere manier voorbereiden. “ 

De muziekschool is een rups, 
maar hoe wordt het een vlinder?
De muziekschool staat voor de 
grote uitdaging de metamorfose te 
realiseren waar iedereen weer en-
thousiast van wordt. Nijhuis: “Zorg 
ervoor dat kinderen vooral genie-
ten van wat ze samen realiseren. 
Geef kinderen het gevoel dat zij 
vanaf les 1 meetellen. Kinderen zijn 
leergierig, kinderen leren van elkaar 
en kinderen houden van bewegen 
en zingen en zelf dingen bedenken. 
Natuurlijk horen er optredens bij, 
muziek is een podiumkunst, maar 
laat het geen zweetmoment wor-
den maar een feestmoment. 
De afgelopen jaren heb ik rupsen 
zien veranderen in cocons en in-
middels vliegen er enkele vlinders.  
Lokaal is er dan wel beleid nodig 
die deze ontwikkelingen faciliteert, 
met betrokken beleidsmakers en 
vanuit een nieuwe visie. Ik merk dat 
Gelderse Pabo’s ook meer en meer 
open staan om muziek de ruimte te 
geven die het verdient. ArtEZ heeft 
een uitstekende afdeling Opleiding 
Docent Muziek en ik ben ervan 
overtuigd dat binnen afzienbare 
termijn ook de hoofdvakdocenten 
instrumentaal van vlinders gaan 
houden.
De 21ste eeuw krijgt vat op muziek 
en muziekonderwijs. Het meester-
gezelprincipe is niet meer leidend 
en de nieuwste pedagogisch-di-
dactische inzichten gaan hun weg 
vinden binnen muziekeducatie. Het 
is boeiend om nu samen te werken 
met mensen als Suzan Lutke, Wilma 
ten Wolde en Wim Boerman en te 
zien dat muziek maken juist een 
groepsproces is dat het hart raakt 
en niet alleen maar hersengymnas-
tiek ter faveure van virtuozendom. 
Onze kinders worden vlinders!”

AREND NIJHUIS:
“DE MUZIEKSCHOOL IS EEN RUPS,
WORDT HET OOK EEN VLINDER?”

Behind the Release - Ides of May
‘De Ides’, zoals de heren door de fans worden genoemd, zijn mid-
den 1981 opgericht en vieren dit jaar hun 35 jarig bestaan met de 
uitgave van een mini cd met vijf nummers voor de jubileumprijs 
van 5 euro. Ik vraag de Lochemse zanger Ap Daalmeijer waar zij 
hun inspiratie vandaan haalden. 

Door Meindert Bussink

“Deze komt oorspronkelijk voort 
uit de jaren zestig en zeventig 
en dat komt omdat ik de gehele 
jaren zestig bewust heb meege-
maakt en de rest van de band de 
jaren zeventig.” Ap schrijft zelf 
een aantal teksten: “Maar alleen 
als ik er zin in heb. Over het alge-
meen hebben we daar Alex Stern 
voor. Die is daar beter in en doet 
dat eigenlijk al zolang de Ides be-
staan.”

Naar veel wikken en wegen heb-
ben de heren voor de opnames 
voor The White Noise Studio in 
Winterswijk gekozen: “Ik heb 
daarover veel contact gehad met 
Marlon, omdat wij al enige erva-
ring hadden met diverse studio’s 
waar dan eerst de drums en bas 
opgenomen moesten worden en 
daarna de rest ingevuld werd. 
Iedere keer als het product klaar 
was, viel het ons toch weer tegen. 
Met Marlon hebben we afgespro-
ken dat wij het live wilden opne-
men en ook zo hard mogelijk. Tot 
mijn verbazing zei Marlon dat dit 
allemaal kan.”

Op de tweede stem en de orgel- 
en pianopartij na is alles opge-

nomen in 1 uur en 15 minuten 
waarna de leadvocals nog on-
geveer 60 minuten in beslag na-
men: “Wij hadden de nummers 
voor de tijd natuurlijk goed ge-
repeteerd. Dag twee hebben wij 
het orgel, de piano en de 2e stem 
opgenomen en op dag 3 alles 
gemixt en gemasterd. Wij heb-
ben bij Marlon gelukkig heel re-
lax kunnen werken en dat heeft 
zeker ook met hem te maken. Hij 
is zeer rustig, cool en denkt mee. 
Dat is een hele prettige ervaring.”

Natuurlijk ben ik ook geïnteres-
seerd in de gebruikte apparatuur. 
Daalmeijer: “We hebben twee 
Fender telecasters, een Orange 
en een Fender gitaarversterker, 
een Taye drumstel en een Music-
man bas en Ampeg basversterker 
gebruikt.”
De Ides zijn er trots op dat ze nog 
steeds met elkaar spelen en in 
hun 35 jarig bestaan nauwelijks 
of nooit problemen met elkaar 
hebben gehad: “Wij denken nog 
vaak terug aan het optreden in 
Paradiso in 1992. Dat was voor 
ons wel een hoogtepunt, ook om-
dat er een dubbel CD verscheen 
op het label Tramprecords met 
de titel ‘Blues is a Tramp’ Live In 
Paradiso.”

Popmeeting Lochem
Popmeeting. Anno 2016 zou een beetje popfestival niet meer met 
zo’n naam wegkomen. Maar een paar decennia geleden kon dat pri-
ma. Op Hemelvaartsdag ging je naar de Popmeeting in het prach-
tige Openluchttheater in Lochem. Een bijzondere ontmoetingsplek 
voor muziekliefhebbers, niet alleen uit de Achterhoek maar uit het 
hele land. En ik vermoed vast ook wel uit Duitsland.

Door Han Neijenhuis 

Het festival had ook wel eens een 
andere naam. Lochem Festival 
of Dauwtrappers Lochemfestival, 
maar Popmeeting Lochem was 
toch wel de mooiste. Mooie na-
men stonden er ook door de jaren 
heen. The Kinks, Bo Diddley, Fly-
ing Burrito Brothers, Motörhead, 
The Clash om er maar een paar te 
noemen. Legendarisch haast. 

Maar daar had ik aanvankelijk 
nog niet veel besef van. Mijn eer-
ste herinnering aan de Popmee-
ting gaat terug naar 1974. Mijn 
schoolvriendje Wilfried was net 
verhuisd naar Lochem, naar het 
Tusseler. Zo ongeveer aan de 
voet van de Paasberg, waar het 
Openluchttheater al sinds 1938 is 
gevestigd. Ik logeerde die Hemel-
vaartsdag in Lochem en wist dat 
Mud op het festival speelde. Mud, 
de band die ik kende van Toppop. 
Van Dynamite en Tigerfeet. Fas-
cinerend dat die band een paar 
meter verderop zou gaan optre-
den. We hebben nog geprobeerd 
om ze te kunnen zien of in ieder 
geval te horen, maar ik herinner 
met niet dat dat is gelukt. Maar 
wel was ik vanaf dat moment in 
de ban van het festival en al die 
drukte er omheen.

Vijf jaar later, zeventien jaar oud 
inmiddels, ging ik er voor het 
eerst heen. De editie van 1979, 
met Thin Lizzy en John Mayall. 
Vroeg in de ochtend met z’n drie-
en op de fiets naar Lochem. De 
nodige versnaperingen en negen 
blikken bier in de tas. In totaal 
dan. Drie per persoon dus, voor 
de hele dag. Dat vonden we al 
aardig wat, maar dat bleek een 
magere score. Al op de heenweg 
naar Lochem kwamen we bier-
drinkende festivalgangers tegen 
en eenmaal in het Openluchtthe-
ater aangekomen keken we onze 
ogen uit. Bezoekers die hele pira-
mides hadden gebouwd van bier-
blikken. Dat mocht toen nog. Zelf 
bier meenemen. En daarvan dan 
een piramide bouwen, ook prima. 
Inmiddels hadden we al wel de 
eerste teleurstelling te verwer-
ken gehad. Thin Lizzy kwam niet. 

Rond het theater waren her en der 
op de bomen stencils geplakt met 
de mededeling dat de band het 
podium te laag vond en dus niet 
wenste te spelen. Zo ging de com-
municatie in die tijd. Niemand die 
kon vermoeden dat er jaren later 
een medium als internet zou be-
staan, waarop dit soort nieuws in 
luttele seconden aan de wereld 
kenbaar kan worden gemaakt. En 
dat er dan direct een hausse aan 
reacties zou losbarsten. 

Wij baalden van het nieuws, von-
den Herman Brood & his Wild 
Romance maar een matig alter-
natief, want gewoon Nederlands. 
Maar we hebben onze dag er niet 
door laten verpesten. Het was een 
prachtige dag zelfs. Genoten van 
Bram Tchaikovsky, van wie we na-
derhand nauwelijks nog iets heb-
ben vernomen, maar wiens LP 
Strange Man, Changed Man nog 
altijd in mijn platenkast prijkt. 
In 2012 verscheen van diezelfde 
Tchaikovsky trouwens wel de EP 
Live at the Lochem Festival 1979! 
Blijkbaar heeft hij ook goede her-
inneringen aan de Popmeeting. 
De cajun van Clifton Chenier kon 
ons vervolgens minder bekoren 
en het optreden van John Mayall 
duurde maar kort. Hij werd name-
lijk vanuit het publiek bekogeld 
met het een of ander. Bier, denk 
ik. En Mayall was kennelijk niet 
op de hoogte dat biergooien een 
soort van Achterhoekse traditie 
is. Hij was er duidelijk niet van ge-
diend en beende van het podium 
af. Teleurstelling nummer twee 
van die dag. Hoofdact Thin Lizzy 
kwam helemaal niet, John Mayall 
maar even.
Wel geinig dat diezelfde Mayall 
vorig jaar september geprogram-
meerd stond op het Blues in Hell-
festival in Noorwegen, waar ik 
met The Etta James Experience 
speelde. Mayall, begin 80 inmid-
dels, speelde voor ons - echt 
waar, de Britse blueslegende 
speelt vóór ons - op het hoofdpo-
dium en zat ook gewoon bij ons 
in de kleine backstagetent. Mijn 
gedachten gingen toen onwille-
keurig weer terug naar de Pop-
meeting van 1979, waar een boze 
Mayall vroegtijdig vertrok. Nu 

stond ik naast het podium naar 
diezelfde Mayall te kijken. 35 jaar 
later toch nog een volledige show 
van hem meegekregen.

Van de in 1979 op de valreep in-
gehuurde afsluiter Herman Brood 
herinner ik me niet meer zoveel. 
Nina Hagen deed een paar  num-
mers mee en drummer Ani Meer-
man speelde op een witte Pearl-
kit met van die enorme toms. 
Dat zie je als jonge drummer dan 
wel. Maar verder keken we ook 
vooral om ons heen. De pirami-
des met bier waren inmiddels 
aanzienlijk geslonken en zo nu en 
dan vloog er een vol blik van de 
tribune richting het veld. Je zal 
daar maar in het publiek staan en 
ineens een bierblik op je kop krij-
gen. Is kennelijk allemaal aardig 
goed gegaan, ik heb althans nooit 
iets gehoord over ernstige ver-
wondingen. Maar het zal me niet 
verbazen als de Popmeeting 1979 
het laatste grote muziekevene-
ment is geweest waar bezoekers 
hun eigen drank mee mochten 
nemen. Het was althans de eerste 
en laatste keer dat ik creatieve 
bouwwerken van bierblikken heb 
gezien op popfestivals. 

Gedenkwaardig was het al met 
al, die voor mij eerste editie van 
de Popmeeting. Later nog een 
paar keer geweest. 1981 was ook 
mooi. Het festival was uit zijn 
jasje gegroeid en verplaatst naar 
een open vlakte aan de rand van 
Lochem. Veel minder sfeer, veel 
meer mensen. Maar wel mooie 
optredens. Mothers Finest, Stray 
Cats, The Kinks en vooral Slade. 
Dat was rock’n roll op zijn best. 
Noddy Holder met zijn schuurpa-
pieren stem, de energieke Jimmy 
Lea. Geweldig was het. Niet voor 
niets circuleren er heel veel boot-
legs van dit Slade-concert. En ook 
op YouTube is er beeld van terug 
te vinden. Daar waren we toch 
maar mooi bij geweest!
Tegenwoordig barst het van de 
festivals. Hele grote en ook veel 
kleinere evenementen.  Dauwpop 
in Hellendoorn is nu hét festival 
op Hemelvaartsdag. Ook mooi. 
Maar het is allemaal veel com-
merciëler, zakelijker, duurder. De 
gezelligheid, vrijheid en kneute-
righeid van toen is weg. Iedereen 
kwam bij elkaar in de Achterhoek, 
om in alle gemoedelijkheid te ge-
nieten van de muziek, van bier en 
van wat al niet meer. Een Pop-
meeting was het. Met recht. Het geheim van gitaarbouwer Ellio Martina

Zijn woning ligt net buiten Zutphen in het gebied van beken, bomen, 
kanalen en de weg naar Almen. Ellio Martina vertelt aan de keuken-
tafel over zijn grootouders Giacomo en Maria die vanwege de terreur 
van Mussolini hun land verlieten. Zij begonnen een terrazzo-bedrijf 
in Zutphen aan de Houtwal, dat later werd voortgezet door de twee 
zonen. Maar Ellio op zijn beurt werkt liever met hout. Hij vertelde over 
het geheim achter zijn gitaren aan Ina Brethouwer.

“Gitaristen zoeken mij op en be-
schrijven dan de  klank die ze zoe-
ken. Wat zij dus in hun hoofd heb-
ben  probeer ik zo goed mogelijk 
te vertalen in het instrument. Dat 
is mijn uitdaging. Daarmee krijg ik 
tevreden klanten, die helemaal uit 
hun dak gaan als ze eindelijk na 
lang wachten hun instrument mee 
naar huis nemen. Door mijn bou-
wervaring en kennis van het hout 
weet ik wat ik doen moet. Elke 
houtsoort heeft z’n eigen klankei-

genschappen die bepaald worden 
door gewicht, flexibiliteit en voort-
plantingssnelheid van geluid. Geen 
boom en geen stuk hout is hetzelf-
de. De structuur van de houtcellen 
varieert en er kan meer dempende 
vulstof in zitten of de celwanden 
zijn hard of zacht. Dat bepaalt uit-
eindelijk hoe de snaren gaan. Toch 
is het altijd weer een verrassing 
hoe het uitpakt.”

Lees verder op www.popmag.nl

Arend Nijhuis, adviseur van het Gelders kenniscentrum Cultuurmij Oost in Arnhem. Foto: Bernard Bodt

Han Neijenhuis mist tegenwoordig op festivals de gezelligheid, vrijheid en kneuterig-
heid die er tijdens de Popmeeting Lochem heerste. Foto: Hugo Jaartsveld

Ides of Mayzanger Appie Daalmeijer in een voor hem karakteristieke pose op het po-
dium. Foto: PR

Verder in het Behind the Corner 
Popmagazine
• Bandcoach Lain Barbier op bezoek bij The 

Grit uit Zutphen - door Reinout Burgers
• Column ‘Bloed, zweet en tranen!’ - door 

Rocco Ostermann

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

         

grootste
Gitaarles
Door gediplomeerd 
docent Eduard Peelen

Voor kinderen en 
volwassenen

0575-516240

www.peelen-gitaar.nl

Gitaarles
Door gediplomeerd 
docent Eduard Peelen.
Elektrisch en akoestisch.

Voor kinderen en 
volwassenen

0575-516240



Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Transportplanner m/v

Ben jij een ervaren transportplanner die het telkens 
weer een uitdaging vindt om de planning voor elkaar te 
krijgen?

Functieomschrijving
De planner maakt deel uit van een team met 3 andere plan-
ners en samen zijn jullie verantwoordelijk voor de inzet van 
de vrachtauto’s en chauffeurs. Als planner werk je zelfstandig, 
maar wel binnen het team. Je werkt met een geautomatiseerd 
planpakket en hebt veel contact met klanten en chauffeurs. 
Je bent in staat om in de hectiek de planning voor elkaar te 
krijgen.

Timmerman m/v

Ben jij een timmerman en heb jij ervaring met het zetten 
van kappen en vind je reizen geen probleem?

Functieomschrijving
In de functie van Timmerman zijn je werkzaamheden voorna-
melijk gericht op het zetten van kappen. De opdracht bevindt 
zich in Gorinchem en is voor in ieder geval een half jaar. Het is 
de bedoeling dat je dagelijks heen en weer rijdt samen met een 
collega in een busje van de opdrachtgever. Onze opdrachtgever 
is op zoek naar 2 personen, dus dit kan ook een bestaand kop-
pel zijn. De werkzaamheden starten in week 8 of week 9.

Junior Financieel Medewerker m/v

Heb jij een afgeronde financiële HBO opleiding en wil je 
graag werken in een verantwoordelijke startersfunctie?

Functieomschrijving
Ter uitbreiding van het team zijn wij voor onze opdrachtgever 
op zoek naar een starter of een junior financieel medewerker 
met circa 2 à 3 jaar werkervaring die de controller kan onder-
steunen. De zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op het 
correct uitvoeren van de gehele administratie. Het inboeken 
van facturen en andere cijfers, debiteuren- en crediteurenbe-
heer en het maken van overzichten en rapportages behoort 
ook tot je takenpakket. In deze functie is het van belang dat 
je over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt, 
initiatief neemt en oplossingsgericht te werk gaat.

Servicemonteur Matrijzen m/v

Heb jij ervaring met het oplossen van storingen aan 
matrijzen en de ambitie om te werken in een verantwoor-
delijke en zelfstandige functie?

Functieomschrijving
Als servicemonteur matrijzen los je zelfstandig problemen en 
storingen aan matrijzen op en zorg je voor preventief onder-
houd, zodat de productie door blijft lopen. Je bouwt matrijzen 
om, inspecteert en repareert matrijzen en je past matrijzen 
aan door middel van conventioneel draaien en frezen. Ook 
komt het regelmatig voor dat je advies geeft op het gebied van 
modificaties van de gereedschappen en de matrijzen om het 
gebruik te optimaliseren. Omdat kwaliteit hoog in het vaandel  
staat, is het van belang dat je nauwkeurig werkt en een zelf-
standige en verantwoordelijke werkhouding hebt. Het gaat om 
werk in 3-ploegendienst.

Tekenaar Autocad m/v

Heb jij affiniteit met beton en zou je graag beginnen in een 
startersfunctie met veel doorgroeimogelijkheden?

Functieomschrijving
Ter uitbreiding van het tekenteam zijn wij op zoek naar een 
startende tekenaar, of naar een tekenaar met enige jaren 
ervaring. In deze uitdagende functie ben je, 
samen met je collega’s, verantwoordelijk voor het 
maken van ontwerptekeningen van prefab beton-
nen systeemvloeren. Hiervoor staan de meest 
actuele computer- en tekentoepassingen tot je 
beschikking. Naast het ontwerpen heb je dage-
lijks contact met je klanten en geef je advies over 
de juiste en praktische toepassing van de pro-
ducten. Omdat je veel contact hebt met klanten, 
leveranciers en de productie, is het van belang 
dat je over goede communicatieve vaardigheden 
beschikt. Voor deze functie zoeken wij een proac-
tieve en collegiale kandidaat die de ambitie heeft 
om door te groeien naar tekenaar-constructeur.

www.sebo-personeelsdiensten.nl

Wij zoeken 
aanpakkers!

IJSSELMUIDEN:
Grafhorsterweg 2a
Tel. (038) 33 22 888

BALKBRUG:
Coevorderweg 46b
Tel. (0523) 820 330

NIJKERKERVEEN:
Amersfoortseweg 130b
Tel. (033) 82 00 330

MARKELO:
Grotestraat 34a
Tel. (0547) 214 008

Sebo Personeelsdiensten is dé 
uitzendorganisatie wanneer het 
om gemotiveerde aanpakkers 
gaat. Dagelijks zetten wij ons in 
voor de land- en tuinbouw, bouw, 
infra, groen en transportsector. 
Sebo staat voor no-nonsense, 
persoonlijk, slagvaardig en altijd 
bereikbaar. Door onze kennis en 
ervaring in onze branches, weten 
wij haarfi jn de juiste kandidaten 
te selecteren voor uw werk. Wij 
vinden het belangrijk dat onze 
medewerkers met een gezonde 
drive en oprechte interesse voor 
het vak, uw werkzaamheden 
uitvoeren.

Sebo Personeelsdiensten hecht 
veel waarde aan professionaliteit 
en betrokkenheid. Certifi ceringen 
als NBBU, NEN4400-1 en VCU 
tonen dit aan. Wij stimuleren al 
onze medewerkers om het VCA 
diploma te behalen en daarnaast 
leiden wij onze medewerkers 
telkens breder op, om zo onze 
klanten altijd van dienst te kunnen 
zijn. In deze samenstelling zijn 
wij een betrouwbare partner 
voor uitzendkrachten en 
opdrachtgevers.

Bent u op zoek naar werk of zoekt 
u een gedreven medewerker in 
uw bedrijf? Bel ons dan voor meer 
informatie.

Wij zijn op zoek naar:

•  Vrachtwagenchauffeur 
bulktransport veevoeders

•  Vrachtwagenchauffeur 
portaalauto / haakarm

•  Meewerkend voorman 
Bouw / Timmerman 

•  Metselaars
•  Ervaren grondwerkers
•  Slopers
Schrijf je nu in op onze website of
kom langs op één van onze vestigingen.

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 
1 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

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Op een dag hoopt 
Willem vrij te zijn. 

Lees wat hem zijn leven kan teruggeven in ons magazine 
Voortleven. Aan te vragen via nierstichting.nl/nalaten

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

Geef om talent en maak 
deze studie mogelijk! 

Kijk op www.uaf.nl

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen

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

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Steun 
baanbrekend
onderzoek

Ga naar 
parkinsonfonds.nl

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

Alarmerende 
toename 
van de 

ziekte van 
Parkinson



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:
13 - 14 februari, J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
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 verpleeg-
kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 14 februari, Kerk-Zangdienst, 10.00 uur: dhr. P. Piersma.
Kapel in de Wildenborch. 10.00 uur: ds. H. Westerink.
1e C: 40-dagencollecte KiA: Oekraïense weeskinderen (LA); 
2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 14 februari, Viering Maaltijd van de Heer, 10.00 uur: ds. J. Kool.
Kapel in de Wildenborch. 10.00 uur: ds. H. Westerink.
1e C: 40-dagencollecte KiA: Oekraïense weeskinderen (LA); 
2e C: Eredienst & Pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 14 februari, 10.00 uur. Voorganger: Ds. Deddie van Alphen.
Kerkdienst. ZWO dienst.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 14 februari, geen viering. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 februari, 9.30 uur, Woord en Communieviering, vg. werkgroep. 

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   
GEZOCHT; Oude brommers, 
onderdelen en verzamelin-
gen van o.a Zundapp, Kreid-
ler. Bromfietswinkels opge-
let: we kopen ook graag uw 
oude winkelvoorraad op. tel 
06-15268461 of 06 48591665.
   
T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/
motieven vanaf 0.90 p/tegel= 
3.60 per m2. 0545-472574 of 
06-12300129.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   
VLOOIENMARKT EERBEEK,  
Zon. 28 FEBR.  10-17 uur. 
Sporthal DE BHOELE. Han-
delstraat 45, Inf. Kr.hr.tel 
0639108152. animo-vlooien-
markten.nl
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.

Hobby en Kaartenbeurs op 
14 februari a.s in zaal Spil-
man Mr.Nelissenstraat 21 te 
beltrum. Open van 10.00 tot 
16.30 uur.
   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08. 
Alleen op afspraak.
   
Voor Valentijn heeft de We-
reldwinkel verschillende 
hartverwarmende geschenk-
jes te koop
   
Heeft u last van ratten, mol-
len, konijnen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06-
10499025
   
LET OP!! REPAIR CAFÉ, zat. 
13 februari, 10.00 -12.00 uur. 
Dorpscentrum.
   

10 t/m 16 februari 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 10 febr. Knoflookroomsoep/Gevulde kipfilet met spina-
zie en roomkaas met aardappelen en  groente

Donderdag 11 febr. Hachee met rodekool en aardappelpuree/Verse 
fruitsalade met slagroom

Vrijdag 12 febr. Tomatensoep/Zalmfilet met dillesaus, aardap-
pelen en groenten

Zaterdag 13 febr. Kipsaté met pindasaus, nasi en rauwkostsalade/
IJs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 15 febr. Gesloten

Dinsdag 16 febr. 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

VLOOIENMARKT
WESTERVOORT
Zondag 21 februari

10.00-17.00 uur

SPORTHAL 
PLANETS DE PALS

Emmerik 5

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

VLOOIENMARKT
EERBEEK 

Zondag 28 februari
10.00 - 17.00 uur

Sporthal DE BHOELE
Handelstraat 45

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



GESELECTEERDE 
VANDYCK, VOSSEN en CAWÖ

HANDDOEKEN 
IN DIVERSE MATEN

2 HALEN 
= 

1 BETALEN

DONZEN DEKBEDDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 pers. van 44,95 voor 32,95

Lits Jumeaux van 49,95 voor 35,00

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen tot 70%

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

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

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

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

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

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

voelt weer schoon en als nieuw aan.

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

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

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

Dekbedden en kussens kunnen 
om begrijpelijke redenen 

slechts op de dag
van aanschaf worden geruild.

WOLLEN DEKBEDDEN

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

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

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

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

90/200  van  29,95  voor  19,95

90/220  van  34,95  voor  22,95

140/200  van  39,95  voor  25,95

160/200  van  44,95  voor  29,95

180/200  van  49,95  voor  34,95

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

2 persoons  van  49,95  voor  37,50

Lits Jumeaux  van  59,95  voor  44,95

Lits Jumeaux XL  van  79,95  voor  59,95

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

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 49,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

RESTANTEN DIVERSE 
KWALITEITEN 

KATOEN, PERKAL KATOEN 
SATIJN EN JERSEY

25% korting!

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

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

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

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

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

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

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

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

WARME WINTEROPRUIMING

Diverse kleuren
Dubbelgebreid Jersey hoeslaken 

50% korting!
DIVERSE BADJASSEN 

50% korting!


