
Jongens C van Dash hebben zich goed 
proberen staande te houden in halve 
finale NOJK in Assen. B  5

Voor de meeste zogeheten re-enacters is het uitbeelden van levende geschiedenis een boeiende hobby tijdens menig historische festijnen zoals komende zomer in Vorden. Foto: PR. 

Groot Historisch Festijn in en rond Kasteel Vorden

Kasteel Vorden 
wordt bezet 
door Levende 
Geschiedenis- 
groepen
VORDEN - Vorden wordt komende 
zomer verrijkt met een geheel 
nieuw evenement: Historisch Fes-
tijn Vorden. In het weekeinde van 
16 en 17 juli wordt voor de aller-
eerste keer het ‘festijn’ op en rond 
Kasteel Vorden georganiseerd. Een 
mooiere en toepasselijke locatie 
bij het aloude kasteel is niet denk-
baar voor een dergelijk festijn. His-
torisch Festijn Vorden is een zo-
geheten multi-periode evenement 
waarbij het publiek een levendige 
reis door de Nederlandse geschie-
denis krijgt voorgeschoteld. Dat 
gebeurt in samenwerking met een 
groot aantal (inter)nationale Le-
vende Geschiedenisgroepen.

Door Jan Hendriksen

Kasteel Vorden en het geschied-
kundige organisatiebureau Cra-
nenburgh Events uit het Gro-
ningse Stadskanaal hebben voor 
dit unieke evenement de handen 
ineen geslagen en organiseren 
samen het Historisch Festijn. Cra-
nenburgh Events is drie jaar gele-
den gesticht om historisch verant-
woorde evenementen bij onder 
andere kastelen te organiseren 
met het doel het publiek opnieuw 
kennis te laten maken met ons 
verleden. Bij het Historisch Festijn 

Vorden draait alles om de brede 
geschiedenis. Het publiek krijgt 
een echte tijdreis voorgeschoteld. 
Beginnend bij de jaartelling en 
eindigend in de 20ste eeuw kun-
nen zij diverse kampementen van 
Levende Geschiedenisgroepen uit 
binnen- en buitenland bezoeken.

Echte tijdreis 
door de 
geschiedenis

Daarnaast zijn er vele demonstra-
ties voorzien, zowel van militairen 
(marcherende Romeinen, stout-
moedige ridders en stoere solda-
ten), als van ambachtslieden die 
hun handen het werk laten doen!

Groepen
Voor de meeste zogeheten re-
enacters is het uitbeelden van 
levende geschiedenis een boei-
ende hobby, die voortkomt uit 
een voorliefde voor een bepaalde 
periode in de geschiedenis. Dat 
moet niet al te romantisch worden 
gezien als een vlucht uit de dage-
lijkse realiteit.

“Integendeel, het is echt een ge-
dreven hobby om het verleden zo 
dicht mogelijk te benaderen. In 
eerste instantie wordt er veel tijd 
in onderzoek en het vervaardigen 
van de materialen gestoken. Ver-
volgens tonen zij op een evene-
ment hoe dat verleden eruit zag. 

Iedere groep heeft gekozen voor 
een geheel eigen thema en tijdspe-
riode. Zo zullen er in Vorden groe-
pen aanwezig zijn die de prehisto-
rie uitbeelden, tot aan groepen in 
de meest recente geschiedenis en 
alles daartussen”, zo laat Menno 
Brouwers van organisatiebureau 
Cranenburgh Events weten.

Gevechtsdemonstraties
Er worden op de kasteelweide aan 
de Hosterkamp diverse gevechts-
demonstraties getoond. Daarnaast 
worden dan delen van het kasteel 
daadwerkelijk bewoond door ge-
goede burgerij en leden van de 
adel.

De voorbereidingen voor dit His-
torisch Festijn in Vorden lopen op 
alle terrein op volle toeren. Bij de 
stand van nu zijn te zien groepen 
uit de prehistorie, Romeinse tijd, 
Frankische periode, Vikingen, rid-
ders, Tachtigjarige Oorlog, piraten, 
Napoleontische periode, tijd van de 
Wereldoorlogen en zelfs recenter.

Andere evenementen
Andere landelijke evenementen 
die in samenwerking met Cranen-
burgh Events worden georgani-
seerd dit jaar zijn: Middeleeuws 
Festijn Kasteel Cannenburch in 
Vaassen (30 april en 1 mei),: Mid-
deleeuws Festijn Kasteel De Kel-
der in Doetinchem (15 en 16 mei) 
en het Middeleeuws Festijn Rad-
boud in Medemblik (2 en 3 juli).

Openingstijden en entree
Het Historisch Festijn Vorden is 
op zaterdag 16 en zondag 17 juli 
van 10.00 tot 17.00 uur te bezoe-

ken. Toegangskaarten in de voor-
verkoop via de website kosten zes 
euro (kinderen 0 t/m 3 gratis, kin-
deren 4 t/m 12 jaar vier euro) en 
aan de kassa zeven euro (kinderen 
0 t/m 3 gratis, kinderen 4 t/m 12 
jaar vijf euro). Een parkeerkaart 
kost twee euro.Voor meer informa-
tie, zie de websites. 
   

 ■ www.historischfestijn.nl ■ www.facebook.com/HFvorden
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Gewijzigd 
parkoers 
Achtkastelenloop
VORDEN - Op zondag 6 maart 
staat de Achtkastelenloop weer 
op het programma. De organi-
serende vereniging Hanzesport 
heeft het parkoers gewijzigd. Dat 
betreft met name de 30 kilome-
ter. De lus rond Huize De Wiers-
se is komen te vervallen. Dat was 
nodig omdat in dat stuk een stuk 
slechte klinkerweg en een zand-
pad zaten. Dat zandpad was bij 
regen voor de lopers moeilijk be-
gaanbaar. Dat gold ook voor de 
auto’s van begeleiders en hulp-
diensten.

In de plaats van het vervallen stuk 
is een nieuwe ronde nabij kasteel 
Hackfort ingelast. Door deze wij-
ziging heeft het parkoers aan snel-
heid gewonnen. De afstanden zijn 
10, 21,1 en 30 kilometer. De laat-
ste jaren is het aantal deelnemers 
spectaculair gegroeid tot boven 
de 1000. Wedstrijdleider Jan Rood 
verwacht ook dit jaar weer meer 
dan 1000 deelnemers. De start is 
voor alle afstanden om 12.15 uur 
bij Sporthal ‘t Jebbink, Het Jeb-
bink 13, Vorden. Voorinschrijving 
is mogelijk tot 28 februari via de 
websites.Na-inschrijving vanaf 
10.00 uur in de sporthal. 
   

 ■ www.inschrijven.nl ■ www.hanzesport.nl

Nieuw 
broodsoort 
‘Stork’
De afgelopen weken had Bak-
kerij Joop een actie voor het 
verzinnen van een naam voor 
een nieuw broodsoort. De win-
nende inzending ‘Stork’ kwam 
van Kizzy Vriend. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact
Nieuwstad 8-12, Lochem
www.vandekolkwonen.nl
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Bel of mail naar onze media-adviseurs

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

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

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

Ook adverteren?

Jaargang 78



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

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

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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

ruiterkampuitvaart.nl • info@ruiterkampuitvaart.nl
telefoon 0575 - 45 20 20

UITVAARTVERZORGING

√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

De totale zorg voor een stralend kunstgebit
Een nieuw kunstgebit of een snelle reparatie, 
maak een afspraak met onze praktijk.

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

 

 Persoonlijk en betrokken

Voor meer informatie: 

www.marionpolman.nl 
T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone.”

GRAFSTEENSPECIALIST

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

De Waarden 170
7206 CM Zutphen
Tel. (0575) 55 29 28

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Gerrit en Hannie Poorterman
 

waren op 30 oktober 2015,  51 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit voor de 
receptie op vrijdag 26  februari bij Partycentrum 
Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo (Gld). 
De receptie wordt gehouden van 14.30 - 16.30 uur.  

G.W. Poorterman
Wilhelminalaan 4
7255 DC Hengelo

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na 
het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en 
oma
 

Johanna Heuvelink-Rietman
 
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Fam. E. Heuvelink

Vierakker, februari 2016

Na een lange periode van afnemende gezondheid is 
plotseling in zijn slaap overleden mijn zorgzame 

man, onze lieve, trotse vader, schoonvader en opa

Jaap Luijendijk
Jacobus Catharinus

Rotterdam Warnsveld
13 juli 1954 2 februari 2016

Anke 
Willem & Aukje 

Dirk, Sannie & Victor 

De uitvaartceremonie heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Oude Borculoseweg 3, 7231 PR Warnsveld

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van 
het plotseling overlijden van onze oud-directeur

Jaap Luijendijk
Na 37 jaar gedreven ondernemerschap wilde 

Jaap meer gaan genieten van de natuur en zijn 
grootste passie natuurfotografie. 

Helaas heeft hij niet lang mogen genieten van 
de vrije tijd die hem zo gegund was.

Wij zijn Jaap dankbaar voor wat hij heeft betekend 
voor het bedrijf en zullen dit met dezelfde 

toewijding en enthousiasme blijven voortzetten.

JAAP BEDANKT!!!

Wij wensen Anke, Willem & Aukje en 
Dirk, Sannie & Victor veel sterkte toe.

Directie en medewerkers
Hoveniersbedrijf Luijendijk

Geboren op 02-02-2016
Wij zijn zo blij dat je er bent!

 Merijn
 
Trotse ouders en broer,

Arjan, Lisette en Jort Siemerink
Stationsweg 23
7251 EL Vorden

Het leven is als een kaars
Ze brandt langzaam op
En plotseling is de kaars gedoofd.

Voor uw vele blijken van belangstelling en 
medeleven, op welke wijze dan ook, na het 
overlijden van onze vader, opa en oude opa 

Gerrit Marinus Kuperij
zeggen wij u hartelijk dank.
Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot 
grote steun geweest.

Ria en Jan van Malsen
Ans en Frank Veenendaal
Gerard en Manuela Kuperij
    klein- en achterkleinkinderen

Toldijk, februari 2016.

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Nieuwe vestiging voor
Piek Zweverink aan het Addinkhof

VORDEN - Hoveniersbedrijf Piek 
Zweverink heeft sinds begin dit 
jaar een nieuwe locatie. Stephan 
Zweverink en Mariska Piek heb-
ben zich met hun bedrijf geves-
tigd op het terrein van het voor-
malige hoveniersbedrijf Kette-
lerij van Henk Loman, aan het 
Addinkhof 16A in Vorden.

Een welkome verhuizing voor de 
twee ondernemers. Mariska: "Het 
is een prachtige plek, in alle op-
zichten. Zo hebben we volop de 
ruimte en tevens meer zichtbaar-
heid voor het bedrijf".

Piek Zweverink
Sinds 2008 verzorgen Stephan en 
Mariska, vakbekwame hoveniers 
en tuinontwerpers, zowel de aan-
leg en het onderhoud van tuinen, 
als de sierbestrating voor vele 
klanten uit de hele omtrek. Met 
hun allround hoveniersbedrijf bie-
den zij het complete pakket om de 
ruimte rondom het huis volledig 
naar wens te maken. Van zorgvul-
dige voorbereiding en ontwerp tot 
onderhoud.
Meer informatie over wat Piek 
Zweverink het komend seizoen 
voor u kan betekenen, kunt u ten 

alle tijden telefonisch contact op-
nemen of een kijkje nemen op 
de website. Aan een uitgebreid 
portfolio wordt nog gewerkt, maar 
om een impressie te krijgen van 
de werkzaamheden vindt u op de 
website ook diverse foto's.

Nieuwe contactgegevens
Hoveniersbedrijf Piek Zweverink 
VOF
Addinkhof 16A
7251 VG Vorden
Tel: 0575 - 842091 of 06 - 2447 1556
info@piekzweverink.nl
www.piekzweverink.nl

   

Brocante Markt Muziekkoepel succesvol 
verlopen
VORDEN - Afgelopen zaterdag werd 
er een Brocante Markt gehouden 
op het terrein van de muziekkoe-
pel. Vele Vordenaren hadden hier-
voor spullen beschikbaar gesteld 
die met behulp van enthousiaste 
vrijwilligers te koop werden aan-
geboden. Keurslagerij Vlogman 
verzorgde de speciale broodjes, 
die bij de lage temperaturen van 
die dag een warme lekkernij ble-
ken. De Vordense Ondernemers 
Vereniging had, de inmiddels 
beroemde, blokhut beschikbaar 
gesteld. De opbrengst van deze 
markt maakte wederom een ste-
vige stap in de goeie richting. Na 
sluiting van de markt werden de 
niet-verkochte spullen beschik-
baar gesteld aan De Werf en dus 
snijdt het mes hier aan twee kan-
ten.

Tweeduizend euro schenking
Op 29 januari werd het bestuur 
van de SMV verrast met een royale 
gift. De stichting Boschuysen, die 
zich al 450 jaar bezig houdt met 
jongeren en gerelateerde projec-
ten, heeft een "gift" van € 2.000,00 
overgemaakt aan het bestuur van 
de Stichting Muziekkoepel Vor-
den. De SMV heeft zelf reeds een 
banksaldo van bijna € 8.000,00 
verzameld. Er zijn door verschil-
lende ondernemers donaties in de 
vorm van materialen toegezegd. 
Dit zijn uiteraard giften die onze 
begroting ten gunste beïnvloeden.

Samen met deze toezeggingen 
staat de financiële thermometer 

op ongeveer € 23.000,00. Uiter-
aard is er nog een zware weg te 
gaan, maar er gloort licht aan de 
horizon. Om het licht nog sterker 
te laten zijn, loopt er momenteel 
een Led-lampenactie. U kunt voor 
€ 50,00 een Led-lampje kopen en 
hiermee een blijvend lichtpunt in 
de muziekkoepel worden.

Koop een 
LEDlampje of 
wordt vrijwilliger

Vrijwilligers
Er hebben zich inmiddels vrijwil-
ligers aangemeld, maar er is nog 
veel hulp nodig om ons doel te 
bereiken. Mocht u op een dag tijd 
hebben om de stichting te helpen, 
meldt u dan aan op onze website 
via het tabblad "wie helpt". Ui-
teraard kunt ook een van de be-
stuursleden aanschieten, zij zijn 
graag bereid uw hulp in te plan-
nen. Binnenkort zullen we de 
planning van de werkzaamheden 
op onze internetpagina plaatsen.

Toekomst
Het bestuur van de stichting ziet 
de toekomst positief tegemoet. We 
zijn druk bezig met een jaarpro-
gramma. Hierin worden een aan-
tal vaste momenten opgenomen 
zoals: Uitbuikloop, Voorjaar, Zo-

mer, Herfst en Winter-evenement. 
Het eerstvolgend evenement zal 
geheel in het teken van Pasen 
staan. Hierbij moet u denken aan 
een gezellige paaseieren zoekmid-
dag voor de kleintjes en ook iets 
voor de groteren. Mocht u een 
goed idee hebben, geef het ons 
door en samen kunnen we dan 
bekijken in hoeverre het binnen 
onze doelstelling past.

Het bestuur van Stichting Muziek-
koepel Vorden, Willemien Klein 
Geltink, Pim van Zeeburg en 
Harry Jansen, hoopt u tijdens de 
Pasen in de koepel te mogen ver-
welkomen. Kijk op de Facebook-
pagina of volg de ontwikkelingen 
op onderstaande websites.
   

 ■ stichtingmuziekkoepelvorden.
nl ■ www.achterhoekagenda.nl

Tentoonstelling
Handwerk
VORDEN - Op 10 en 11 maart vindt 
de jaarlijkse Handwerktentoon-
stelling van Vrouwen van Nu 
plaats in Kulturhus het Dorps-
centrum in Vorden. De tentoon-
stelling laat zien wat Gelderse 
vrouwen in het afgelopen jaar 
hebben gemaakt.

Alle stukken zijn nooit eerder 
tentoongesteld. De tentoonstel-
ling biedt een grote diversiteit aan 

handwerkstukken, een winkeltje, 
verschillende standhouders met 
betrekking tot handwerken en een 
stand van de tuincommissie.

Ook is er een handwerkcafé en een 
loterij. Openingstijden 10 maart: 
10.00 - 17.00 uur en 11 maart 10.00 
tot 16.00 uur. Entree leden 4 euro, 
niet leden 6 euro. Mannen en kin-
deren gratis.

   

Winterwandeling vanaf 
de Lindesche Molen
VORDEN - Stichting de Lindesche 
Molen organiseert zondag 21 
februari voor de vijfde keer een 
winterwandeling vanaf de Linde-
sche Molen.

Er zijn drie verschillende afstan-
den, namelijk: 5, 12 en 20 kilome-
ter. Inschrijven kan vanaf 9.00 tot 
13.00 uur en voor de 20 kilometer 
van 9.00 tot 10.30 uur. Inschrijf-
kosten bedragen vier euro per 
persoon. Op de 12 en 20 kilometer 

route is er onderweg een pauzege-
legenheid.

De startlocatie is bij de Lindesche 
Molen aan de Lindeseweg 29 in 
Vorden. De opbrengst van de wan-
deling komt ten goede aan het on-
derhoud van de molen.
   

 ■ Voor meer informatie: 0575 
556314, 06 11833241 of www.
delindeschemolen.nl.

   

Seniorensoos Vierakker 
en Wichmond
VIERAKKER/WICHMOND - De senio-
ren, 60+, uit Vierakker-Wichmond 
en omgeving, worden van harte 
uitgenodigd voor een lezing over 
Spitsbergen door de heer A.R. de 
Borst. De lezing vindt plaats op 
dinsdagmiddag 23 februari om 
14.30 uur, zaal open om 14.00 uur, 
Ludgerusgebouw te Vierakker. 

Hij is misschien wel de meest 
bereisde Roel uit Wichmond. En 
weet boeiend over zijn vele reizen 
te verhalen. Dus komt allen kijken 
en luisteren, want het is een ge-
bied waar weinigen van ons hun 
voetstappen hebben staan.  

Stephan Zweverink (r) en Mariska Piek huren het bedrijfspand waar voorheen Henk Loman (m) zijn hoveniersbedrijf had. 

Activiteiten agenda
23 feb. – 1 maart Koersbal 10.00 – 11.30 uur
18 - 25 februari Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
23 februari Rummicub 14.30 – 15.30 uur
1 maart Bingo 14.00 – 16.30 uur
22 - 29 februari Kaarten 14.30 – 16.30 uur
12 maart Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Op maan-, woens- en donderdagmorgen Hobbyclub 9.00 – 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 – 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum
Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
Algemeen tel. 0575-553405 
 maandag en woensdag 9.00 – 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575-555282
 maandag t/m donderdag 9.00 – 10.00 uur

Internationale Volksdansgroep 
Vierakker/Wichmond doet een 
(dans)pasje  terug!
Op dinsdag 23 februari nodigt de 
volksdansgroep 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 informa-
tie dan kun je bellen met Mieke 
Vermeulen tel; 0575-511245 of 
Stichting Welzijn Vorden tel; 0575-
553405.

iPad cursus
Wij starten op 17 
maart in Vorden en 
op 15 maart in Hen-
gelo met de iPad-
cursus. Het aantal 
deelnemers per 
cursus is 5 personen 
met 2 docenten. Mede hierdoor is 
er veel aandacht voor de cursisten. 
Het is een leerzame en interessante 
cursus voor nu en voor uw toe-
komst.

Er zijn nog enkele cursusplaatsen 
beschikbaar.

Opgave tot 1 maart via e-mail: in-
fo@welzijnvorden.nl of telefonisch 
op dinsdag en woensdag tussen 
9.00 – 11.00 uur, tel. 553405.

 

Overgebleven waren gingen naar De Werf. 
Foto: PR
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www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen
	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:
	 -	Trouw-	en	relatieringen
	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

 Houtkachels 

 Pelletkachels

 Gaskachels 

 Haarden

 Rookkanalen   

 Montage

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575 - 470354

Onze showroom is geopend op:
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

www.hetkacheltje.nl

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Koningsweg 26a   7255 KR Hengelo (G)

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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.

• brede ervaring • kwaliteit • topprodukten • persoonlijke benadering •

info@luciennesknipatelier.nl

Praktijk Chinese Geneeskunde Vorden
Acupunctuur/Shiatsumassage/Therapie

Bij een Shiatsu behandeling wordt gebruik gemaakt van fysieke druk, strekking 
en manipulatie waarbij duimen, vingers en handpalmen worden gebruikt.

Bij acupunctuur wordt gebruik gemaakt van naaldjes op zogenaamde acupunten. 
Shiatsu/Acupunctuur werken zowel op de inwendige organen als op de fysieke, 
emotionele en psychische gesteldheid van de mens.

Indicaties voor Shiatsu en/of acupunctuur o.a.:
• Vermoeidheid
• Hoofdpijn/Migraine
• Nek-, schouder- en rugklachten
• Gyneacologische- en hormonale klachten
• Oedeem
• Ademhalingstoornissen/Hyperventilatie
• Depressie   
• Reumatische aandoeningen

De behandeling wordt vergoed door verschillende Zorgverzekeraars. 
Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong en RBCZ.

Wilt u meer informatie of een behandeling op afspraak:
SHIATSU THERAPEUT
Jet Scholtz-Hartman
Tel. 0575-556500 of 06-20045514Ac 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

Aanbiedingen zijn geldig van 15 t/m 20 februari

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

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden 
fricandeau

GRATIS TONIJNSAUS

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensoesters

598
4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Runder
tartaartjes + 
Roomschijven

695
4 + 4

SPECIAL

Winterwrap

275
per stuk

MAALTIJD IDEE

Lasagne

550
500 gram

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 16 t/m maandag 22 februari 2016.

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

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG
KLEI LEKKER... van onze vaste teeler Douwe...

Frieslander aardappelen 5 kg
2e 5 kg zak Frieslander

DONDERDAG VRĲ DAG ZATERDAG  
uit eigen keuken... rĳ kelĳ k gevulde 

Kant en klare wraps +
GRATIS bak rauwkost (2 pers.)

WEEK AANBIEDINGEN
nieuwe oogst

Niccola aardappelen  2 kg        
hollandse

Malse krop sla  per stuk   
de beste/lekkerste

Muscat druiven 500 gram

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

2.49

10,-

0.99

2.99

STICHTING DE LINDESCHE MOLEN
organiseert voor de 5de keer een

WINTERWANDELING
Start: De Lindesche Molen
Wanneer: 21 februari 2016

Afstand: 5, 12 en 20 km
Inschrijving 5 en 12 km: van 9.00 tot 13.00 uur

Inschrijving 20 km: 9.00-10.30 uur
Inschrijfkosten: € 4,00 p.p.

Op de 12 km en 20 km route is er onderweg
een pauze gelegenheid.

Lindeseweg 29
7251 NJ Vorden

Voor telefonische inlichtingen:
0575-556314/06-11833241

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



"We willen Café Uenk laten zoals het is, maar
wel meenemen in de lijn der tijd"
VORDEN - Met deze gedachte zijn 
Frank en Lenie Krijgsman-Spek-
snijder, sinds september 2015 de 
nieuwe uitbaters van Café Uenk 
aan de Nieuwstad 13, hun nieuwe 
avontuur in Vorden begonnen. 
"Café Uenk ademt de sfeer uit 
alsof het een verlengstuk is van 
een woonkamer, en dat moet het 
ook blijven.". Want dat een bruin 
café ook in de huidige tijd zeker 
bestaansrecht heeft, daar is het 
stel van overtuigd.

Het echtpaar, afkomstig uit Zuid-
Holland maar sinds 2007 woonach-
tig in Zutphen, heeft een jaar gele-
den het roer volledig omgegooid. 
"Ik kom uit een ondernemersgezin 
en de drive om voor onszelf te be-
ginnen werd steeds sterker.", vertelt 
Frank Krijgsman. "We besloten er-
voor te gaan en niet veel later had-
den we het ondernemersplan voor 
een horecabedrijf in grote lijnen op 
papier staan".

Op zoek naar een geschikte locatie 
bekeken Frank en Lenie tientallen 
cafés in de Achterhoek, hoorden 
via via over Café Uenk in Vorden 
en namen contact op met Antoon 
Rust, de eigenaar van het pand.

"Dinsdag 1 september was het dan 
zover en zijn we begonnen, om ver-
volgens vrijdagavond 4 september 
weer te openen.", vertelt Lenie. "In 
deze paar dagen dat het café geslo-
ten was, hebben we zoveel mogelijk 
werk verzet. Leegruimen, schoon-
maken, alle muren van een nieuwe 
laag verf voorzien, nieuwe kassa en 
pinautomaat geïnstalleerd én een 
veranda gebouwd aan de achterzij-

de van het café." Al snel werd ook 
de voordeur weer 'geopend'. Meer 
als nooduitgang en voor de 'ver-
dwaalde' toerist, want wie bekend 
is bij het café blijft steevast de ach-
terdeur als ingang gebruiken. Zo is 
het tenslotte altijd geweest.
In de maanden daarna werden de 
ramen van folie voorzien met het 
logo van Café Uenk, zijn verschil-
lende herstelwerkzaamheden in en 

om het pand uitgevoerd en werd 
een voormalige woonkamer tot 
gezellige rookruimte omgebouwd. 
Begin dit jaar zijn tevens de toi-
letruimtes aangepakt en heeft het 
poolbiljart plaatsgemaakt voor een 
Koningin Wilhelmina biljart op 
verzoek van de seniorenbiljartver-
eniging 'Op Goed Geluk'. En klaar 
is het stel nog lang niet, voor het 
voorjaar staan onder andere schil-
derwerkzaamheden van de monu-
mentale voorgevel op de planning.

"De evenementen en activiteiten 
die gasten van Café Uenk gewend 
zijn, blijven we uiteraard voorzet-
ten, zoals de biljart-, dart- en kla-
verjastoernooien, muzikale evene-
menten met bands en/of Dj's en de 
mogelijkheid om voetbalwedstrij-
den te volgen op de diverse scher-
men in het café. Ook voor besloten 
feesten staan we open voor ideeën, 
dus vraag naar de mogelijkheden!", 
aldus Frank Krijgsman.

Meer informatie via de website 
www.cafeuenk.nl, 0575-551363 of 
info@cafeuenk.nl. Op de hoogte 
te blijven van de dagelijkse nieuw-
tjes? Volg de Facebookpagina 'Café 
Uenk'

Jongens Dash 
beleven dag 
tussen topclubs
VORDEN/ASSEN - Afgelopen zater-
dag werd de halve finale Neder-
lands Open Club Kampioenschap 
gespeeld in Assen. Tijdens de hal-
ve finale strijden de beste zestien 
volleybalclubs Jongens C van Ne-
derland voor een finaleplaats.

Dat de jongens C van Dash zich 
voor de halve finale hadden weten 
te plaatsen is al een topprestatie 
op zich. Ze moesten zich meten 
met de grote clubs uit Noord/Oost 
Nederland.

Natuurlijk werden er voorafgaand 
aan de halve finale wat extra 
teamtrainingen ingezet. Vervol-
gens reisden de jongens met hun 
leiding vol goede moed af naar As-
sen. Er werd gespeeld in een poule 

van vier, twee sets per wedstrijd. 
De eerste wedstrijd konden we 
goed tegenstand bieden, echter 
de tegenstander had een te sterke 
troef in handen, een midaanval-

ler van 1 meter 95 die veelvuldig 
werd aangespeeld. Dash verloor 
helaas met 2-0. De tweede wed-
strijd begonnen de jongens niet 
goed en haalden daardoor niet 

het gewenste niveau. De tweede 
set was een heel ander verhaal. 
De jongens van Dash zetten de 
tegenstander zodanig onder druk, 
dat deze de fouten maakten. Dash 
won de set met 25-23. Een mooie 
1-1 was het resultaat.

De derde wedstrijd begonnen de 
jongens zeer sterk, gedurende lan-
ge tijd konden ze de tegenstander 
onder druk houden, maar net op 
het laatste beslissende moment 
niet meer, de set werd verloren 
met 23-25.
De tweede set hadden de jongens 
van Dash problemen om het ni-
veau van de vorige set te halen, 
dit maakte het lastig om onder de 
druk van de tegenstander uit te 
komen. De wedstrijd werd verlo-
ren met 2-0.

Al met al hebben we een topdag 
gehad en hebben de jongens C 
van Dash zich goed staande weten 
te houden tussen de topclubs.

Jongens C van Dash proberen zich staande te 
houden in halve finale NOJK in Assen

De jeugd aan het werk tijdens de halve finale NOJK in Assen. Foto: PR

Frank en Lenie Krijgsman-Speksnijder gooiden vorig jaar het roer om. 

Nieuw broodsoort 'Stork' is geboren bij Bakkerij Joop
VORDEN - De afgelopen weken 
had Bakkerij Joop een actie voor 
het verzinnen van een naam voor 
een nieuw broodsoort. De win-
nende inzending 'Stork' kwam 
van Kizzy Vriend uit Vorden met 
de volgende uitleg: "In dialect 
betekent 'Stork' ooievaar,dus 
een nieuw brood is geboren". Zij 
heeft hiermee een maand lang 
gratis brood gewonnen.

Joop en Herma van Bakkerij 
Joop:"Bij Bakkerij Joop willen wij 
voor elke smaak een brood bak-
ken. Het nieuwe broodsoort is een 
smaakvol, licht meergranenbrood 
dat lactosevrij is en géén E-num-
mers en conserveringsmiddelen 
bevat."

Op Facebook en in de winkel 
stroomden de inzendingen bin-
nen. "We waren overdonderd 
door het aantal reacties en het 
was moeilijk een keuze te maken. 
Aangezien Joop en ik vaak dialect 
met elkaar spreken, vonden wij 
deze naam passen bij ons en ons 
bedrijf".

Vrijdagmiddag 12 februari werd 
Kizzy Vriend uitgenodigd in de 
bakkerij om de felicitaties, inclu-
sief een prachtige bos bloemen, 
in ontvangst te nemen. Komende 
maand mag zij gratis brood komen 
halen bij Bakkerij Joop.

Zie ook de advertentie elders in 
deze krant

Joop en Herma (r) Bruggink feliciteren Kizzy Vriend (m) met haar winnende inzending. 
Donderdag 18 
februari is het 
weer filmavond in 
Vorden
VORDEN - Benieuwd welke film er 
wordt vertoond in de bibliotheek 
van Vorden op donderdag 18 fe-
bruari? In de bibliotheek vindt 
u het volledige overzicht van de 
te draaien films van het gehele 
seizoen. 

Bibliotheek Vorden en Het Kultur-
hus hebben er voor gekozen om 
GEEN reclame voor de films in de 
media te maken om kosten te be-
sparen. 

De avond begint om 20.00 uur in 
Het Kulturhus. Kaartjes voor de 
film zijn verkrijgbaar in biblio-
theek Vorden, of op de avond zelf 
in Het Kulturhus. 

De kosten zijn 5 euro. U bent van 
harte welkom. Kijk ook op de web-
site voor meer informatie. 
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl 

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

Bezorgklachten
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.

 

Contact
Bronckhorst Noord

Mail of bel
de redactie!

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

redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20

Contact Bronckhorst Noord 5Dinsdag 16 februari 2016



T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Ruime woning met 
garage

Kastanjelaan 34 
Steenderen

Vraagprijs:

€ 229.000,- k.k.

Open huis 
zaterdag 20 februari 2016 

van 15.00 tot 16.00 uur

Nieuwbouw 3 woningen 
Raadhuisstraat Hengelo 
 

 
Meer informatie?  
Kom vrijblijvend naar de inloop-
avond.  
 
Datum :dinsdag 23 februari  
Tijd  :tussen 19.00 - 20.30 uur 
Locatie :Partycentrum Langeler  
           Spalstraat 2 in Hengelo 
 
Voor deze woningen komt u alleen in aan-
merking met een hoger inkomen. 
Huurtoeslag is niet mogelijk. Zie onze web-
site voor de voorwaarden.  

 
INLOOP 
AVOND 

  23 februari 

huur 
€ 710,68 

 

VRIJWILLIGE OPENBARE INSCHRIJVING
Op verzoek van de Provincie Gelderland zal ten overstaan van mr. E. Roerdink, notaris te Groenlo, 
bij openbare inschrijving (onder voorbehoud van gunning), te koop worden aangeboden de 
volgende kavels:

Kavel 1:  een perceel cultuurgrond (bouwland), gelegen aan de Wilgendijk te  Zieuwent,  
 groot 06.44.80 hectare.

Kavel 2:  een perceel cultuurgrond (bouwland), gelegen aan de Wilgendijk te Zieuwent,  
 groot 07.95.04 hectare.

Combinatiebiedingen voor kavel 1 én kavel 2 zijn mogelijk. 

Inlevering inschrijfformulieren: Uiterlijk 22 maart 2016 tot 11.00 uur ten kantore van notaris 
mr. E. Roerdink, Winterswijkseweg 23 te Groenlo.

Aanvaarding en betaling: Uiterlijk op 2 mei 2016 of zoveel eerder of later als partijen nader 
overeenkomen.

Kosten: Ten laste van de koper komen de kosten van de verkoop, onder andere honorarium 
notaris, overdrachtsbelasting (indien geen vrijstelling van toepassing is) en kadasterkosten.

Legitimatie: Bieders dienen zich te legitimeren (tegelijk inleveren met het inschrijfformulier).

Inschrijfformulieren en inlichtingen:
Inschrijfformulieren, verkoopvoorwaarden, situatieschetsen en verdere inlichtingen zijn 
verkrijgbaar bij:

Notariskantoor Roerdink & Stevelink   
Contactpersoon: W. Bluiminck
Winterswijkseweg 23,7141 DM Groenlo

Postbus 73, 7140 AB Groenlo
T  (0544) 461925  

E  info@rsnotarissen.nl
I   www.rsnotarissen.nl

0.49
  WEEKEND

0.59
  WEEKEND

3.99
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

450 G550 G

1.99
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

4.49 5.99 6.99

PER STUK

500 G 1 KG

PER STUK 250 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

19 T/M 21 FEBRUARI19 T/M 21 FEBRUARI19 T/M 21 FEBRUARI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

Vanaf woensdag 17 februari

Runderlappen*Casselerrib*

400 g

Roomboter 
appeltaart

Witte druiven Mandarijnen

Ca. 1 kg

Knolselderij Cherrytomaten

Bloembollen arrangement

Draag bij aan de draagbare kunstnier. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

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



Vorden MC1 ontvangen nieuwe tassen 
van DutchPC

VORDEN - Het meidenteam van 
Vorden MC1 heeft afgelopen 
zaterdag 13 februari nieuwe 
sporttassen van onze sponsor 

Dutch PC Electronics ontvangen. 
Het team is dankbaar voor de 
nieuwe tassen. Daarom werd 
als dank Ferry Klein Brinke 

van Dutch PC een boeket 
bloemen aangeboden door 
de sponsorcommissie van v.v. 
Vorden.

   

Volle buit voor Dash dames 1
Vorden - Op zaterdag 13 februari stond voor Dash dames 1 een onbe-
kende tegenstander op het programma. Ze mochten aantreden tegen 
SVI dames 1 in Zwolle. De Vordenaren staan momenteel op de 3e plek 
en SVI staat 9e. De dames van Dash wilden graag vlammend van start 
gaan om de punten mee terug te nemen naar Vorden en om de laatste 
wedstrijd recht te zetten. Hierin werden weliswaar alle punten ge-
pakt, maar het vertoonde spel was niet hoogstaand.

Maar in het begin van de eerste set 
stond het gelijk al 4-0 voor SVI. Het 
was even wennen in de rumoe-
rige zaal waar erg weinig ruimte 
om het veld was. Maar vanaf een 
stand van 8-8 wist Dash door te 
drukken met meerdere goede ser-
viceseries. Hier wist de tegenpartij 
geen antwoord op, waardoor de 
set al snel een prooi was voor de 
Vordenaren; 12-25. De tweede set 
begonnen de dames uit het Acht-
kastelendorp voortvarend. De druk 
met de service werd doorgezet. Er 
stond een kleine voorsprong op 
het scorebord, maar niet veel later 
stond de stand ook alweer gelijk. 
Door te veel eigen fouten konden 
de rood-zwarten maar geen grote 
voorsprong opbouwen. Zo bleef 
het gedurende deze set spannend 
tot het laatste moment. Aan het 

einde van de set wist Dash met een 
paar prachtige blokpunten door te 
drukken en werd de set uiteindelijk 
binnen gehaald met 22-25. De Vor-
dense dames hadden twee punten 
op zak, maar waren naar Zwolle ge-
komen voor de volle buit. De derde 
set werd het wat wisselvalliger. Het 
welbekende derde set syndroom 
zou je haast zeggen. Iedereen stond 
net even iets minder op scherp, 
de service liep minder lekker en 
ook de scores bleven uit. Het ging 
nog steeds gelijk op, want ook SVI 
maakte fouten. Met een dubbele 
wissel kwam Karien Meutstege aan 
service. Zij serveerde ons met een 
aantal directe punten naar een flin-
ke voorsprong. Met wat discutabele 
punten van de arbitrage leek het 
toch nog spannend te worden aan 
het eind, maar Dash rook de winst 

al en liet zich de kaas niet meer van 
het brood eten. Met 20-25 was ook 
de derde set winnend afgesloten.
Nu nog het bonuspunt. Normaal 
gesproken speelt een tegenstander 
alles of niets en krijgen de dames 
uit Vorden een extra druk op de 
schouders om dit punt nog bin-
nen te halen, maar vandaag niet. 
De service liep weer als een trein, 
de blokkering werkte een aantal 
ballen flink hard aan de grond en 
ook de verdediging liet niks aan 
het toeval over en raapte alle ballen 
van de vloer. Het was dan ook niet 
gek dat aan het eind van de vierde 
set dezelfde stand als in de eerste 
set op het telbord stond; 12-25. 
Dus met een goed gevoel en lekker 
spel hebben de dames van Dash 
de vijf punten mee naar huis kun-
nen nemen. Volgende week mogen 
zij weer thuis tegen SVS dames 1. 
In de uitwedstrijd heeft Dash zich 
hier zeker niet van haar sterkste 
kant laten zien. Laten we hopen dat 
ze dat zaterdag wel kunnen doen 
en hiermee ook de winst in Vorden 
kunnen houden. Kom kijken om 
17.45 uur in sporthal 't Jebbink!

Quintus handbalverslag 
14 februari
HENGELO - Zondag 14 februari 
speelden alleen de Dames Seni-
oren een uitwedstrijd. Op de tri-
bune van Sporthal de Kamp zag 
het vele publiek een dag spor-
tieve wedstrijden. Behaalden de 
jeugd D1 en de Heren Senioren 2 
een gelijkspel, de Heren B1, He-
ren Senioren 1 en de Heren C1 
behaalden winstpunten.

De Quintus Dames Senioren 1 
speelden tegen de dames van the 
Flyers in het Arcus Sportcentrum 
in Wijchen. Ze kwamen al snel op 
achterstand. Tweede helft ging het 
goed en kwam Quintus terug tot 
18-14. Helaas scoorden the Flyers 
de laatste paar minuten nog een 
aantal keren. Eindstand 22-15.
Quintus E1 speelde in Sporthal de 
Kamp tegen Minerva E2. Dit team 
is nieuw in de competitie. De mei-
den van Quintus waren heer en 
meester in de wedstrijd. Iedereen 
scoorde vandaag één of meerdere 
keren. Eindstand 22-0.

De D1 speelde een spannende 
wedstrijd tegen Erica 76. De wed-
strijd ging lang gelijk op, wat be-
treft scores. Quintus stond lang 
twee puntjes voor maar werden 
ingehaald door het goed spelende 
team van Erica. In de laatste mi-
nuut werd het toch nog een gelijk 
spel. Uitslag 7-7. De Heren B speel-
de een prima wedstrijd tegen UG-
HV HB1. In de eerste helft scoor-
de het gastteam als eerste, maar 
Quintus nam snel voorsprong, 
ruststand 8-6. In de tweede helft 
bleef Quintus op voorsprong. Me-

de door uitstekend keeperswerk 
kreeg de tegenstander weinig kans 
tot scoren. Eindstand 18-11. De C 
meiden speelden thuis tegen Erix 
DC1 uit Lichtenvoorde. De eerste 
helft moest Quintus aanvallend 
maar vooral ook verdedigend een 
beetje opwarmen, waardoor ze 
op een achterstand van 2-9 kwa-
men te staan. De tweede helft ging 
steeds beter. Eindstand 10-13.

De Heren 1 van Quintus moesten 
aantreden tegen Swift Arnhem 3. 
In een eenzijdige wedstrijd start 
Quintus uitstekend, wat resul-
teerde in een 15-0 tussenstand. 
Quintus liet daarna de teugels wat 
vieren. Eindstand 31-18. Quintus 
HS2 speelde deze zondag thuis 
tegen Huissen HV HS2. De gasten 
hadden het beste van het spel en 
bouwden al snel een voorsprong 
van enkele doelpunten op. Rust-
stand 12-9. Na rust bouwde Huis-
sen de voorsprong verder uit. De 
mannen van Quintus knokten zich 
in het laatste kwartier echter sterk 
terug tot een eindstand van 19-19.
HC1 speelde een goede wedstrijd 
tegen AHV Achilles. Vanaf het 
eerste moment waren de Quintus 
jongens 'on de lead'. De keeper 
was lang en ze kregen de opdracht 
laag te gooien. Dat deden ze dan 
ook. Het ging gelijk op naar een 
winst eindstand van 16-15.

Voor het programma, zie de web-
site. 
   

 ■ www.svquintus.nl

   

Open tuinendagen
Wildenborch
VORDEN - Op zaterdag 20 en zon-
dag 21 februari 2016 - een week 
eerder dan voorzien - zullen de 
tuinen van Buitenplaats de Wil-
denborch geopend zijn voor het 
publiek. De duizenden sneeuw-
klokjes zijn op vele plekken in de 
tuin en in het bos te vinden.

Onder de hoge bomen en in het 
gras, tussen de bladeren en langs 
het water. Hier en daar komen de 
narcissen al in bloei en zelfs de 
krokus durft het aan zijn kopje bo-
ven het gras uit te steken. Dit alles 
is te bewonderen tijdens de open 
tuinendagen van Buitenplaats de 
Wildenborch. 
Van 10.30 uur - 15.30 uur zullen 
de hekken open staan om de be-
zoekers te ontvangen. Langs een 
uitgezette route door de tuin kan 

met dwalen langs de verrassende 
doorkijkjes, de eeuwenoude bo-
men en bovenal natuurlijk langs 
de grote witte velden met sneeuw-
klokjes. 

In de theeschenkerij van het 
Koetshuis kan men bij het haard-
vuur nagenieten met een kopje 
koffie/thee, een beker warme cho-
colademelk of een kom soep. 

Toegang: € 2,50. Kinderen tot 12 
jaar gratis. Honden kunnen niet 
worden toegelaten, ook niet als 
zij aan de lijn lopen. Adres: Wil-
denborchseweg 20, Vorden (ver-
bindingsweg tussen Vorden en 
Lochem).
   

 ■ www.wildenborch.nl

MC1 is dankbaar voor de gesponsorde tassen. Foto: PR

Door een geslaagde allerlaatste doelpoging bij de D1, wordt nipt gelijkspel behaald. 
Foto: Liesbeth Spaansen
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Deze uitspraak heeft vrijwel elke rugpatiënt vast wel eens gehoord. 
Wat er meestal mee bedoeld wordt is dat rugpijn slechts inbeelding 
is.  Uiteraard is dit absoluut niet het geval, maar toch zit er wel een 
kern van waarheid in. Pijn wordt immers uiteindelijk ervaren in het 
brein en dat bevindt zich toch wel degelijk tussen de oren.

Pijn is een waarschuwing
Pijn is bedoeld als waarschuwing 
dat er iets in ons lichaam bescha-
digd is, of op het punt staat bescha-
digd te raken.  Op de plaats waar 
het misgaat worden pijnzenuwen 
geactiveerd, waarna een elektrisch 
signaal via de zenuw naar de her-
senen, waar het signaal ‘vertaald’ 
wordt tot pijn. Simpel toch?

De rol van de hersenen
Toch is dit proces in het echt een 
stuk complexer. Er zijn namelijk 
enorm veel factoren die meebepa-
len of en hoeveel pijn de hersenen 
aan een binnenkomend signaal 
toekennen. Hersenen kunnen pijn 
onderdrukken, maar ook juist 
versterken. Bijvoorbeeld emoties 
hebben hier een grote invloed op: 
een opgewekt persoon kan door-
gaans veel meer pijn tolereren dan 
iemand die neerslachtig is.

Sensitisatie bij chronische 
klachten
Wanneer pijnprikkels vaak her-

haald worden wordt de tolerantie 
voor die prikkel lager. Onze her-
senen ‘leren’ als het ware de pijn 
efficiënter te registreren. 

Dit fenomeen wordt ‘sensitisatie’ 
genoemd en kan bij chronische 
rugklachten ertoe leiden dat men-
sen veel pijn ervaren, ondanks 
dat er nauwelijks echte schade is. 
Ook al loopt de rug niet echt ge-
vaar, toch slaan de hersenen groot 
alarm.

Pijn verplaatst
Ook lijkt rugpijn zich vaak te ver-
plaatsen. Onze hersenen bevatten 
een plattegrond van het lichaam 
waarmee de oorsprong van een 
pijnprikkel bepaald wordt. Maar 
deze plattegrond is niet heel 
nauwkeurig, zodat de hersenen 
soms een beetje moeten gissen 
waar de pijn vandaan komt. Zo 
kan het lijken dat de pijn ineens 
van een heel andere plek komt 
dan voorheen, terwijl er in de rug 
feitelijk niets veranderd is.

Behandeling van het 
bewegingsprobleem, 
niet de pijn
Pijn is dus een zeer complex fe-
nomeen. Daarom is pijn niet be-
trouwbaar genoeg om conclusies 
op te baseren. Maar wat wèl vast-
staat is dat rugpijn meestal ver-
oorzaakt wordt door bewegings-
problemen. 

Bij Chiropractie Zutphen zijn we 
dus niet zozeer geïnteresseerd in 
waar het pijn doet, maar met na-
me in waar het verkeerd beweegt. 
Want daar ligt de werkelijke oor-
zaak van de pijn en tevens de sleu-
tel tot de oplossing!  

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

U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken.

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

Als hoofdpijn je nekt….. 
De oorzaak van hoofdpijn kan in de nek liggen 
 
Hoofdpijn komt veel voor; bijna iedereen krijgt er eens in zijn leven meete maken. 
Veel mensen beschouwen hoofdpijn op een gegeven moment als iets dat bij hun 
hoort. Chiropractor Ivar Schenk van Chiropractie Zutphen heeft in de afgelopen 
jaren veel mensen behandeld voor hoofdpijnklachtenChiropractie kan helpen uw 
hoofdpijn te verlichten, door het verminderen van gewrichts- en spierirritatie in 
het hoge nekwervelgebied.  
 
Soorten hoofdpijn 
Er bestaan veel ve 
tie van migraine en spanningshoofdpijn ook worden verminderd.  
 
 
 

 
 
Zaadmarkt 84 a 
7201 KM Zutphen 
Tel: 0575-793030 
www.chiropractie-zutphen.nl 
 
U kunt zonder verwijzing een afspraak maken 
 
Chiropractie wordt vaak (groten-)deels vergoed vanuit het aanvullend 
pakket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Infotorial)

Rugpijn? 
Dat zit vooral tussen 
de oren…...

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Vrijstaande 
woonboerderij met 

4380 m² perceel.

Zutphen Emmerikseweg 19  
Toldijk

Vraagprijs:

€ 275.000,- k.k.

Open huis 
zaterdag 20 februari 2016 

van 13.30 tot 14.30 uur

 

		
 

 

	 	 		 	
	

	 			

Dorpsstraat 22  Vorden
www.slijterijvorden.nl 
(0575) 55 42 64 • info@slijterijvorden.nl

Floryn Jonge Jenever
1 ltr. voor 11,99
2 voor 22,50

Floryn Citroen Brandewijn
1 ltr. voor 8,99

Salentein Elevado 
rood - wit - rose
Nu voor 4,99 per � es

Alle Whisky’s 
10% KORTING
(m.u.v. reeds lopende 
acties)

Spaar gratis mee met Piggy, 
het spaarsysteem van Vorden

Acties geldig t/m zaterdag 27/02/16

Wij bakken deze week extra veel 

Appelfleur
Heerlijk boterdeeg met appeltjes, 
abrikoosjes en bitterkoekjes spijs.

Daarom: geen € 7.35 
maar voor slechts 

€ 5.95

Adelaarstraat 12 • Doetinchem 
T (0314) 64 58 99

Arnhemstraat 4 • Brummen • (0575) 56 12 77
Beukerstraat 97 • Zutphen • (0575) 64 58 99 www.jolinkbanket.nlwww.jolinkbanket.nl



Gezellige feestavond V.A.M.C. 
de Graafschaprijders

VORDEN - Afgelopen zaterdag-
avond was de jaarlijkse feest-
avond van motorvereniging 
V.A.M.C. de Graafschaprijders 
bij café restaurant De Herberg in 
Vorden. Het was zoals gewoonlijk 
een gezellige drukte. Een aantal 
dames en heren werden gehul-
digd in verband met hun 25, 40 
en 50-jarig lidmaatschap.

Joop Wuestenenk, oud voorzitter 
was de enige dit jaar met een vijf-
tigjarig jubileum. Allen kregen een 
speldje en grote bos bloemen mee 
naar huis. De bloemen werden 
aangeboden door bloembinde-
rij Kettelerij. Zij die niet aanwezig 
konden zijn krijgen het later aan-
geboden door de vereniging.
Naast de jubilarissen werden ook 
clubkampioenen en enduro kam-
pioenen gehuldigd. Roan Davids, 
Collin Schellen, Mike Roes, Joost 
Mokkink, Remco Toonk en Ri-
chard Enzerink zijn respectievelijk 
de kampioenen in de klassen: 50, 
65, 85, 125cc jeugd, Open-klasse 

en recreanten. Helaas was niet ie-
dereen aanwezig. Een aantal en-
duro rijders, waaronder Bas klein 
Haneveld, was op trainingsstage 
in Spanje ter voorbereiding op het 
aankomend EK en ONK seizoen. 
Diegenen die niet aanwezig kon-
den zijn hadden eerder deze week 
de prijs al ontvangen van voorzitter 
Johannes van Kempen.

Mark Wassink en Peter Lenselink 
namen de prijzen in ontvangst voor 
het V.A.M.C. 1 enduro clubkam-
pioenschap dat ze met overmacht 
hadden gewonnen met hun ma-
tjes Bas Klein Haneveld en Robin 
Nijkamp. Daarnaast liet voorzitter 
Van Kempen weten bijzonder trots 
te zijn op de twee Nederlands kam-
pioenen die de club heeft. Klein 
Haneveld werd individueel kampi-
oen in de categorie E2 en Alex v.d. 
Broek deed het zelfde in de klasse 
EV-40 bij de enduro. Naast deze 
heren vielen Jan Willem Arendsen 
en Maurice v.d. Berg ook in de prij-
zen. Dit jaar werd de wisseltrofee 

niet aan een sportman uitgereikt 
maar aan een sportploeg. Bij de 
zesdaagse in Slowakije wist het 
clubteam van de V.A.M.C. met Lu-
cas Dolfing, Robin Nijkamp en Bas 
Klein Haneveld er met de hoofd-
prijs vandoor te gaan. Vandaar dat 
er nu gekozen werd voor de sport-
ploeg van het jaar. Ook kregen de 
'drie Musketiers' Klein Haneveld, 
Nijkamp en Dolfing een oorkonde.

De kampioenen die naar voren 
werden gehaald bij de afdeling 
toer waren Henk Mokkink en Rob 
Reerink. Zij mochten de bekers en 
bloemen in ontvangst nemen voor 
kampioen binnenland en buiten-
land. De Schoenaker trofee ging 
naar Henk Mokkink. Naast de hul-
digingen was er ook de jaarlijkse 
verloting met dank aan verschil-
lende plaatselijke ondernemers 
die mooie prijzen ter beschikking 
hadden gesteld. De sfeer was zoals 
gewoonlijk uitstekend en naarma-
te de avond vorderde werden de 
verhalen mooier.

WICHMOND - Om een sporthal, 
zoals deze in Wichmond, draai-
ende te houden zonder gemeen-
telijke steun in zo'n kleine ge-
meenschap is niet eenvoudig. 
Eén van de financiële middelen 
is bordsponsoring in de sporthal, 
welke inmiddels langs alle gevel-
delen zijn aangebracht.

Bijzonder trots zijn wij dat AH Vor-
den ook een nieuw reclamebord 
voor enkele jaren beschikbaar 
heeft gesteld. 
De heer Wilbert Grotenhuys, wel-
ke al diverse malen met de jeugd 
van Vorden gebruik heeft gemaakt 
overhandigd het nieuwe bord aan 
voorzitter Bart Leferink.

   

Blik op volgend crossseizoen
VORDEN - Na een succesvol fiets-
cross seizoen van Anne Mokkink 
in 2015 met een 8ste plaats op 
zowel de Nederlandse, Europese 
en Wereldkampioenschappen in 
de cruiserklasse women 17-29 jr. 
is Anne zich nu alweer aan het 
voorbereiden voor seizoen 2016.

In seizoen 2016 gaat Anne deelne-
men aan alle nationale wedstrij-
den en een aantal internationale 

wedstrijden in zowel de cruiser 
women klasse als de women 17+ 
klasse. Met als doel zich weer te 
kwalificeren voor het NK, EK en 
WK. Waarvan ze van het NK in 
Luyksgestel en het EK in Verona, 
Italië, al bijna zeker is van deel-
name zal het WK er dit jaar niet 
inzitten, dit zal namelijk verreden 
worden in Colombia. Voor 2016 
heeft ze besloten een club van 50 
op te richten. Dat houdt in dat 

mensen een donatie van 50 euro 
kunnen doen, dat wordt geïnves-
teerd in materialen, trainingen en 
het dekken van de vele reiskosten. 
Iedereen kan haar helpen door 
lid te worden van de club van 50. 
Geïnteresseerd en wilt u haar hel-
pen? Sponsoring bedrijf met logo 
e.d. mogelijk. 

Neem contact op via contact opne-
men via annemokkink@gmail.com

AH Vorden nieuw reclamebord in 
Sporthal de Lankhorst

Wilbert Grotenhuys (r) en Bart Leferink met het nieuwe reclamebord. Foto: PR

Mooi
Er viel hier gisteren een veelbe-
lovende kaart op de mat. 'I miss 
you' stond erop. Met harten er-
omheen enzo, echt heel bevesti-
gend. Tot ik 'm omdraaide. Niet 
alleen bleek de liefde voor de 
vorige bewoonster, maar ook was 
ie afkomstig van een bedrijf dat 
handelt in inktpatronen. Ze had 
blijkbaar al een tijdje niet geprint, 
denk ik. Het tafereel was geheel 
rolbevestigend voor mijn Valen-
tijns geschiedenis.

Ik had nooit echt veel animo, 
werd niet heel interessant bevon-
den. En als er dan eens iemand 
'op' mij was, dan was het altijd 
die ene vriend waarvan ik het niet 
wilde. Omdat hij óf te dierbaar 
was, óf juist niet. Met Valentijn 
vielen er geen kaarten bij mij op 
de mat. Wellicht omdat ik me so-
wieso mijn hele jeugd niet bewust 
was van elke vorm van uiterlijke 
schoonheid. En dan doel ik vooral 
op die van mezelf.

Ik werd niet aanbeden. Niet met 
Kerst, Valentijn, Bevrijdingsdag 
en ook niet in de zomer. Ik heb 
nooit over boulevards geflaneerd 
aan de hand van een jongen die ik 
niet verstond maar wel begreep. 
Om mijn roodverbrande schou-
ders hing geen Juan, John of Jo-
han. Er werden mij geen druiven 
gevoerd op een Grieks strand-
bedje, ik ben niet gemasseerd in 
de Portugese branding door een 
fado zingende man met veel arm 
haar. En geen beschonken Itali-
aan heeft er ooit onderaan mijn 
balkon gestaan.

Oud-klasgenoten zullen mij niet 
nieuwsgierig Google-en en de 
presentator van 'het mooiste 
meisje van de klas' zal hier niet 
aan de deur verschijnen. Niet 
omdat ik zo lelijk was. Alleen was 
er altijd wel iemand mooier. En 

weet je, ik geloof dat ik dat niet 
zo'n probleem vond. Ik ben nooit 
gepest, had genoeg hersenen en 
al snel vrienden voor het leven. 
Met wie ik de gierende slappe 
lach kreeg, stiekem naar de Mc-
Donalds ging in zelfbedachte tus-
senuren en voor de rest verras-
send braaf bleef.

We zien elkaar nog steeds, krijgen 
onvervalste lachbuien, praten 
over toen- en nu, of we nog ge-
noeg hersenen hebben en of we 
ze nog genoeg gebruiken. En als 
we hamburgers eten, dan bak-
ken we ze zelf. Om de kinderen 
enigszins het goede voorbeeld 
te geven. En oh ja, laatst hebben 
we het mooiste meisje nog even 
opgezocht op Facebook. Ja, nog 
steeds zo prachtig dat je hoopt 
dat ze op zijn minst zweetvoeten 
heeft.

De liefde. Hartstochtelijk, vriend-
schappelijk, muisstil en oorver-
dovend.. Ik heb er ondanks alles 
altijd genoeg van mogen ontvan-
gen. En nu ik twee dochters heb, 
ben ik volledig de Koningin ter 
rijk.

De geheime liefde van mijn doch-
ter is trouwens 'op' een ander. Het 
lef, mijn dochter is bloedmooi. 
Misschien op het eerste gezicht 
niet zo mooi als een ander, maar 
als je goed kijkt.. Onbevangen 
stoer, intens goed, klungelig ko-
misch, naïef makkelijk en eeuwig 
trouw. Echt, bloedmooi. Ik heb 
haar gezegd dat ze nog haar hele 
leven lang verkering kan hebben. 
Eerst maar eens vrienden voor al-
tijd vinden, stiekem fastfood eten, 
nooit gepest worden en genoeg 
zelfbedachte tussenuren creëren. 
En omdat hij haar niet wil, heb ik 
die Valentijnskaart vanmorgen 
gekregen. Lekker puh.

EvaSchuurman
Column

De Alliance Française Zutphen 
verzorgt een VAKANTIECURSUS FRANS
U kunt na afloop eenvoudige gesprekken voeren in het Frans. 
Profitez-en ... et bonnes vacances en France ! 
 
Start:  dinsdag 22 maart 2016
Duur cursus:  8 lessen van 2 uur op dinsdagavond
Tijdstip:  19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie:  Het Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld
Kosten:  € 100,--  excl. boek
Lesgroep:  maximaal 14 cursisten per groep
Niveau:  beginnersniveau
Cursus gaat door bij voldoende deelname
                            
Inschrijving en informatie: Milly Douma, directrice de cours,
tel. 0575 - 547420, e-mail: zutphen-cursus@alliance-francaise.nl

Voor onze overige activiteiten zie: afpb.nl/zutphen

 

De Alliance Française Zutphen verzorgt een VAKANTIECURSUS FRANS 
U kunt na afloop eenvoudige gesprekken voeren in het Frans.  
Profitez-en ... et bonnes vacances en France !  
  
Start:   dinsdag 22 maart 2016 
Duur cursus:  8 lessen van 2 uur op dinsdagavond 
Tijdstip:   19.30 uur tot 21.30 uur 
Locatie:  Het Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld 
Kosten:  € 100,--  excl. boek 
Lesgroep:  maximaal 14 cursisten per groep 
Niveau:  beginnersniveau 
   cursus gaat door bij voldoende deelname 
                             
Inschrijving en informatie: 
Milly Douma, directrice de cours  tel. 0575- 547420 
e-mail :   zutphen-cursus@alliance-francaise.nl 
 
Voor onze overige activiteiten zie: afpb.nl/zutphen 
 

Huldiging kampioenen V.A.M.C. de Graafschaprijders. Foto: Henk Teerink

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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Wat is de BEST-tas? 
De BEST-tas is een stevige tas van gerecycled plastic 

waarin u Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed 

en Textiel kunt verzamelen. Spullen die nu nog vaak 

bij het restafval belanden. En dat is jammer, want 

het zijn waardevolle spullen die prima hergebruikt of 

gerecycled kunnen worden.

Doet u ook mee?
Uiterlijk 5 maart ontvangt u het startpakket in de 

bus met daarin uw eerste BEST-tas en informatie 

over de nieuwe inzameling. We hopen van harte dat 

u meedoet met deze nieuwe manier van inzamelen. 

Zo winnen we grondsto� en terug en verminderen 

we de hoeveelheid restafval. Bovendien levert de 

inzameling en sortering werkgelegenheid op voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geef 

daarom de BEST-tas een plek in uw bergkast of schuur 

en verzamel voortaan eenvoudig uw overgebleven 

spullen.

Inzameling aan huis
In maart start de inzameling van de BEST-tassen. De 

tassen worden eenmaal per acht weken ingezameld 

door Circulus-Berkel in samenwerking met sociaal werk-

voorzieningschap Delta. U kunt uw inzameldagen vinden 

op de digitale afvalkalender op www.circulus-berkel.nl. 

Of gebruik de app van Circulus-Berkel. U vindt de app in 

de App store en Google play via de zoekterm Afvalvrij.

Wat gebeurt er met de tassen?
De BEST-tassen gaan naar Kringloopbedrijf 2Switch. Daar 

sorteren de medewerkers de ingezamelde spullen uit. 

Herbruikbare en verkoopbare spullen worden verkocht 

in de winkel. Overgebleven kleding en ander textiel gaat 

naar het Leger des Heils Reshare. Van de overige, niet 

verkoopbare spullen wordt het materiaal gerecycled. Zo 

worden de overgebleven boeken verwerkt als oud pa-

pier. Elektrische apparaten gaan naar Weee Nederland

voor verdere sortering en recycling. Speelgoed dat niet 

verkocht wordt, gaat naar gespecialiseerde recycle-

bedrijven van bijvoorbeeld harde kunststo� en.

Nieuwe BEST-tas
Heeft u uw BEST-tas aan de weg gezet? Dan krijgt u 

binnen 4 tot 6 weken automatisch een nieuwe thuis-

gestuurd. Wilt u eerder uw spullen kwijt of heeft u 

meer dan in de BEST-tas past? Breng uw spullen dan 

gratis weg naar de kringloopwinkel van 2Switch in 

Doesburg of Zutphen of de kringloopwinkel van Aktief 

in Doetinchem. Of bel de samenwerkende kringloop-

bedrijven 2Switch en Aktief om ze gratis op te laten 

halen: 0900 0205. 

Recycle Wijzer 
voor inwoners van de gemeente Bronckhorst

Wat mag er in 
de BEST-tas?

 Boeken
 Alle boeken zijn welkom, ongeacht de staat.  

 Elektrische apparaten (E-Goed)
    Ook kleine elektrische apparaten mogen in de 

BEST-tas. Denkt u hierbij aan artikelen met een 

stekker, maar ook aan alles dat werkt(e) op een 

batterij of accu. Voorwaarde is wel dat het in de 

tas past en de tas dicht kan. Het mogen zowel 

defecte als werkende apparaten zijn.

 Speelgoed
  Speelgoed en knu� els die niet meer worden 

gebruikt, mogen ook in de BEST-tas. Ongeacht 

de staat.

 Textiel
  Alle textiel mag in de BEST-tas: kleding, schoe-

nen, huishoudtextiel, gordijnen, lakens, dekens, 

lappen, tassen en riemen. Ook versleten en 

kapot textiel mag erin, bijna alles kan herge-

bruikt worden! Alleen ernstig vervuild of nat 

textiel kunt u niet in de BEST-tas doen. TIP: 

Maak schoenen met de veters aan elkaar vast 

zodat deze bij elkaar blijven.

Wilt u meer weten?
Kijk op www.circulus-berkel.nl, neem contact 

op via het contactformulier op de site of bel 

het Servicenummer van Circulus-Berkel: 

0900 9552 (regulier tarief).

Partners in de BEST-tas zijn

zijn nogDeze 

Inzameling aan huis
In maart start de inzameling van de BEST-tassen. De 

tassen worden eenmaal per acht weken ingezameld 

Wat mag er in 
de BEST-tas?
Wat mag er in Wat mag er in 

Geef uw gebruikte spullen 
een nuttige bestemming!

In de gemeente Bronckhorst gaan we van start 

met een nieuwe gratis inzameling aan huis. 

Vanaf nu kunt u Boeken, kleine Elektrische 

apparaten, Speelgoed en Textiel eenvoudig 

verzamelen met de BEST-tas. Vanaf maart 

2016 worden de tassen aan huis ingezameld. 

Komende weken worden de startpakketten voor 

de BEST-tas bezorgd. Alle huishoudens in de 

gemeente Bronckhorst krijgen een startpakket 

in de bus. Hierin vindt u uw eerste 

BEST-tas en alle informatie over 

deze nieuwe inzameling op een rij.

Raadpleeg de digitale afvalkalender op www.circulus-berkel.nl of gebruik de app!
Uw inzameldagen?



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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Op 27 februari valt bij de meeste 
inwoners en bedrijven de aanslag 
gemeentelijke belastingen 2016 
in de bus. Let op: de jaarlijkse 
belastingaanslag met WOZ-
waardebeschikking ontvangt u 
dit jaar voor het eerst van het 
Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente (GBT) in Hengelo (Ov).  
Vanaf 1 januari 2016 verzorgt het 
GBT het werk rondom het heffen 
en innen van gemeentelijke 
belastingen en de WOZ.

Op de brieven en de aanslagen 
staat het logo van het GBT. 
Dat ziet er als volgt uit:

 

Binnenkort valt de gemeentelijke belastingaanslag 2016 
bij u in de bus

Automatische incasso
Als u gebruik maakt van auto-
matische incasso hoeft u zelf niets 
te wijzigen. Het rekeningnummer 
verandert automatisch in dat 

van het GBT. Dat nummer is 
NL72BNGH0285141228 
met incassant ID 
NL28ZZZ081847510000. 

Geen aanslag ontvangen?
Het kan zijn dat u zich in het verle-
den heeft aangemeld voor digitale 
post van MijnOverheid. In dat ge-
val ontvangt u eind februari geen 
papieren aanslag in uw brieven-
bus, maar staat deze online voor 
u klaar in uw berichtenbox. U kunt 
hiervoor met uw DigiD inloggen 
op www.mijnoverheid.nl. 

Vragen?
Informatie over uw belasting-
aanslag en antwoord op veel-
gestelde vragen vindt u op 
www.gbtwente.nl. U kunt daar 
ook veel zaken digitaal regelen. 
Voor al uw vragen over belastin-
gen kunt u voortaan terecht bij 
het GBT via info@gbtwente.nl 
of (053) 48 15 889.

De gemeente besloot onlangs om 
de muziekkoepel aan de Emma-
straat in Vorden over te dragen 
aan stichting muziekkoepel Vor-
den, een initiatief van inwoners. 
De koepel is in 1948 gebouwd 
door bewoners en in 1949 door 
hen overgedragen aan de ge-
meente, die vervolgens jaarlijks 
onderhoud pleegde. In de koepel 
vonden geen culturele activiteiten 
plaats, de plek was de laatste 
jaren een gedoogplek voor jonge-
ren. Afgelopen zomer is door een 
aantal inwoners de stichting 
muziekkoepel Vorden opgericht. 
Zij zetten zich in voor behoud van 
de koepel voor laagdrempelige 
sociaal culturele activiteiten. 
De nieuwe stichting heeft ons 
gevraagd of zij het eigendom van 
de koepel over kunnen nemen, 
waarbij de speelplaats en -toe-
stellen om de koepel heen van 
de gemeente blijven. Voor de 
gemeente is het hebben en 

onderhouden van de koepel geen 
kerntaak. Daarom dragen we het 
eigendom over aan initiatief-
nemers uit de samenleving, net 
zoals afgelopen jaren bij dorps-
huizen is gebeurd, volgens een 
erfpachtconstrcutie (ondergrond 
blijft eigendom van de gemeente). 
Met de stichting, met de jongeren-
werker en jongeren zijn afspraken 
over het gebruik gemaakt.   

Mooi inwonerinitiatief
Wethouder Paul Seesing: “Met de 
overdacht blijft de muziekkoepel 
behouden en krijgt de Vordense 
gemeenschap hier zo nu en dan 
mooie culturele activiteiten voor-
geschoteld, zonder commerciële 
doeleinden. Een goed initiatief van 
inwoners!” Aan de overgang in 
andere handen draagt de gemeente 
in totaal 12.000 euro bij aan de 
stichting. Dit zijn de kosten die de 
gemeente anders de komende jaren 
zelf aan met name onderhouds-
kosten voor de koepel kwijt was. 

De stichting wil de koepel een 
opknapbeurt geven. De kosten 
hiervan zijn geraamd op ca. 36.000 
euro. Het bedrag van de gemeente 
wordt hiervoor gebruikt. De overige 
kosten dragen de gebruikers zelf 
bij door onder meer zelf een deel 
van het werk uit te voeren en 
sponsors te zoeken.

Muziekkoepel Vorden in erfpacht 
over naar stichting

Het centrum van Vorden heeft 
een nieuw jasje gekregen, om 
ervoor te zorgen dat het ook in 
de toekomst een dorp blijft waar 
het fijn wonen is met goede, 
gemakkelijk en veilig bereikbare 
voorzieningen voor inwoners 
en bezoekers. Het laatste deel-
project is de herinrichting van de 
rotonde Ruurloseweg-Horster-
kamp. 

Uitgangspunten
De uitgangspunten voor het 
ontwerp waren:
• verbetering oversteekbaar-

heid en veiligheid (vooral 
 fietsers)
• verbetering doorstroming 

doorgaand verkeer (Zutphen-
Ruurlo)

• verbetering entree Vorden 
centrum

Planning
Grondwerk archeologie:  
Week 03 t/m week 06 
Kabels en leidingen verleggen: 
Week 13 t/m week 17

Aanleg rotonde:   
Start week 18, gereed medio juli

NTP Infra uit zevenaar voert de 
werkzaamheden voor de ge-
meente uit. Zij starten in januari 
2016 met het graven van de 
nieuwe rotonde. Omdat de loca-
tie bij het kasteel ligt, gebeurt dit 
onder archeologische begelei-
ding. De exacte planning stem-
men we nog met de betrokken 
partijen af en is mede afhankelijk 
van het weer.

Inloopavond
Op 14 januari organiseren we 
een inloopavond over de plan-
nen. U bent van harte welkom 
van 19.00 tot 20.00 uur in hotel 
Bakker. Tijdens de bijeenkomst 
krijgt u informatie over de uit-
voering en de planning van de 
werkzaamheden. Uw vragen 
kunt u stellen aan medewerkers 
van de gemeente en de aanne-
mer. De bijeenkomst heeft geen 
vast programma, u kunt gewoon 
binnenlopen.

Werkzaamheden rotonde 
Vorden in januari van start
Inloopavond op 14 januari 

v
13.02

 2015 

   € 258,00  

Afvalstoffenheffing    
vast recht  €  93,09  €  93,09  
containers gft 80 liter €  1,48  €  1,48   
  140 liter €  2,60  €  2,60   
  240 liter €  4,45  €  4,45  
containers restafval 80 liter €  4,70  €  4,70   
  140 liter €  8,23  €  8,23   
  240 liter €  14,11  €  14,11  
vuilniszak gft  €  0,37  €  0,37  
vuilniszak restafval  €  1,88  €  1,88  

Onroerende zaakbelasting       
percentagen van de heffingsmaatstaf    
eigenaren woningen   0,1294  0,1261  
eigenaren niet-woningen   0,1846  0,1786  
gebruikers niet-woningen   0,1414  0,1368  

Grafrechten      
algemeen onderhoud  €  125,00  € 125,00  
onderhoud eigen graf  €  10,00  €  10,00  

Forensenbelasting      
de belasting bedraagt bij een woz waarde van:    
€ 0                tot € 100,000  €  269,00  €  266,00  
€ 100.000 tot € 200.000  €  307,00  €  304,00  
€ 200.000 tot € 250,000   €  345,00  € 341,00  
€ 250.000 tot € 300,000  € 386,00  € 381,00  
€ 300.000 tot € 350.000  €  422,00 €  417,00  
€ 350.000 tot € 400.000  €  462,00  €  457,00  
€ 400.000 of meer  €  502,00  €  496,00 

Toeristenbelasting  tarief 2016 jaartarief   tarief 2015  jaartarief 
  p.p.p.n.     p.p.p.n.   
• Camping 
 toeristische plaats €  0,71  €  105,22 €  0,70  €  103,74  
 seizoenplaats €  0,71  €  110,76  €  0,70  €  109,20  
 vaste jaarstandplaats €  0,71  €  115,87  €  0,70  €  114,24  

• Mini-camping     
 toeristische plaats €  0,71  €  80,94 €  0,70  €  79,80  
 seizoenplaats €  0,71  €  85,20  €  0,70  €  84,00  

• Hotels €  1,49  €  149,00 €  1,47  €  47,00  

•  Bed & Breakfast / pensions / €  0,90  €  63,00  €  0,89  €  63,20  
 kampeerboerderij / herberg / 
 groepsaccommodatie    
 - meer dan 8 slaapplaatsen €  0,55  €  30,80  €  0,54  €  30,24  
 - maximaal 8 slaapplaatsen €  1,20    €  1,19   

• Groepskamperen buiten 
 reguliere kampeerterreinen    
 - meer dan 8 slaapplaatsen €  0,55    €  0,54 

• Recreatieparken / overige vakantie-onderkomens
 woningen, zomerhuisjes, recreatiebungalows, 
 kamerverhuur, trekkershutten, 
 ruimten in kastelen, cottages, 
 conferentie- en vakantieoord 
 etc. met max. 8 slaapplaatsen €  1,20    €  1,19   

• Watertoeristenbelasting      
 jachthaven jaarligplaats €  0,71  €  85,20 €  0,70  €  84,00 

Zoals u weet, is de gemeente be-
zig om op kleinschalige locaties in 
Bronckhorst huisvesting te reali-
seren voor vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning (statushou-
ders). Dit doen we samen met 
onder meer de woningcorporaties. 
Vorige week ontvingen wij van 
ProWonen voor de locaties op de 
Groene Kruisstraat en de Berken-
laan in Hengelo de aanvraag 
omgevingsvergunning. Op de Ber-
kenlaan gaat het om het plaatsen 
van drie tijdelijke woningen op het 
voormalige woonwagenkampje. 
Op de Groene Kruisstraat om twee 
tijdelijke woningen. De woningen 
zijn bedoeld voor twee tot vier 
personen per woning en de aan-
vraag is voor vijf jaar, met moge-
lijke verlenging van vijf jaar. 
De vergunningprocedure is te vol-
gen op www.overheid.nl (zie voor 
meer informatie in de rubriek Be-
kendmakingen en mededelingen). 

Aanwonenden ontvingen hierover 
een brief. 

Waarom tijdelijke woningen?
Vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning gaan deel uitmaken 
van de Nederlandse samenleving. 
Zij hebben recht op een woning en 
worden toegewezen aan een 
gemeente, die hen passende 
woonruimte aanbiedt. Omdat er 
te weinig sociale huurwoningen in 
Bronckhorst vrijkomen, kiezen de 
gemeente en ProWonen voor tijde-
lijke woningen. Hiermee voorkomen 
we dat de wachtlijst voor sociale 
woningen verder toeneemt.

Andere locaties 
Zoals bekend onderzoekt de ge-
meente ook of een aantal andere 
locaties in Bronckhorst geschikt 
is voor huisvesting van statushou-
ders. Hierover komt binnenkort 
meer informatie. 

Aanvraag vergunning tijdelijke woningen 
voor statushouders Hengelo ingediend

Een artist impression van de tijdelijke woningen in Hengelo

Op 11 en 12 maart 2016 wordt 
weer de landelijke, grootscheep-
se vrijwilligersactie gehouden: 
NL DOET. Deze actie zet vrijwilli-
gerswerk in de schijnwerpers en 
stimuleert tienduizenden Neder-
landers om een dag(deel) de 
handen uit de mouwen te steken 
voor een goed doel: sociaal 
Nederland. Wat doet u op 11 
en 12 maart? Helpt u mee?

B en w steken de handen uit de 
mouwen op 12 maart. Wethouder 
Engels helpt mee bij de herinrich-
ting van de entree en fietsenstal-
ling bij de voetbalvereniging in 
Zelhem. Wethouder Spekschoor 
is vrijwilliger bij klusjes in en 
rond sporthal De Hessenhal in 
Hoog-Keppel. Bij zwembad In 
de Dennen in Vorden helpt 
wethouder Seesing mee met 
schilderwerk en wethouder 
Peppelman werkt mee bij vrien-
denstichting Woonerf Luscinia 
in Hengelo (Gld). Burgemeester 
Besselink gaat naar park De 
Bleijke in Hengelo waar ze onder 
andere een steiger onthult. 

Ook u bent van harte welkom 
om mee te doen aan NL DOET en 
wellicht willen ook vrienden en 
kennissen helpen. Overal is wel 
een klus die nog geklaard moet 
worden en waarvoor handen 
nodig zijn. 

Een greep uit de klussen die zijn 
aangemeld op www.nldoet.nl:
• Zomerklaar maken van zwem-

bad Het Elderink in Hengelo 
(Gld)

• Voorjaarsschoonmaak bij 
 museum Smedekinck in 
 Zelhem
• Overkapping en gereed-

schapskist bouwen bij school 
De Hofakker in Vorden

• Een decor maken voor de 
 voorstelling van Zanglust 

Drempt in Drempt
• Klussen in en om het dorpshuis 

De Korenaar in Halle

Aanmelding voor 
deelname aan de 
uitvoering van 
een klus kan 
via www.nldoet.
nl of scan de 
QR-code. 
Op deze website vindt u ook meer 
informatie over de vrijwilligers-
klussen bij u in de buurt. Doen!

NL DOET 2016
Doet u mee?



Binnenkort starten we met een 
nieuwe gratis inzameling aan 
huis. Vanaf maart kunt u Boeken, 
Elektrische apparaten, Speel-
goed en Textiel inleveren met 
de BEST-tas. Komende weken 
worden de startpakketten met 
een eerste tas en informatie huis 
aan huis verspreid.

Boeken, kleine elektrische 
apparaten, speelgoed en textiel 
belanden nog vaak in de grijze 
container. Dat is jammer, want 
het zijn waardevolle spullen die 
prima hergebruikt kunnen wor-
den of waarvan het materiaal 
gerecycled kan worden. 

Samenwerking
De BEST-tas is een samen-
werking tussen de gemeente, 
Circulus-Berkel, kringloopbe-
drijven 2Switch en Aktief Groep, 
sociaal werkvoorzieningschap 
Delta, Weee Nederland en Leger 
des Heils Reshare. Met de BEST-
tas willen de samenwerkende 
partijen het u gemakkelijker 
maken deze gebruikte spullen 
apart in te leveren. Dat maakt het 
hergebruik van de producten en 
materialen mogelijk en vermin-
dert de hoeveelheid restafval. 
Daarnaast zorgt de inzameling en 
sortering van de BEST-tas voor 
sociale werkgelegenheid.

Informatie in de bus
U krijgt de eerste BEST-tas en 
informatie over de nieuwe inza-
meling uiterlijk 5 maart in de bus. 
De tassen worden eenmaal per 
acht weken ingezameld door 
Circulus-Berkel in samenwerking 
met Delta. De ingezamelde tassen 
gaan naar kringloopbedrijf 
2Switch. Daar worden de spullen 
gesorteerd. Herbruikbare en 
verkoopbare spullen worden 
verkocht in de winkel. Textiel dat 
overblijft, gaat naar het Leger 
des Heils Reshare. De overige, 
niet verkoopbare spullen worden 
gerecycled. Wie de BEST-tas aan 
de weg heeft gezet, krijgt gratis 
een nieuwe toegestuurd. 

Meer informatie
In het startpakket dat u binnenkort 
ontvangt en op www.circulus-
berkel.nl leest u meer informatie 
over de nieuwe inzameling. Met 
vragen kunt u ook bellen naar 
Circulus-Berkel, tel. (0900) 95 52. 

Meer hergebruik, minder restafval
BEST-tas inzameling van startVanaf 1 maart kunt u met grof 

huishoudelijk afval en groenafval 
terecht bij het afvalbrengpunt van 
de gemeente Doetinchem aan de 
Havenstraat 80 in Doetinchem. 
Onze gemeente heeft hiervoor een 
samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met de gemeente Doe-
tinchem. Wethouder Jan Engels 
van afval tekende de overeen-
komst op 15 februari met wethou-
der Frans Langeveld van Doetin-
chem en directeur Henk Knip van 
Circulus-Berkel. Daarnaast kunt u 
gebruik blijven maken van het 
Recycleplein aan de Boggelderenk 
3 in Zutphen. De gemeentelijke 
samenwerking met het brengpunt 
van Dusseldorp is gestopt. 

Recycling
Het afvalbrengpunt van de ge-
meente Doetinchem is speciaal 
ingericht voor particuliere bezoe-
kers en dus gemakkelijk en veilig 
om te bezoeken. U kunt op vertoon 
van uw afval- of milieupas ver-
schillende soorten afval tot max. 
2m3 inleveren. Klein chemisch 
afval, glas, papier, metalen en PMD 
zijn voorbeelden van materialen 
die gratis weggebracht kunnen 

worden. U kunt per jaar ook 500 
kilo (2m3) groenafval (snoeihout, 
bladafval en gras) gratis weg-
brengen. Hiervoor wordt jaarlijks 
een tegoed bijgeschreven op de 
afval- of milieupas. Onder meer 
grof huishoudelijk afval, hout en 
puin kunnen tegen betaling weg-
gebracht worden. Alle gescheiden 
ingeleverde materialen worden 
apart verwerkt en zoveel mogelijk 
gerecycled.

Praktische informatie
Het afvalbrengpunt van de ge-
meente Doetinchem is gevestigd 
aan de Havenstraat 80, maar de 
ingang vindt u aan de Roerstraat. 
Het brengpunt is geopend van 

maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 8.30 
tot 15.00 uur. Toegang op vertoon 
van uw afval- of milieupas. U kunt 
er zowel contant als met PIN beta-
len. Wat u precies weg kunt bren-
gen en wat de tarieven zijn, vindt u 
op www.circulus-berkel.nl. 

Nieuw adres voor wegbrengen grofvuil in Doetinchem

Samen met mijn collega’s kom ik regelmatig in uw straat of buurt. Bijvoorbeeld 

voor het legen van uw container of het ophalen van herbruikbare goederen. 

Werk dat we graag zo hygiënisch en veilig mogelijk uitvoeren. Samen met u. 

Daarom deel ik graag tips voor een schone en veilige buurt. 

Afval aanbieden: 
veilig en hygiënisch

De tips 
          van Peter:

Hoe levert u afval veilig aan?

    Bied de container aan met een ge-

sloten deksel. Zo waait de inhoud 

niet over straat en voorkomen we 

straatvervuiling bij het legen van uw 

container.

    Afval naast uw container zorgt voor 

onhygiënische en onveilige situaties. 

Dit afval neemt de chau� eur boven-

dien niet mee. 

    Maakt u gebruik van een (ondergrond-

se) verzamelcontainer? Deponeer uw 

afval en afgedankte goederen op de 

juiste manier in de juiste container.

Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Constateert u afval op straat of een onveilige situatie? Bel het Servicenummer 

0900 9552 of laat uw melding achter via het Digitaal Loket op www.circulus-berkel.nl. 

In 2016 zullen meerdere vluchte-
lingen met een status in Bronck-
horst komen wonen. Deze men-
sen, die net gehoord hebben dat 
ze in Nederland mogen blijven, 
kunnen beginnen met het opbou-
wen van een nieuw bestaan. De 
gemeente heeft aan Vluchtelin-
genWerk Oost-Nederland 
gevraagd om de begeleiding van 
deze statushouders op zich te 
nemen en hen te helpen om weg-
wijs te worden in de Nederlandse 
samenleving. Samen met Vluch-

telingenWerk Oost-Nederland 
zijn we op zoek naar inwoners 
die hieraan ook een steentje bij 
willen dragen en als vrijwilliger 
de nieuwkomers willen onder-
steunen.

Werkzaamheden
Het gaat dan om diverse werk-
zaamheden: u ondersteunt hen 
bij praktische zaken, het aanvra-
gen van voorzieningen, admini-
stratie en het invullen van formu-
lieren. Verder laat u mensen ken-

nis maken met buurtactiviteiten 
en helpt u bij het vinden van een 
huisarts, school en sportclub.

Welkom 
Gemeente en VluchtelingenWerk 
vinden het belangrijk dat status-
houders een plek vinden in onze 
maatschappij en zich welkom 
voelen als inwoner van Bronck-
horst. Vindt u dat ook en heeft u 
interesse om deze nieuwe 
Bronckhorsters te helpen om hun 
nieuwe woonomgeving, waarin u 
zo goed thuis bent, te leren ken-
nen? Dan nodigen wij u graag uit 
voor een informatiebijeenkomst 
over vrijwilligerswerk bij Vluch-
telingenWerk in Bronckhorst op 
2 maart a.s. in het gemeentehuis 
in Hengelo (Gld). 

Aanmelden bijeenkomst
U kunt zich hiervoor aanmelden 
door voor 18 februari a.s. een mail 
te sturen naar info@bronckhorst.nl 
o.v.v. bijeenkomst Vluchtelingen-
werk. Geef hierbij svp ook aan of 
uw voorkeur uitgaat naar een bij-
eenkomst in de ochtend, middag 
of avond. Een definitieve uitnodi-
ging volgt dan rond 19 februari.

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

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 geïnteresseer-
de Bronckhorster ondernemers 
uit om hun (gemak)diensten en 
producten op de woonmarkt te 
presenteren. De markt is bedoeld 
om aanpassingen in en om het 
huis te promoten en te ondersteu-
nen, zodat mensen langer prettig 
en zelfstandig kunnen blijven wo-
nen. 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 gezondheid. 
Voor alle pleinen zoeken we 
enthousiaste en creatieve stand-
houders die onze bezoekers 
kunnen voorlichten en inspireren.
Sluit uw aanbod aan bij het thema 
van de markt? Dan bent u de 

standhouder die we zoeken! Deel-
name 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. 

Standhouders gezocht voor de Woongemak-markt



T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Karakteristieke 
woonboerderij 
(kluswoning)

Ruurloseweg 78
Vorden

Vraagprijs:

€ 225.000,- k.k.

Open huis 
zaterdag 20 februari 2016 

van 11.30 tot 12.30 uur

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:
• Langendijk, paasvuur Bakermark, ontheffing verleend

Bronckhorst:
• diverse wegen, organiseren toertocht oude tractoren, vergunning verleend

Drempt:
• Roomstraat 5, kappen populier, vergunningsvrij
• Rijksweg 20B, verwijderen haag, vergunning verleend

Halle:
• Halle-Nijmanweg 40, organiseren rommelmarkt Euterpe, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Berkenlaan, plaatsen 3 tijdelijke woningen, aanvraag ontvangen
• Elderinkweg 1, kappen 2 eiken, aanvraag ontvangen
• Groene Kruisstraat, plaatsen 2 tijdelijke woningen
• Kruisbergseweg 10, verbouwen showroom met werkplaats, vergunning verleend
• Plataanweg 24, vergroten dakkapel, aanvraag ingetrokken
• Ruurloseweg 26, kappen 4 bomen, aanvraag ontvangen
• Rijnweg 24, plaatsen zonnepanelen, aanvraag ontvangen 
• Sarinkdijk ong., bouwen woning met bijgebouw, aanvraag ontvangen

• Slotsteeg 1, bouwen woning, vergunning verleend
• Spalstraat 28, intern veranderen apotheek, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 49, bouwen bedrijfsgebouw, vergunning verleend
• Waarleskamp 12, veranderen uitrit, aanvraag ontvangen
• Zelhemseweg 44, organiseren historische broodweging Muldersfluite, vergunning verleend

Hummelo:
• Dorpsstraat en rondom Hummelo, organiseren Kunstmarkt/Kunstwandelroute, 
 vergunning verleend
• Greffelinkallee 8, organiseren Koningsdag, vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Burg. Vrijlandweg 35, organiseren interne loterij, vergunning verleend

Steenderen:
• L. Dolfingweg 2, aanleggen weg, rotonde en fietspad, vergunning verleend
• L. Dolfingweg, aanleggen uitwegen aan nieuw te realiseren weg, vergunning verleend 
• Molenkolkweg 45, kappen notenboom, aanvraag ontvangen
• Nijverheidsweg 4, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Vorden:
• Enkweg 11, bouwen kapschuur, vergunning ingetrokken 
• Ruurloseweg 50, kappen kastanjeboom, aanvraag ontvangen
• Wildenborchseweg 29, veranderen gebruik woning tot recreatiewoning, aanvraag 
 ontvangen 

Zelhem:
• Halseweg (Pelikaanbos), organiseren kindervakantieweek, vergunning verleend
• Thorbeckestraat 10, organiseren slaapweekend Dynamic Gym, vergunning verleend
• Orchideestraat 25, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Velswijkweg 35, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Mededelingen 
Bronckhorst in stichting Achterhoek Toerisme (AT)
Op 8 december 2015 hebben b en w van Bronckhorst besloten deel te nemen in de 
stichting Achterhoek Toerisme (AT). Hiermee formaliseert de gemeente, evenals de 
overige Achterhoekse gemeenten, de bestaande betrokkenheid bij AT. De gemeenten 
zijn bij de stichting betrokken omdat de stichting een overheidstaak uitvoert waarvoor zij 
middelen inbrengen in de stichting. De gemeenteraad heeft geen wensen en bedenkingen 
ingebracht, zodat het besluit nu in werking kan treden.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Ons nieuwe brood: STORK

1+1 gratis (max. 2 per klant)
Spokenbrood; heerlijk gevuld meergranenbrood met 
bruinebasterd, roomboter, hazelnoten en een snufje 
kaneel

van € 3.95 voor € 2.95

Slagroomschnitt
6 personen voor € 5,00
Nieuw: Haver- en speltkoeken

Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 februari.
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TE KOOP
PERCEEL LANDBOUWGROND

nabij Boezeweg Ruurlo/ Hoge Slagdijk 
Vorden. Circa 4.70.00 hectare

Info. Wesselink Makelaars
tel.: 0573-454027

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De cursus voor auto start op 29 februari.De cursus voor auto start op 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 
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Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

AANHANGWAGEN
RIJBEWIJS (BE) IN ÉÉN DAG

Binnen één dag je rijbewijs voor het rijden met 
aanhangwagen of caravan? Volg de unieke een-
daagse cursus van Verkeersschool Voskamp: les en 
examen in één dag, voor een aantrekkelijke prijs! 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



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

Contact met de POLITIEK

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

2015 stond in het teken van ontwikkelin-
gen die van invloed zijn op de omgeving 
waarbinnen u woont, werkt en leeft. Voor-
beelden hiervan zijn de ontwikkelingen 
rondom glasvezel, de zorg en vluchtelin-
gen. Ook ruimtelijke ontwikkelingen als 
het kindcentrum en de Aviko in Steenderen 
worden genoemd in het burgerjaarverslag.

Niet genoemd worden overigens:
- De veel besproken ontwikkelingen rond-

om de megastal in Wichmond.
- Het feit dat de gemeentelijke lasten in 

onze gemeente het hoogst zijn van alle 
gemeenten in de Achterhoek.

- De kosten van de vele juridische proce-
dures die worden doorlopen.

- De vraag of inwoners hun woonwensen 
kunnen realiseren om daarmee in onze ge-
meente te kunnen blijven wonen in de om-
geving en met de mensen die hen lief zijn.

Wat ons des te meer opvalt is de toename 
van het aantal bijstandsuitkeringen, het 

toenemend gebruik van de minimaregeling 
en de bijzondere bijstand. Sociale ontwik-
kelingen die we met elkaar moeten blijven 
volgen. Vooral omdat het van belang is dat 
onze inwoners moeten kunnen blijven mee-
doen als ze dat willen en daarmee een bij-
drage kunnen leveren aan de ontwikkeling 
van zichzelf en de omgeving om hen heen.

2015 is een bewogen 
jaar geweest

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Tijdens de raadsvergadering in januari 
werd een motie aangenomen om een on-
derzoek te doen naar de mogelijkheden 
voor afschaffing van de OZB voor vrijwilli-
gersorganisaties.

Hoewel sympathiek vond de VVD deze mo-
tie te eng van opzet. De VVD-fractie wil het 
onderzoek naar de gemeentelijke lasten 
voor verenigingen zo breed mogelijk zien.  

Net als de meeste andere fracties draagt 
ook de VVD de verenigingen een warm 
hart toe. Verenigingen en stichtingen zijn 
immers de smeerolie in onze participatie-
maatschappij en zouden volledig vrijge-
steld moeten worden van gemeentelijke 
lasten zoals OZB, maar ook leges. 

Wij vinden niet logisch, dat bij de bouw van 
een schuur of clubgebouw door de vereni-
ging die voor € 20.000,00 aan materialen 
inkoopt, alle verdere werkzaamheden door 
vrijwilligers van de vereniging zelf gedaan 

worden, er € 2.500,00 aan 
bouwleges betaald moet 
worden. Onderzoek naar de mogelijkheden 
om bepaalde, nader te specificeren, ver-
enigingen en stichtingen binnen onze ge-
meente hiervoor vrij te stellen, lijkt ons dan 
ook terecht. Dit moet zich echter niet be-
perken tot de OZB, zoals de aangenomen 
motie voorstelde. Daarom kon deze motie, 
ook in de wat bijgestuurde versie, niet op 
volledige sympathie van de VVD rekenen.

Natuurlijk moet een dergelijke maatregel 
niet leiden tot een aanzienlijke toename 
van administratieve kosten voor de ge-
meente. De VVD is voor simpele en duide-
lijke regelingen, bijvoorbeeld in de zin van: 
Geen subsidie meer, maar dan ook geen 
gemeentelijke lasten. 

De VVD wil altijd graag met burgers, maar 
ook met verenigingen in gesprek gaan over 
hun plaats in het sociale leven en de ge-
meentelijke participatiepolitiek. 

Verenigingen

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

Teken maar bij het kruisje en het probleem 
met TSN, de organisatie voor onder andere 
huishoudelijke hulp, is opgelost … 

De Stichting Familiehulp, de huishoudelij-
ke hulp-variant van Buurtzorg, neemt de 
medewerkers en de zorg over van TSN en 
het is geregeld! Het lijkt zo simpel, de actie 
waarmee de FNV en de medewerkers van 
TSN langs de verschillende Achterhoekse 
gemeenten trekken.

Maar, ook in Bronckhorst zijn er meer aan-
bieders van huishoudelijke hulp. En als Fa-
miliehulp de gevraagde financiële bijdrage 
krijgt om het werk van TSN over te nemen, 
moeten die anderen dat ook krijgen. 

De tarieven van álle organisaties zullen om-
hoog gaan als Familiehulp hogere vergoe-
dingen krijgt. En de gemeenten krijgen niet 
meer geld, maar minder…

Wat wil de Partij van de Arbeid in ieder 
geval?

1. Goede hulp voor mensen die het 
 nodig hebben.

2. Een fatsoenlijk salaris voor de 
medewerkers.

3. En een oplossing voor de lange 
 termijn!

Huishoudelijke 
hulp

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

De  CDA-fractie heeft duurzame energie 
hoog in het Vaandel staan. Daarom zijn 
wij ook blij met de initiatieven die er ont-
wikkeld worden. Vooral de projecten met 
kleine windmolens en miniwindmolens op 
daken hebben onze belangstelling. 

Hoe mooi zou het zijn als onze energiebe-
hoefte in 2030 of zelfs eerder helemaal zou 
bestaan uit zonnewarmte, windkracht en  
biovergisting.  

Duurzame energie opwekken en gebruiken 
is natuurlijk uitstekend en past helemaal 
bij onze visie op rentmeesterschap, de na-
tuur niet verbruiken maar gebruiken. Zon 
en Wind kunnen volop energie geven, laten 
wij die dan ook gebruiken.

De pilot miniwindturbines, die we noemen 
in ons verkiezingsprogramma,  is nu al 
werkelijkheid en opgenomen in het nieuwe 
voorontwerpbestemmingsplan Buitenge-
bied Hengelo/Vorden. We hebben de wind 
dus in de zeilen. Het CDA Bronckhorst is te-
gen grote windmolens die het  landschap 

bepalen, maar wij zijn 
natuurlijk wel voor al-
ternatieven die passen. 
CDA is een partij die 
meegaat met nieuwe 
ontwikkelingen en daar haar beleid op 
aanpast. 
Dus geen grote windmolen die de omge-
ving verstoort, 
maar creatieve 
oplossingen die 
passen in de 
omgeving/land-
schap en hoge 
r e n d e m e n t e n 
opleveren. Dit 
zou een pracht 
oplossing kun-
nen zijn: 

Laat het maar waaien ….

Laat het maar waaien …. 

De  CDA-fractie heeft duurzame energie hoog in het Vaandel staan. Daarom zijn wij ook blij met de 
initiatieven die er ontwikkeld worden. Vooral de projecten met kleine windmolens en 
miniwindmolens op daken hebben onze belangstelling. 

Hoe mooi zou het zijn als onze energiebehoefte in 2030 of zelfs eerder helemaal zou bestaan uit 
zonnewarmte, windkracht en  biovergisting.   

Duurzame energie opwekken en gebruiken is natuurlijk uitstekend en past helemaal bij onze visie op 
rentmeesterschap, de natuur niet verbruiken maar gebruiken. Zon en Wind kunnen volop energie 
geven, laten wij die dan ook gebruiken. 

De pilot miniwindturbines, die we noemen in ons verkiezingsprogramma,  is nu al werkelijkheid en 
opgenomen in het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden. We 
hebben de wind dus in de zeilen.  

Het CDA Bronckhorst is tegen grote windmolens die het  landschap bepalen, maar wij zijn natuurlijk 
wel voor alternatieven die passen. CDA is een partij die meegaat met nieuwe ontwikkelingen en daar 
haar beleid op aanpast.  

Dus geen grote    molen die de omgeving verstoort, maar 
creatieve oplossingen die passen in de omgeving/landschap en hoge rendementen opleveren. Dit 
zou een pracht oplossing kunnen zijn:  
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De  CDA-fractie heeft duurzame energie hoog in het Vaandel staan. Daarom zijn wij ook blij met de 
initiatieven die er ontwikkeld worden. Vooral de projecten met kleine windmolens en 
miniwindmolens op daken hebben onze belangstelling. 

Hoe mooi zou het zijn als onze energiebehoefte in 2030 of zelfs eerder helemaal zou bestaan uit 
zonnewarmte, windkracht en  biovergisting.   

Duurzame energie opwekken en gebruiken is natuurlijk uitstekend en past helemaal bij onze visie op 
rentmeesterschap, de natuur niet verbruiken maar gebruiken. Zon en Wind kunnen volop energie 
geven, laten wij die dan ook gebruiken. 

De pilot miniwindturbines, die we noemen in ons verkiezingsprogramma,  is nu al werkelijkheid en 
opgenomen in het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden. We 
hebben de wind dus in de zeilen.  

Het CDA Bronckhorst is tegen grote windmolens die het  landschap bepalen, maar wij zijn natuurlijk 
wel voor alternatieven die passen. CDA is een partij die meegaat met nieuwe ontwikkelingen en daar 
haar beleid op aanpast.  

Dus geen grote    molen die de omgeving verstoort, maar 
creatieve oplossingen die passen in de omgeving/landschap en hoge rendementen opleveren. Dit 
zou een pracht oplossing kunnen zijn:  

 

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

In 1958 ontstond de Euregio als eerste grens-
overschrijdende samenwerking in Europa. 
Alfred Mozer (1905-1979) was één van de ini-
tiatiefnemers, een overtuigd Europeaan die in 
Hoog-Keppel heeft gewoond. In 2016 zijn er vijf 
grensoverschrijdende regio’s langs de Neder-
lands-Duitse grens. De Euregio waar Bronck-
horst deel van uit maakt, bestaat uit 129 Ne-
derlandse en Duitse gemeenten, steden, pro-
vincies en waterschappen.
In de huidige samenleving zou de landsgrens 
geen hindernis mogen zijn voor bijvoorbeeld 
werk, opleiding, zorg, verkeer en toerisme. 
Toch blijken grote verschillen in Nederlandse 
en Duitse wet- en regelgeving dat in de weg te 
staan. Denk aan het erkennen van diploma’s, 
regels over de uitvoering van zorg, regels over 
werken in een ander land. De Euregio maakt 
zich sterk om de samenwerking tussen Neder-
land en Duitsland te vereenvoudigen en te ko-
men tot één sterke grensoverschrijdende regio. 
Activiteiten en projecten zijn er op gericht om 
samenwerking over de grens zo goed mogelijk 
vorm te geven. En waar mogelijk invloed uit te 
oefenen om barrières te slechten. De prioritei-
ten van de Euregio zijn te herkennen in de drie 

commissies van 
de Euregioraad: 
‘Duurzame ruim-
telijke ontwikke-
ling’, ‘Economie 
en arbeidsmarkt’ en ‘Mozer - maatschappelij-
ke ontwikkeling’. Grensoverschrijdende meer-
waarde en haalbaarheid van projecten en acti-
viteiten staan centraal. Voorbeelden van recen-
te initiatieven zijn: Zorgnetwerk Ouderenzorg, 
Warmte in de Euregio, Grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt en Spreek je buurtaal. Meer op 
de website van de Euregio. De Euregioraad 
heeft 42 Nederlandse en 42 Duitse leden. Dit 
zijn burgemeesters, wethouders, raadsleden 
en vertegenwoordigers van provincies en wa-
terschappen. Bevordering van integratie van 
het gebied is met het oog op demografische 
ontwikkelingen, de arbeidsmarkt, onderwijs 
en duurzaamheid voor de Regio Achterhoek en 
dus ook voor Bronckhorst van het grootste be-
lang. D66 staat voor samenwerking en wil waar 
mogelijk de rol van de gemeente in Euregio-ini-
tiatieven intensiveren.
Anneke Hacquebard, Lid Euregioraad, 
Fractie Zonder Grenzen

Zonder hindernissen 
over de grens

Een gezonde agrarische 
sector in Bronckhorst! 

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.groenlinksbronckhorst.nl

De gemeenteraad heeft met een voorberei-
dingsbesluit de ontwikkeling van een me-
gastal op de Polweg een halt toe geroepen. 
Belegger Koolen wil uiteindelijk op deze 
locatie een megastal vestigen van circa 650 
koeien. En dan geen melkkoeien, maar fok-
vee voor het kweken van embryo’s voor zijn 
bedrijf in Brazilië. 
Veel boeren breiden hun veestapel steeds 
verder uit. De verwachting is dat het einde 
van de groei van de veestapel nog niet in 
zicht is. Dat leidt tot grote problemen voor 
onze gezondheid en het milieu. Grote me-
gastallen bedreigen kleinere familiebedrij-
ven in hun voortbestaan en bedreigen ook 
het landschap in de Achterhoek. Kortom: 
een in alle opzichten ongezonde agrarische 
sector. De overheid loopt alsmaar achter de 
feiten aan. In Bronckhorst wil de gemeen-
teraad nu mét boeren en bewoners bepa-
len wat in de toekomst wel en niet wense-
lijk is, onder het motto ‘Regeren is vooruit-
zien’. GroenLinks roept al jaren dat er een 
visie dient te komen over de toekomst van 

de agrarische sector in onze gemeente en 
welke bedrijfsgrootte maximaal is toege-
staan. Nu willen de andere partijen dat ge-
lukkig ook. GroenLinks is vóór een gezon-
de agrarische sector! Met voor boeren een 
goed inkomen, zonder mestoverschot, met 
aandacht voor dierenwelzijn én aandacht 
voor het landschap. Volgens GroenLinks is 
dat een agrarische sector met een gezonde 
toekomst.

Titus Smit en Herman van Rooijen,
Gemeenteraadsleden GroenLinks Bronckhorst 



'Voor een onuitwisbare 
herinnering'
"Sfeer was 
warm en 
laagdrempelig"
LAREN - Afgelopen zaterdag vond 
in het Kulturhus in Laren Gld. 
beurs & symposium 'Voor een 
onuitwisbare herinnering' plaats. 
Een evenement met exposanten 
en lezingen over onderwerpen ge-
relateerd aan overlijden, uitvaart 
en verwerking.

Er waren o.a. urnen te zien, kisten, 
waden, rouwfotografie en -film, 
gedichtenbundels, troostkalen-
ders, kinderkistjes in hartvorm, 
herinner-dingen-dozen met foto, 
en er was informatie omtrent de 
laatste levensfase, uitvaartzorg, 
verliesverwerking en notaris- en 
financiële zaken.

Voor de deur stond een 7,5 meter 
lange oldtimer-rouwauto. Het was 
een groot succes. Vooral vanwege 
het feit dat het breder was opgezet 
dan alleen een uitvaartbeurs en 
ook de combinatie met sprekers 
werd erg gewaardeerd. Organisa-
toren Irma Wagenvoort (rouw- en 
verliesbegeleiding uit Laren) en 
Ester Dolphijn (uitvaartonderne-
mer uit Lochem) vertellen: "We 
waren totaal verrast door de grote 
hoeveelheid bezoekers die we 
mochten verwelkomen! 

Voor de lezing van de Belgische 
rouwdeskundige Manu Keirse 
hadden we 100 stoelen klaarge-
zet. We hebben er veel stoelen bij 
moeten zetten en zelfs mensen in 
de gang neer moeten zetten. Zo 
kon iedereen de lezing toch bijwo-
nen." "De sfeer was precies zoals 
we in gedachten hadden: warm en 

laagdrempelig. "De uitvaartzange-
res zong zacht hele toepasselijke 
liedjes, wat de sfeer nog aangena-
mer maakte. En wat een positieve 
reacties mochten we horen; 'we 
wisten niet dat er zoveel moge-
lijkheden zijn op het gebied van 
afscheid nemen', 'ik ben geraakt 
en onder de indruk van de mooie 
woorden die zijn gesproken', 'de 
beurs? Een eye-opener', 'alhoewel 
het onderwerp best wel lastig is, ga 
ik hier blij weg'. En daar hebben 
we het voor gedaan, om iedereen 
te informeren en te inspireren."

De exposanten waren zeer verrast 
door de oprechte belangstelling 
van de bezoekers. Manu Keirse, 
wat een bijzondere man, heeft 
heel veel mensen in de harten ge-
raakt. Kortom; een zeer geslaagde 
dag, waar de organisatie met een 
heel goed gevoel op terug kijkt.

'Meerderheid Steenderen 
is niet tegen vrieshuis'
STEENDEREN - De plannen van 
aardappelverwerker Aviko om 
een 35 meter hoog vrieshuis te 
bouwen, stuiten op weerstand. 
Maar volgens Rieks Eggens en 
Frans Damen is de meerderheid 
van de Steenderense bevolking 
helemaal niet tegen de komst 
van dat vrieshuis.

Door Luuk Stam

De Aviko heeft een vrieshuis no-
dig. En Steenderen heeft de Aviko 
nodig. Dat zeggen dorpsbewoners 
Rieks Eggens en Frans Damen. Als 
de Aviko de gewenste uitbreiding 
in Steenderen niet kan doen, dan 
zijn de mannen bang dat het be-
drijf binnen niet al te lange tijd 
vertrekt. "Als dat gebeurt, dan 
wordt Steenderen een dood dorp", 
denkt Eggens. Hij en Damen zijn 
het dan ook niet eens met de felle 
tegenstanders van het vrieshuis. 
Dat geluid willen ze nu ook laten 
horen. "Want het dreigt een me-
diacircus te worden waarin de 
tegenstanders alle aandacht opei-
sen", vindt Eggens.
Deze dinsdag overhandigt Paul 
Kok een petitie met 127 handte-
keningen tegen de komst van het 
vrieshuis aan de Tweede Kamer. 
Dat de tegenstanders daarmee 
volledig in hun recht staan, erken-
nen ook Eggens en Damen. Maar 
de twee ergeren zich aan het feit 
dat het in publicaties lijkt alsof 
Kok en zijn medestanders voor het 
hele dorp spreken. "Het is niet de 
mening van heel Steenderen", be-
nadrukt Eggens. Sterker nog: vol-
gens hem en Damen is de meer-
derheid van de dorpsbewoners 
helemaal niet tegen de uitbreiding 
van de Aviko. De twee zijn allebei 

lid van Steenderens Belang. Die 
belangenvereniging wil neutraal 
blijven. Eggens en Damen doen in 
dit geval op persoonlijke titel van 
zich spreken. Om zich heen hoor-
den de twee de onvrede over het 
geschetste beeld groeien. "Heel 
veel mensen zijn hier direct of in-
direct afhankelijk van het bedrijf", 
weten Eggens en Damen.
Daarnaast levert de Aviko warmte 
aan het Integraal Kindcentrum, 
het zwembad en straks ook aan de 
sporthal. Toch zijn ook deze twee 
inwoners van Steenderen niet blij 
dat er hier straks een 35 meter 
hoog bouwwerk in het landschap 
staat. "Niemand vindt dat leuk", 
zegt Frans Damen. Maar hij en 
Rieks Eggens beseffen dat er wei-
nig andere mogelijkheden zijn. 
Opties om een lager - en dus qua 
oppervlakte groter - vrieshuis te 
bouwen of het geheel deels in te 
graven, bleken te duur.
"Dan is het net als in een normaal 
huishouden", vinden de twee. "Je 
kunt van alles willen, maar als het 
tot je financiële ondergang leidt, 
dan kun je het beter niet doen."
Thuis bij Rieks Eggens gaat onder-
tussen de bel. Aan de deur staat 
een ondernemer uit het dorp. Hij 
komt naar aanleiding van een stuk 
in de regionale krant de compli-
menten overbrengen. "Eindelijk 
iemand die een tegengeluid laat 
horen", klinkt het. "Dit gebeurt 
op dit moment constant", vertelt 
Eggens als hij de huiskamer weer 
binnenloopt. "Mensen dachten 
eerst: als we het doodzwijgen, dan 
houdt het op. Maar dat stadium 
zijn we nu voorbij. Wij maken ons 
zorgen en we willen voorkomen 
dat een klein groepje het hele dorp 
meetrekt."

VORDEN - De 7 jarige Birke 
Brandsen wilde met Valentijns-
dag eens op een echte date. Al 
ruim een jaar is zij verliefd op 
Thijs Oldenhove (6 jaar) en hij 
wilde graag mee. Bistro de Ro-
tonde heeft hier iets heel leuks 
van gemaakt en dit stelletje een 
geweldige avond bezorgd.

Jong 
en oud 
viert de 
liefde 

Stelletjes van alle leeftijden kwamen dineren bij de Rotonde. Foto's: PR

Men kon zich verdiepen in onderwerpen gerelateerd aan overlijden, uitvaart en verwerking. Foto: PR

Geen gemekker, geitenkaas is lekker!
Een beetje jubileum
Deze week viert onze Zuivelhoe-
ve kaasspeciaalzaak zeven jaar in 
het fraaie pand op de hoek van 
de Beukerstraat en de Korte Beu-
kerstraat. In de afgelopen 7 jaren 
hebben we veel vaste klanten ge-
kregen; misschien bent u daar één 
van. En de belangrijkste pijlers van 
ons kaassucces in Zutphen? Dat 
succes is te danken aan een groot 
assortiment Hollandse en buiten-
landse kazen samen met prettige, 
deskundige service.

Geitenkaas: veel gevraagd in 
Zutphen
Vanaf de eerste week dat we ge-
opend zijn, is er veel vraag naar 
geitenkaas. De keuze hierin is 
door vragen van klanten alsmaar 
gegroeid. Uit de streek hebben we 
de jonge gekruide geitenkazen van 
de Brömmels uit Winterswijk. Ook 
is er een minder vette geitenkaas, 
een 26 weken in bunkers gerijpte 
geitenkaas en een brokkel geiten-
kaas van ruim 3 jaar oud – allemaal 
kanjers wat volle smaak betreft.

Winkel: een dorp met karakter
Onze meest verkochte geitenkaas 
– die we in 4 leeftijden verkopen 
– is de Zuivelhoeve geitenkaas die 
wordt gemaakt bij de familie Kla-
ver in Winkel in Noord Holland. 
Enige tijd geleden zijn we er op 
bezoek geweest. De ruim 2000 
geiten worden goed verzorgd in 
ruime, schone stallen. Ja, zorg 
voor dierenwelzijn staat hoog in 
het vaandel bij de familie Klaver, 
want gezonde dieren geven de 
beste melk. In hun eigen kaasma-
kerij maken ze 12 kilo kazen met 
vegetarisch stremsel: een heel 
smakelijke kaas die zelfs als hij 
ouder wordt, smeuïg blijft. Zacht, 
licht verteerbaar en met een volle 
smaak. Geen gemekker, geiten-
kaas is écht lekker! Kom langs en 
overtuig uzelf, want zoals u weet, 
proeven is kopen... en kopen is 
langer thuis genieten!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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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

T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

Nette betaalbare 
middenwoning

Het Hietland 24 
Zelhem

Vraagprijs:

€ 165.000,- k.k.

Open huis 
zaterdag 20 februari 2016 

van 10.00 tot 11.00 uur

BEZORGD AAN HUIS
Speklappen kilo €  4,99
Spekrollade kilo €  4,99
Rundergehakt kilo €  3,99
Gehakt half om half kilo €  3,50
Spareribs lang kilo €  5,99
Varkenshaas lang kilo €  8,99
Malse runderbiefstuk kilo €  9,99

Gratis bezorging in Zutphen en omgeving!
Reactie: 0623537798

De natuur is van ons allemaal
Ik ben Rob van Dam, boswachter van Natuurmonumenten. Het natuurgebied 
waar ik voor zorg, ligt tussen Amsterdam en een wirwar van snelwegen. Vooral 
in het weekend kom ik daar veel mensen uit de stad tegen. Natuurmonumenten 
zorgt ervoor dat deze natuurpareltjes niet verder ingemetseld raken. Zo be-
schermen en versterken we het leefgebied van planten en dieren. En dat zijn ook 
precies de plekken waar we als mensen graag wandelen, hardlopen en genieten. 

Onlangs zijn we massaal opgekomen tegen kustbebouwing. De rust langs de 
kust is cruciaal voor miljoenen trekvogels én voor onszelf. Dat zoveel mensen 
dit nationale belang willen verdedigen, geeft mij een warm gevoel.
 
Samen komen we op voor de natuur in Nederland, met elkaar en voor elkaar. 
Daarom gaan we collecteren voor Natuurmonumenten. Oók bij u in de buurt.

Natuurmonumenten collecte 15 tot en met 20 februari 

Geef om de natuur
Van 15 t/m 20 februari collecteren vele natuur liefhebbers 
voor de natuur in Nederland, óók bij u in de buurt. 
Geef aan de collectant of SMS de letters NM naar 4333. 
U doneert dan € 1,50 per SMS (excl. telefoonkosten).

STEUN DE NATUUR EN GEEF AAN DE COLLECTANT

Gezellig
winkelen

in je
eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Publieksavond in het Achterhoeks 
Planetarium
TOLDIJK - Er is voor belangstel-
lenden weer een publieksavond 
op vrijdag 19 februari. Aan de 
Hoogstraat 29 bouwde wijlen 
Henk Olthof op zeer ingenieuze 
wijze meerdere planetaria. Heel 
bijzonder is de ruimtereis die 
u kunt maken in Ruimteschip 
Aarde.

Vanwege de beperkte ruimte dient 
u zich wel aan te melden! Dat kan 
via de website. U krijgt een rond-
leiding van circa anderhalf uur 
door de wereld van sterren en 
planeten. In de tuin staan ook nog 
zeven bijzondere bouwwerken op 
schaal, waaronder de Eiffeltoren. 
Een onvergetelijke ruimtereis…!
   

 ■ achterhoeksplanetarium.nl

   

Ulftse wint camera bij
facebook-actie Achterhoek Nieuws bv

ULFT - Brigit Overveld uit Ulft 
mocht vorige week een spik-
splinternieuwe fotocamera uit 
de verpakking halen. De Ulftse 
won namelijk de Facebookactie 
van Achterhoek Nieuws bv: Hoe-
veel mannen en vrouwen passen 
er in een Toyota iQ? Een filmpje 
waarin negen vrouwelijke mede-
werkers de 'contest' tegen hun 
mannelijke collega's winnen, 
door allen in de kleine Toyota 
plaats te nemen.

Voor de mannen stokte de tel-
ler bij acht. Brigit Overveld won 
door het filmpje te liken. Ze wint 
wel eens vaker wat, zo zegt zij met 
een lach bij de prijsuitreiking. "Ik 
doe wel eens vaker mee met dit 
soort acties op Facebook en af 
en toe win ik. Zo hebben we een 

mooie terrashaard in de tuin en en 
ik won al eens een metamorfose. 
Mijn dochter won onlangs nog een 
mooie stoel. Maar ik ben zeker niet 
iemand die aan al die acties mee-
doet hoor. Zeker niet van de lan-
delijke dingen. Maar dit vond ik 
wel leuk. En als je nooit meedoet, 
zul je ook nooit iets winnen."

De postbode uit Ulft vertelt met-
een dat zij vroeger de Gelderse 
Post heeft bezorgd.

"Ja, die krant heb ik zeven jaar 
rond gebracht. Ook mijn zoon 
heeft hem nog een tijd bezorgd. 
Dat maakt het wel extra leuk dat ik 
heb gewonnen. Deze camera komt 
trouwens goed van pas. Binnen-
kort gaan we op vakantie en dan 
gaat ie zeker mee."

   

Zwarte Cross staakt de verkoop van 
campingkaarten
Festival is op 21, 
22, 23 en 24 juli 
2016
LICHTENVOORDE - De organisatie 
van de Zwarte Cross staakt de ver-
koop van campingkaarten omdat 
zij in Lichtenvoorde niet over het 
hele grondgebied kan beschik-
ken, zoals dat tijdens voorgaande 
edities wel altijd het geval was. De 
verkoop van de dagkaarten voor 
de vrijdag gaat gewoon door.

Een tal van grondeigenaren uit 
de gemeente Oost Gelre stelt het 
grondgebied van het totale festi-
valterrein beschikbaar. Eén van 
de grondeigenaren, die een essen-
tieel deel van de campinggrond 
bezit, wil niet meer samenwerken 
met de Zwarte Cross.

Ondanks herhaaldelijke gesprek-
ken tussen de grondeigenaar en 
de organisatie van de Zwarte Cross 
is het niet gelukt om tot een over-
eenstemming te komen.

Ronnie Degen, directielid Feest-
fabriek A.K.G. BV, de organisator 
van de Zwarte Cross: "Wij be-
treuren deze beslissing, maar een 
grondeigenaar is vrij om af te zien 
van een samenwerking met ons. 
De Feestfabriek wil de grondei-

genaar hartelijk danken voor de 
goede samenwerking in het verle-
den. Het festival blijft zoeken naar 
alternatieven voor het verplaatsen 
van de camping, zodat de verkoop 
van campingkaarten weer kan 
worden hervat." 
Deze maatregel heeft geen con-
sequenties voor de doorgang van 

het festival op 21, 22, 23 en 24 juli 
2016, noch voor de programme-
ring of voor de gasten die al een 
campingkaart hebben gekocht.

Welke gevolgen dit kan hebben 
voor de toekomst van de Zwarte 
Cross in Lichtenvoorde is onbe-
kend.

Mega Piraten Festijn
terug naar Zelhem
Jan Smit, 
Thomas Berge en 
Marianne Weber
ZELHEM - Het Mega Piraten Fes-
tijn keert op zaterdag 9 april weer 
terug naar Zelhem. De plaats is al 
jaren een vaste halte van de rei-
zende festivalkaravaan. Vele top-
pers uit de Nederlandstalige mu-
ziekwereld zijn weer van de partij. 
Van Jan Smit tot Jannes, van Tho-
mas Berge tot Mooi Wark. De pre-
sentatie is als vanouds in handen 
van Willie Oosterhuis. De voorver-
koop is inmiddels begonnen. Al 25 
procent van de kaarten is weg. "En 
dat belooft veel goeds," stelt orga-
nisator Eddie Mensink. Het Mega 
Piraten Festijn begon zo'n dertien 
jaar geleden als eenmalig festival 
in Lemelerveld, maar organisator 
Eddie Mensink zag al snel meer 
potentie voor de formule. En hij 
had gelijk. Inmiddels staan er al 
meer dan honderd MPF's door 
heel Nederland op de teller. Zel-
hem is met enkele onderbrekin-
gen al jaren een vaste halte. "Het 
voelt altijd als thuiskomen," stelt 
Mensink. "Dat komt ook omdat 
we in Zelhem in het epicentrum 
van het piratengebeuren zitten. 
Daar is de honger altijd gebleven! 
We mogen altijd rekenen op veel 
enthousiast publiek en daar doe je 
het uiteindelijk voor." Bij het Mega 
Piraten Festijn draait het allemaal 
om laagdrempeligheid, gezellig-
heid en bekende liedjes. "Het pu-
bliek wil mee kunnen zingen," stelt 
Mensink. "En dat gebeurt ook. En 
hoe! Ik neem elk festival een kijk-

je bij het podium. Horen en zien 
vergaat je! We noemen het MPF 
niet voor niets het Meezingfeest 
van het jaar. Iedereen zingt mee. 
Verbroedering en gezelligheid; dat 
blijft onze insteek en daar wordt 
niets aan veranderd."

Op het programma staan Jan Smit, 
Jannes, Mooi Wark, Lesley Willi-
ams, Thomas Berge, Wolter Kroes, 
Stef Ekkel, Marianne Weber, Hele-
maal Hollands, Bonnie St. Claire, 
Rene Karst, Monique Smit, Edwin 
van Hoevelaak, Stad en Land, Roy 
Donders, Frank van Etten, An-
cora, Joey Hartkamp, Jannes, Jean 
en Jean Knipping, Bjorn Litjens, 
Henk Dissel, Gino Graus, Jacques 
Herb, Gebroeders Ko, Willem Bar-
th, Bokkie Peters, Hessel Wijkstra, 
Alex en Belinda.
Kaarten, exclusief reserverings-
kosten, zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij: Café de Groes, 
Radio Ideaal en Sigarenmagazijn 
Roenhorst in Zelhem, Café de 
Snor in 's-Heerenberg, Totaal Ge-
mak Leuven in Zevenaar, de Bruna 
in Vorden, Café 't Hemeltje in Ulft, 
Koenders 't Ware Huis in Gaande-
ren, 't Keyzertje Bloemen en Meer 
in Varsseveld en De Roos Leder-
waren in Doetinchem. Daarnaast 
zijn ze te koop bij alle vestigingen 
van Primera en zijn ook kaarten te 
reserveren via de website.
Het welbekende terrein aan Slan-
genburgweg is geopend vanaf 
18.30 uur. Het officiële programma 
begint iets voor 20.00 uur, zie ver-
der de site.
   

 ■ www.megapiratenfestijn.nl

   

Eruit met het hele gezin
ZELHEM - Op zondag 6 maart 
organiseert VIT- hulp bij man-
telzorg voor gezinnen uit de ge-
meente Bronckhorst, waarvan 
één of meerdere kinderen extra 
zorg nodig hebben, een geheel 
verzorgde middag in Zorgbad 
Zonnewater in Hoog-Keppel.

Wanneer één of meerdere kinde-
ren binnen een gezin extra zorg 
nodig hebben door een beperking 
heeft dat consequenties voor het 
hele gezin. Er even uit gaan met z'n 
allen is niet vanzelfsprekend. Ook 
als ouders samen even weg gaan is 
moeilijk. Deze middag is voor het 
hele gezin. Er is een activiteiten-
programma voor de kinderen met 
een beperking, onder deskundige 
leiding. Ook de broertjes en zus-

sen krijgen een apart programma 
aangeboden. De ouders hebben 
de gelegenheid om contact te leg-
gen met andere ouders en samen 
ervaringen te delen in een infor-
mele sfeer onder begeleiding van 
VIT. Samen ontdekken waar vra-
gen, wensen en behoeften liggen. 
De middag wordt afgesloten met 
een gezamenlijk snackbuffet.

Op zondag 5 juni wordt nogmaals 
een dergelijke ontmoetingsbijeen-
komst gehouden. VIT organiseert 
deze middagen met medewerking 
van Zonnebad Zonnewater en de 
gemeente Bronckhorst. Voor vra-
gen, neem contact op met VIT, 
werkdagen 9.00-15.00 uur, tele-
foon (0544) 82 00 00. Aanmelden 
kan tot 24 februari.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van woens-
dag 10 februari, de vijfde avond 
vierde ronde van de competi-
tie van Bridgeclub Bronkhorst. 
Ondanks de woensdagavond 
hadden we toch een weer volle 
zaal. In de D-Lijn tien beginnen-
de bridgers. Drie tafels en drie 
spellen per ronde. Om het getal 
twaalf rond te maken én om de 
mensen te ondersteunen heb-
ben twee mensen uit de A-lijn 
meegespeeld.

Dit was de laatste avond van deze 
ronde, dat betekent dat sommige 
paren uit de B en C lijn gaan pro-
moveren en anderen uit de A en B 
lijn degraderen. Maar wie dat zijn 
wordt donderdagavond bekend-
gemaakt.
Lijn A: 1. Dick Brinkman & Bert 

Deunk 63,89%, 2. Joke Damveld 
& Hans Oldhoven 54,86%, 3. An-
nelies Schroder & Jan Rondeel 
54,31%. Lijn B: 1. Riekie Nieuwen-
huis & Riet Niesink 60,10%, 2. Her-
mien Veenhuis & Els Westerhof 
58,65%, 3. José & René Winkelman 
54,69%. Lijn C: 1. Meijert Kers & 
Gerrit Vorselman 61,50%, 2. An-
nie Hartman & Hen Rombouts 
61,25%, Theo Schoenaker % Ger-
da Tankink 54,50%. Lijn D: 1. Resy 
Wensink & Erica Schut 68,67%, 
2. Diny Stuart & Alwien Seesing 
58,93%, 3. Dirk Lakerveld & Ma-
rijke Hilderink 57,14%.
Volgende week bridgen op don-
derdag 18 februari, eerste avond 
van de vijfde ronde. Afmelden 
minstens vóór 12.00 uur op de 
wedstrijddag via het mobiele num-
mer van de club: 06-25198329.

Plafondplanetarium en tafel in Toldijk. Foto: PR

Brigit Overveld met haar gewonnen camera. 
Foto: Achterhoek Nieuws

De Zwarte Cross heeft dit jaar minder ruimte beschikbaar voor de camping en staakt 
daarom de kaartverkoop. Foto: Achterhoek Nieuws
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Sandra van Londen en Achterhoek Nieuws BV 
slaan handen ineen
Tien jaar 
Montferland 
Vakantiekrant
MONTFERLAND - Achterhoek 
Nieuws bv geeft dit jaar, in samen-
werking met Sandra van Londen, 
de Montferland Vakantiekrant uit. 
Deze bewaarkrant vol toeristische 
tips, die Sandra al die jaren met 
haar onlangs overleden partner - 
en oprichter van de Montferland 
Vakantiekrant - Arthur Zweers 
maakte, bestaat tien jaar.

Een prachtig product als de Mont-
ferland Vakantiekrant mag niet 
verdwijnen. Dat vond Arthurs 
zwager Fons van Pul, net als San-
dra. In overleg met haar ging hij 
op zoek naar een nieuwe partner 
om de krant, die onder andere de 
toeristische trekpleisters letterlijk 
en figuurlijk op de kaart zet, uit te 
geven. 

Hij kwam al snel uit bij Achterhoek 
Nieuws bv, uitgever van onder meer 
weekblad Montferland Nieuws. 
Sandra heeft er een goed gevoel 
bij, zegt ze. "Ik verwacht een goede 
samenwerking en dat we weer een 
mooi product kunnen neerleggen. 
Het eerste gevoel is goed."

Dat geldt ook voor de uitgever. "Als 
uitgever willen we graag een steen-
tje bijdragen aan de promotie van 
de Achterhoek en speciaal van het 
mooie Montferland, met deze va-
kantiekrant", aldus Gerhard Wee-
vers, directeur van de uitgeverij 
Achterhoek Nieuws.

Samen met Arthur runde Sandra 
Montferland Ontwerp Bureau. 
"Montferland Ontwerp Bureau is 
kortgeleden opgehouden te be-

staan, na het wegvallen van Arthur. 
De meeste klanten verwachtten 
wel dat ik het bedrijf zou voortzet-
ten, maar dat kan en wil ik na de ge-
beurtenissen rondom Arthur niet 
meer alleen doen. Ik heb door de 
jaren heen wel veel geleerd in mijn 
vakgebied, maar de specialistische 
vakkennis die Arthur bezat is nu 
weg. Ik verzorgde voornamelijk het 
ontwerp en de grafische vormge-
ving van onder andere alle uitgeef-
projecten, huis-aan-huisbladen 
en websites. De rest van de tech-
nische werkzaamheden zoals bij-
voorbeeld database koppelingen, 
systeembeheer én de klantencon-
tacten deed Arthur allemaal."

Sandra wil graag ergens aan het 
werk, het liefst als illustrator. "Ik ga 
eerst een baan zoeken. Ik wil nu 
de omslag maken en gaan doen 
wat ik graag wil, waar mijn passie 
ligt", zegt ze terwijl zij haar website 
(www.sandravanlonden.com) aan-
klikt. Daarop verschijnen prachtige 

illustraties met haar Engelse foxter-
rier Bobbie als onderwerp. "Hier en 
op het illustreren voor kinderboe-
ken wil ik me in de toekomst graag 
toeleggen."

Daarnaast doet ze specialistisch 
werk, zoals bijvoorbeeld het ma-
ken van kaarten en plattegronden, 
zoals die prachtige grote kaart met 
bezienswaardigheden in de Mont-
ferland Vakantiekrant. "Je moest 
eens weten hoeveel uurtjes werk 
daar in zitten", verzucht Sandra 
met een glimlach.

Ze heeft de wens uitgesproken ook 
voor de komende editie de lay-out 
te verzorgen. "Maar dat is wel af-
hankelijk wat er op mijn pad komt, 
want ik ben druk aan het sollicite-
ren. Maar de vakantiekrant bestaat 
tien jaar en ik zou het wel prachtig 
vinden als het in samenwerking 
met Achterhoek Nieuws BV een 
mooie, speciale uitgave wordt, als 
eerbetoon aan Arthur."

De Montferland Vakantiekrant 
wordt door Achterhoek Nieuws bv 
en Sandra dus voortgezet op de ver-
trouwde wijze. Enige verschil is dat 
de krant tweemaal per jaar zal ver-
schijnen, de eerste medio april. In 
de krant willen we de evenementen 
in Montferland opnemen. Graag 
willen we voor het verzamelen van 
deze activiteiten www.achterhoe-
kagenda.nl gebruiken. Daarop kan 
men alle relevante evenementen in-
voeren. Wie nog geen account hier-
voor heeft, kan er één aanvragen via 
www.invoeragenda.nl.

Achterhoek Nieuws bv is een 
samenwerking van twee in-
novatieve uitgevers: Weevers 
en BDUmedia. Beide partijen 
bogen op vele tientallen jaren 
ervaring in de lokale uitgeef-
wereld. BDUmedia bestaat al 
meer dan 140 jaar en van de 
kranten die Weevers uitgeeft, 
zagen de eerste titels ruim 75 
jaar geleden het levenslicht. 
Wat beide bedrijven gemeen 
hebben, is de wil om te inno-
veren en de passie voor écht 
lokaal nieuws dat huis-aan-
huis, inclusief buitengebieden 
wordt thuisbezorgd.
Behalve merken als Aaltens 
Nieuws, Elna, Contact, Stad 
Doetinchem, Gelderse Post 
Oude Ijsselstreek en Mont-
ferland Nieuws, brengt Ach-
terhoek Nieuws ook Achter-
hoek Vakantiekrant uit, en 
heeft de uitgever daarnaast 
ook www.Achterhoekkiosk.
nl, Achterhoekagenda.nl, 
Achterhoeklocaties.nl, Ach-
terhoekfoto.nl in de portfolio. 
De totale oplagen van de huis-
aan-huiskranten is 180.000 
exemplaren.

VORDEN - Als je van Volksmuziek 
houdt dan mag u ze niet missen. 
Op zaterdagavond 27 februari a.s. 
treedt het Brookduo op in Kultur-
hus Het Dorpscentrum te Vorden. 
Gert-Jan Oplaat (alias De Weuste), 
oud Tweede Kamerlid en Hen-
nie Tijink (alias De Badmutse) uit 
Markelo, vormen al vele jaren sa-
men het Brookduo. Zij brengen de 
volksmuziek uit de Alpenlanden 
dichtbij ons. De prachtigste Oos-
tenrijkse volksliederen zijn in het 
dialect vertaald, waardoor er een 
klinkende combinatie ontstaat 
van Alpenländische Musik met 
Achterhoeks-Twentse teksten.

Het Brookduo heeft een enorm 
grote schare fans die met hen 
meereist naar al hun optredens. Ze 
verheugen zich weer om de Vor-
denaren te laten horen wat zij in 
hun mars hebben. Het wordt een 
geweldig mooie avond met veel 
vreugde, plezier en veel genot.

Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar in Kulturhus Het 
Dorpscentrum en bij de Bruna, 
deze kosten € 10. Wees er snel bij, 
want vol is vol. Kaarten aan de 
kassa kosten € 15. De zaal is op 27 
februari vanaf 19.15 uur open. Het 
optreden begint om 20.00 uur.

Brookduo in Kulturhus 
Vorden

Het team van Montferland Vakantiekrant: Gerhard Weevers, Henk Klein Holte, 
Pauline Redlich, Rogier Bodde, Ceciel Witteveen en Sandra van Londen (vlnr).

Het Brookduo treedt op in het Kulturhus Vorden. Foto: PR

Coens Tapperij wordt 
Café Bolle Jan
KEIJENBORG - 19, 20 en 21 februari 
wordt Coens Tapperij omgetoverd 
tot Café Bolle Jan. Het hele weekend 
wordt de Amsterdamse gezelligheid 
naar Keijenborg gebracht. Het café 
wordt aangekleed met Amsterdam-
se grachtenpanden en uiteraard zal 
ook de rosse buurt te zien zijn. Op 19 
februari zal Studio Firelily een deel 
van het café ombouwen tot paal-
dansstudio. Er wordt een workshop 
gegeven voor degene die het durft te 
proberen en uiteraard wordt er een 

mooie show van gemaakt. Op 20 fe-
bruari zal Gerbert Smit Evenemen-
ten de avond begeleiden. Onder het 
genot van een hapje, een drankje en 
wat Amsterdamse gekkigheid wordt 
het een avond om niet te vergeten. 
Op 21 februari sluiten we het week-
end af met een Amsterdams buffet 
vanaf 17.00 uur. Meer informatie is 
te vinden op de site.
   

 ■ www.coenevers.nl

   

Wooncafés ter oriëntatie
LICHTENVOORDE/LAREN - Rabo-
bank Noord- en Oost-Achterhoek 
houdt op 18 februari Wooncafés in 
samenwerking met lokale notaris-
sen en makelaars. Deze woonca-
fés vinden plaats bij Grand Café 
Markt 5 in Lichtenvoorde en Café 
Witkamp in Laren. De Wooncafés 
zijn bedoeld om woningzoeken-
den te informeren over wat er alle-
maal komt kijken bij het kopen van 
een (eerste) huis. Een (eerste) huis 
kopen is een spannende gebeur-
tenis. Wat voor soort huis kun je 
betalen? En wat is verstandig: een 
huis kopen of kun je beter huren? 
Wat moet je juridisch regelen als 
je gaat samenwonen? Enzovoort. 
Tijdens het Wooncafé geven advi-
seurs van de deelnemende bedrij-
ven antwoord op deze en andere 

woonvragen. In Lichtenvoorde zijn 
medewerkers van Scheers & Roes 
makelaars en Keistad notarissen 
aanwezig en in Laren staan de me-
dewerkers van Thoma Post Jr en 
Tap en Van Hoff notarissen gereed 
om woonvragen te beantwoorden. 
Het Wooncafé is tussen 19.00 en 
21.00 uur geopend en belangstel-
lenden vrij binnenlopen, aanmel-
den is niet nodig. Er worden ook 
wooncafés georganiseerd in ove-
rige plaatsen, zo kunt u elke derde 
donderdag van de maand op een 
andere locatie terecht zie hiervoor 
facebook en de website.
   

 ■ www.facebook.com/
hetwooncafe ■ www.kennisvloer.nl
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Net zo lekker
Jaap (43):

Vorig jaar kwam ik erachter dat ik 
diabetes heb. En zoals dat gaat met 
zulke berichten, vielen achteraf alle 
puzzelstukjes op hun plaats. Al lange 
tijd was ik moe, had ik voortdurend 
dorst en moest ik om het kwartier 
plassen. Niet zo handig, want ik ben 
vrachtwagenchauffeur en zo schoot ik 
natuurlijk niet erg op.

Toegegeven: ik behoor tot een 
risicogroep. Ik hou van lekker eten en 
schep minstens twee keer mijn bord 
vol. Ik ben dan ook altijd een paar 
kilo te zwaar geweest. En als ik zeg 
‘een paar kilo’, dan begrijpt iedereen 
natuurlijk wel dat ik eigenlijk ‘dertig 
kilo’ bedoel. Ik ben getrouwd met een 
vrouw die weet dat de liefde van de 
man door de maag gaat. De afgelopen 
jaren is daar bij mij heel wat liefde 
doorheen gegaan.

Van de huisarts kreeg ik medicijnen 
om mijn suikerwaarden op peil te 
houden. Hij stuurde me ook naar de 
diëtiste, met twee belangrijke 
opdrachten: afvallen en meer 
bewegen. Ik moest daar hartelijk om 
lachen. Afvallen? Nog nooit gelukt. En 
meer bewegen? De enige sport waar ik 
me aan waag is denksport! 

Stiekem zag ik er erg tegenop om naar 
de diëtiste te gaan. Zo’n strenge dame 
die me zou vertellen hoe ik moest 
leven... Schoorvoetend ging ik 
erheen, gesteund door mijn vrouw 
(die, zo bekende ze later, vooral mee 
was omdat ze vreesde dat ik alle 
adviezen in de wind zou slaan). 

Nou, ik had me voor niks druk 
gemaakt. De diëtiste was een vrolijke 
mevrouw die heel goed begreep wat 
mij zo aantrekt in lekker eten. Ze 
wilde me ook helemaal niet op een 
dieet van sla en water zetten, waar ik 
bang voor was. Wel gaf ze tips voor 
gevarieerdere maaltijden met minder 
suiker en meer ‘goede’ koolhydraten. 
Ook raadde ze me aan om eten mee te 
nemen naar mijn werk, zodat ik niet 
steeds bij tankstations hoef te 
snacken. Ze snapte dat ik nooit een 
topsporter zou worden, maar volgens 
haar zou een dagelijks wandelingetje 
al erg helpen.

We zijn nu bijna een jaar verder en ik 
ben, jawel, twaalf kilo afgevallen. De 
huisarts prijst me de hemel in, want 
mijn suikerwaarden zijn de laatste tijd 
zo goed, dat ik zelfs geen medicijnen 
meer nodig heb. En echt: ik voel me 
een stuk fi tter. Zonder mijn dagelijkse 
saucijzenbroodje, maar mét een 
zondags gebakje want dat mag ook 
iedere diabeet zo nu en dan hebben’. 

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

deze column gefingeerd.’

Praktijkverhaal 
over de zorg

Wilt u reageren op de column? 
Stuur dan een e-mail naar 

communicatie@sensire.nl
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Vr    uw
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Dini Wildschut

KOFFIE 
Hij is een wat kwetsbaar ogende oude 
heer, op en top gesoigneerd. Volgens 
mij een heel lieve man. Keurige rib-
cord broek met vouw, een mooi vest, 
glimmend gepoetste schoenen, Itali-
aanse leest. Omringd door enthousi-
ast pratende leeftijdsgenoten, geniet 
hij duidelijk van het vooruitzicht op 
een mooi museumbezoek. De oude 
heer zit in een comfortabele rolstoel 
en is kennelijk verzekerd van zorg en 
begeleiding bij dit bezoek. Zijn rol-
stoel staat aangeschoven naast de 
tafel waar het gezelschap al kwette-
rend en lachend is neergestreken. Met 
een tevreden en ontspannen glimlach 
wacht hij op de dingen die komen 
gaan en  neemt het kopje koffie dat 
hem wordt aangereikt in ontvangst. 
Het levendige gesprek van de dames 
en heren aan tafel volgt hij met be-
langstelling, maar wel duidelijk aan 
de zijlijn. Voorzichtig neemt hij een 
slokje uit het kopje dat hij met één 
hand vasthoudt.  Ik zie het vanuit 
mijn hoekje in het museumcafé ge-
beuren. Zijn aandacht is volledig bij 
het gesprek en heel langzaam helt 
het kopje over. Zachtjes loopt er een 
straaltje koffie over het mooie vest en 
de broek. Ik neig naar ingrijpen, maar 
hij brengt het kopje gelukkig weer in 
evenwicht. Bovendien, er zitten zeker 
tien mensen bij hem, dus mijn actie 
zou  overbodig, zo niet bemoeizuchtig 
over komen. Ik kijk het tafereel verder 
aan. Het gezelschap kwettert vrolijk 
door, maar niemand heeft de kleine 
overstroming opgemerkt. Heeft hij 
het zelf wel gemerkt? Ja of nee, feit is 
dat hij nu zijn kopje met twee handen 
vasthoudt. En och, het valt niet op, de 
koffie is net zo bruin als zijn vest. 
De volgende dag lees ik in de krant 
over mantelzorg, dé oplossing voor 
ouderenzorg volgens onze regering. 
Dat valt nog te bezien. Onderzoek 
naar familiebanden in dit land toont 
aan dat de relatie tussen ouders en 
kinderen in 45% van de gevallen niet 
zo best is. Zorg voor je ouders ligt ook 
om praktische redenen – reisafstan-
den, werk – vaak niet voor de hand. 
Liefdevolle zorg in familieverband 
is dus verre van vanzelfsprekend. Ik 
zie het moment van de oude meneer 
voor me, waar zoiets kleins als even 
opletten met die koffie ook niet van-
zelfsprekend was. Hij heeft deson-
danks vast een fijne dag gehad in het 
museum. Ik hoop dat hij thuis ook 
de nodige en vooral liefdevolle zorg 
heeft. Of dat nou van zijn kinderen 
komt of niet.  

“Ik noem het de 
zelf organiserende 
samenleving”

Op donderdag 4 februari was de aftrap van Buuv-gemeente Lo-
chem in het gemeentehuis. Daar ging een periode van zo’n twee 
jaar aan voorbereiding aan vooraf. Andrea van Schie was de in 
eerste instantie de aanjager en al gauw kwamen daar Ellie de 
Groot en Ria Schuitert bij. Op 1 april gaat het project officieel 
van start, dan gaat Buuv Lochem ook live op internet. BUUV is 
een buurtmarktplaats voor en door bewoners waar vraag en aan-
bod elkaar vinden. Bij BUUV gaat het om diensten die je als be-
woners voor elkaar kan doen zonder dat er iets tegenover staat. 
BUUV-gemeente Lochem bestaat uit Lochem, Gorssel, Harfsen en 
Almen, andere Lochemse kernen kunnen daarbij aansluiten.

Door Anouk Plantinga 

Op de homepage van de website 
zie ik twee advertenties: iemand 
wil er met de duofiets op uit en 
zoekt daar een maatje voor en 
in de andere advertentie wordt 
iemand gezocht die af en toe 
de hond uit wil laten. Iedereen 
kan mee ‘buuven’; gezond, ziek, 
jong of oud. Want iedereen heeft 
iets te bieden en iedereen heeft 
wel eens ergens een vraag  over 
of hulp nodig. Via verschillende 
plekken kunnen mensen dien-
sten aanbieden en vragen. Di-
gitaal via de website, maar ook 
bij inloopplekken waar je met je 
vragen terecht kunt of prikbor-
den op bepaalde locaties. BUUV 
is in 2010 in Haarlem gestart en 
in sommige wijken is wel 10% 
BUUV-er. Opvallend is dat veel 
jonge mensen actief en zicht-
baar zijn als BUUV-er. Lochem 
is de 12e BUUV-gemeente. De 
meeste zijn gemeentes in de 
Randstad, maar de gemeentes 
Montferland en de Oude IJs-
selstreek doen ook al mee aan 
BUUV. Andrea heeft vanuit haar 
werk veel ervaring als proces-
begeleider, adviseur en project-
leider in de wereld van zorg, 
woningcorporaties en gemeen-
tes en kunst en cultuur. In 2000 
startte ze met haar bedrijf ‘Op 
weg procesmanagement’. Als 
inwoner van Gorssel en vanuit 
haar belangstelling en maat-
schappelijke betrokkenheid 
gaat de gang van zaken in de 
gemeente Lochem haar aan. De 
samenleving verandert voortdu-
rend. We worden steeds ouder, 
er worden andere dingen van 
ons gevraagd, de tijd lijkt snel-
ler te gaan, veel dingen worden 
digitaal geregeld. De transitie in 
de zorg vraagt ook om aanpas-
sing en een andere benadering 
van het omgaan van zorg. Daar 
wilde Andrea op inspringen en 
toen stuitte ze op BUUV.

Andrea: ‘We moeten uitkijken 
dat we niet in een wereld vol 
stempels en regels en zorgjar-

gon terechtkomen. Als we eens 
iets voor een ander doen, wor-
den we al gauw een mantelzor-
ger. Maar af en toe een handje 
helpen, een paar boodschap-
pen doen voor een buurman, 
is gewoon een naastenhulp, 
noaberschap. Vrijwilligerswerk 
is een georganiseerd systeem, 
je maakt afspraken en dan kan 
natuurlijk ook niet anders. Maar 
soms wil je gewoon eens iets 
doen wanneer jij daar zin in 
hebt en is een vrijwilligerscen-
trale een brug te ver. In Lochem 
was er een man in een zorgin-
stelling die graag wilde klussen, 
maar dat kon niet omdat de in-
stantie de verantwoordelijkheid 
draagt. Als hij zich zou bezeren, 
zit je met allerlei procedures 
en gedoe. Uiteindelijk is er een 
klusplek buiten de zorginstelling 
gekomen en kan hij daar heerlijk 
zijn gang gaan. 

Er worden allerlei dingen geor-
ganiseerd voor mensen die hulp 
nodig, ziek zijn of dementerend 
of op de vlucht, zoals buddy-
projecten. Maar dat gaat altijd 
uit van iemand die iets nodig 
heeft en iemand die iets geeft, 
zoals zorg. Bij BUUV is dat an-
ders. Het is gebaseerd op ge-
lijkwaardigheid en gaat uit van 
het vitale deel van mensen. Hoe 
weinig mobiel iemand ook is of 
moeilijk het ook is, er is altijd 
dat gezonde individu met eigen 
wensen en kwaliteiten. Mis-
schien kan zo iemand prachtig 
verhalen vertellen bijvoorbeeld 
of er gewoon eens even op uit. 
Mensen houden zelf de regie en 
worden gestimuleerd om zélf 
de vraag te stellen in plaats van 
dat een organisatie namens hen 

hulp zoekt. Je kunt naast vraag 
en aanbod ook een bepaalde rol 
op je nemen. Bijvoorbeeld die 
van ambassadeur. Dat zijn men-
sen die van nature aandacht 
voor anderen hebben, dagelijks 
contact hebben met mensen en 
kunnen constateren dat iemand 
ineens niet meer komt. Denk 
aan een slager, bakker of een 
kapper. Maar ook aan gemeen-
te-instellingen waar bijvoor-
beeld bekend is dat iemands 
partner is overleden of consulta-
tiebureaus waar ouders met hun 
jonge kinderen komen. Zo’n am-
bassadeur kan net even dat klei-
ne doen waardoor mensen bij-
voorbeeld niet in een gat vallen. 
Dan heb je nog de BUUV-make-
laars. Die kunnen helpen om de 
vragen goed op te stellen, want 
niet iedereen is daartoe in staat. 
En omdat mensen zelf die vraag 
gaan stellen en niet een instan-
tie, kan daar hulp bij nodig zijn. 
Haarlem heeft cursussen ont-
wikkeld waarin mensen voor de-
ze rollen geschoold worden.

Natuurlijk zijn er al heel veel lo-
kale initiatieven. Ik kijk zelf films 
met mensen in mijn wijk. Ik noem 
dat zachte weefsels, netwerkjes 
in de wijk. BUUV is een landelijk 
en veelomvattender netwerk. 
Soms vind je niet iemand voor 
een project of jouw wens in je 
directe omgeving, maar kan je 
met BUUV toch iemand vinden 
in een andere omgeving. Op de 
inloopplekken zullen mensen 
aanwezig zijn waarbij je terecht 
kunt met je vragen. In Lochem 
gaan we daar al mee beginnen. 
Ria Schuitert en Wendy Goodin 
van Stichting Welzijn Lochem 
zullen hiervoor aanwezig zijn in 

het Stadshuus. Er gaan ook op 
verschillende plekken prikbor-
den komen. Er zijn mensen voor 
nodig die dat een beetje bij gaan 
houden. Datzelfde geldt voor de 
website, die aan de achterkant 
verzorgd en bewaakt moet gaan 
worden.

Vanaf het begin hebben wij 
gemeentes en wijkteams en 
verenigingen en allerlei (zorg)
instanties bij BUUV betrokken. 
We willen ook de ingang via de 
eigen websites van de dorps-
kernen creëren. BUUV heeft als 
logo een deurbel. Die komt dan 
op deze websites te staan en als 
je op die knopt drukt, word je 
doorgestuurd naar de website 
van BUUV. De gemeente brengt 
het in een stichting onder. Er zijn 
al veel mensen bij betrokken die 
echt zaten te wachten op het 
moment dat we gingen starten. 
Ik wordn hier heel blij van en 
hoop dat veel mensen het gaan 
gebruiken. Als wij als team over-
bodig zijn geworden, dan is onze 
missie geslaagd.’

Meer informatie over BUUV is te 
vinden op www.buuv.nu

Andrea in haar eigen dorpskern Gorssel
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Buitendienst verkoop medewerker m/v

Ben jij op zoek naar commerciële uitdaging en heb jij affini-
teit met de automotive branche?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever WM Automaterialen zijn we op zoek naar 
een Buitendienst verkoop medewerker. WM Automaterialen is een 
groothandel in reserve onderdelen en accessoires voor personen- en 
bedrijfsvoertuigen, werkplaatsuitrustingen en gereedschappen, che-
mische autoproducten, lak- en lakaccessoires, autohifi en –telecom-
municatie en banden en velgen. In deze functie ben je verantwoor-
delijk voor het commerciële resultaat van het tot jouw toegewezen 
werkgebied. Je bent bezig met het beheren van bestaande klanten 
en het werven van nieuwe potentiele klanten. Ook wordt er gevraagd 
actief mee te denken in het verbeteren van processen, volgen van 
de markt en het analyseren van verkoopkansen en bedreigingen. 
Het betreft een zelfstandige functie waarin wordt verwacht dat de 
medewerker zijn/haar werk zo inricht dat deze het meeste rendement 
oplevert. Binnen deze functie is zelfstandigheid en eigen initiatief 
uiterst belangrijk, drempelvrees is echter uit den boze. Kennis van de 
automotive branche is belangrijker dan directe buitendienst erva-
ring. Het betreft een fulltime functie voor langere tijd.

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 planners 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.

Constructeur/Tekenaar m/v

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

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever N.K.I. in Neede zijn we op zoek naar een 
Constructeur/Tekenaar. N.K.I. is al meer dan 35 jaar actief in kunst-
stof leidingsystemen. In deze functie ben je mede verantwoordelijk 
voor de realisatie van de projecten in de kunststofverwerking. Als 
constructeur/tekenaar heb je een breed takenpakket. Naast het ont-
werpen en technisch tekenen in 2D en 3D verzorg je verzorg je ook 
de werkvoorbereiding voor de productie. Je hebt regelmatig contact 
met de klanten met betrekking tot detaillering en planning. De werk-
zaamheden kunnen zowel binnen als buiten kantoor plaatsvinden.

Allround Machinaal Houtbewerker m/v

Heb je veel affiniteit met hout en wil je graag in een allround 
functie werken?

Functieomschrijving
In de functie van Allround Machinaal Houtbewerker bestaan de 
werkzaamheden uit het instellen en bedienen van boor, frees, 
afplak en CNC houtbewerking machines. Je ontvangt opdrach-
ten per order door middel van werkbonnen met tekeningen. Je 
onderhoudt de machine zelf (niet de reparaties) en stelt deze 
weer in. Je krijgt als Allround collega specialistische, uitdagende 
opdrachten waar je zelfstandig, inventief en creatief je vakkennis 
op los kunt laten.

Accountmanager Zorg m/v

Heb je affiniteit met IT en ben je op zoek naar een commerci-
ele functie in de zorgsector?

Functieomschrijving
In de functie van Accountmanager Zorg ben je verantwoordelijk 
voor de marktbewerking in de zorgsector. De focus ligt hier op 
de volgende markten: ziekenhuizen, zorggroepen, gezondheids-
centra, huisartsen en apotheek ketens. Het doel van de functie 
Accountmanager Zorg is het creëren en behouden van klantloyali-
teit en het stimuleren van gebruik van de IT tools en dienstverlening. 
Je bezoekt voornamelijk bestaande klanten en je bent in staat om 
de toegevoegde waarde van de organisatie te vertalen en upsell 
mogelijkheden te creëren. Het is van belang dat je goed geïnfor-
meerd bent over de maatschappelijke, politieke en economische 
ontwikkelingen binnen het vakgebied van de zorg. Deze kennis 
weet je effectief te benutten in de functie van Accountmanager Zorg 
en als voor de organisatie. In deze functie werk je nauw samen met 
de Marktmanager en de commerciële binnendienst.

www.sebo-personeelsdiensten.nl

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

Wij zijn op zoek naar:

•  Metselaars
•  Timmerlieden
• Slopers / aanpakkers
• Grondwerkers
• Groenmedewerkers
•  Machinisten voor 

diverse machines

Schrijf je nu in d.m.v. het 
sollicitatieformulier op onze 
website of kom langs op 
één van onze vestigingen.

Wij zoeken 
aanpakkers!

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, 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 hun 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 altijd een 
toegevoegde waarde te kunnen 
zijn voor onze opdrachtgevers. 
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.  

Hosokawa Micron B.V.
Afdeling Personeelszaken, Postbus 98, 7000 AB Doetinchem
E-mail: personeel@hmbv.hosokawa.com, tel.: 0314 - 37 33 33

Voor uitgebreidere informatie, ook m.b.t. deze vacature, 
bezoek onze website: www.hosokawamicron.nl

Typering functie:
Binnen de Produktie hebben wij diverse CNC-bewerkingsmachines, waaronder een Ibarmia 5 assig 
bewerkingscentrum (met Heidenhain TNC 530i), een Okuma bewerkingscentrum met dubbele tafel 
(type MX 60 HB) en een Union CNC-Kotterbank (type T105 TNC 426). Aan deze machines wordt bij 
toerbeurt in teamverband gewerkt. Er worden enkelstuks en kleinere series vervaardigd, hoofdzake-
lijk in RVS. Rekening houdend met de voortdurend wijzigende eisen vanuit de markt en organisatie, 
zijn de belangrijkste werkzaamheden hierbinnen

• aanmaken	c.q.	aanpassen	van	de	CNC-/CAD-CAM programma’s
• in-	of	opspannen	van	het	werkstuk
• bewerken	van	het	werkstuk;	eisen	t.a.v.	maatvoering	overeenkomstig	ISO
• uitvoeren	van	controlemetingen
• goede	afwerking	van	het	werkstuk

Profiel kandidaat:
• MBO-opleidingsniveau,	richting	werktuigbouwkunde
• ervaring	in	het	CNC-	frezen	en	kotteren	van	RVS	delen
• kennis	van	CNC-programmatuur	(Heidenhain,	Okuma)	of	bereidheid	zich	hierin	te	verdiepen
• kennis	van	verspaningskondities	en	tekening	lezen
• ervaring	met	het	realiseren	van	CAD-CAM-koppelingen	(bij	voorkeur	SolidCAM)

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde vacature en voldoe je aan het gestelde profiel, 
richt dan je sollicitatie aan

Hosokawa Micron B.V. is een internationaal gericht, technisch en technologisch vooraanstaand 
bedrijf met oplossingen op het gebied van mengen, drogen en agglomereren van vaste stoffen. 
Met ca. 165 medewerkers zijn wij gevestigd in een ruim en goed geoutilleerd pand in Doetinchem. 
Hier beschikken wij over uitgebreide test-  en produktiefaciliteiten voor het ontwikkelen, verkopen en 
fabriceren van de  klantspecifieke apparaten en daarmee samenhangende complete projecten. 
Onze internationale afnemers bevinden zich grotendeels  binnen de farmaceutische, chemische en 
voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf kenmerkt zich door een plezierige, informele sfeer met korte 
en directe lijnen. Betrokkenheid en samenwerking zijn bij ons vanzelfsprekend waarbij een grote 
mate van zelfstandig werken wordt geboden.  Wij zijn voor de verspaningsafdeling op zoek naar een

process technologies for tomorrow

CNC-Machinaal Verspaner m/v

Hosokawa Micron B.V. is een internationaal gericht, technisch en technologisch vooraanstaand bedrijf 
met oplossingen op het gebied van mengen, drogen en agglomereren van vaste stoffen. Met ca. 160 
medewerkers zijn wij gevestigd in een ruim en goed geoutilleerd pand op in dustrieterrein Verheulsweide 
te Doetinchem. Hier beschikken wij over uitgebreide test-  en productiefaciliteiten voor het ontwikkelen, 
verkopen en fabriceren van klantspecifieke apparaten en daarmee samenhangende complete projecten. 
Onze internationale afnemers bevinden zich grotendeels  binnen de farmaceutische, chemische en voe-
dingsmiddelen-industrie. Het bedrijf kenmerkt zich door een plezierige, informele sfeer met korte en directe 
lijnen. Betrokkenheid en samenwerking zijn bij ons vanzelfsprekend waarbij een grote mate van zelfstandig 
werken wordt geboden. Wij zijn op zoek naar een:

Internationaal Service-monteur m/v

Hosokawa Micron B.V.
Afdeling Personeelszaken, Postbus 98, 7000 AB Doetinchem
E-mail: personeel@hmbv.hosokawa.com, tel.: 0314 - 37 33 33

Voor uitgebreidere informatie, ook m.b.t. deze vacature, 
bezoek onze website: www.hosokawamicron.nl

Typering functie:
Binnen de Produktie hebben wij diverse CNC-bewerkingsmachines, waaronder een Ibarmia 5 assig 
bewerkingscentrum (met Heidenhain TNC 530i), een Okuma bewerkingscentrum met dubbele tafel 
(type MX 60 HB) en een Union CNC-Kotterbank (type T105 TNC 426). Aan deze machines wordt bij 
toerbeurt in teamverband gewerkt. Er worden enkelstuks en kleinere series vervaardigd, hoofdzake-
lijk in RVS. Rekening houdend met de voortdurend wijzigende eisen vanuit de markt en organisatie, 
zijn de belangrijkste werkzaamheden hierbinnen

• aanmaken	c.q.	aanpassen	van	de	CNC-/CAD-CAM programma’s
• in-	of	opspannen	van	het	werkstuk
• bewerken	van	het	werkstuk;	eisen	t.a.v.	maatvoering	overeenkomstig	ISO
• uitvoeren	van	controlemetingen
• goede	afwerking	van	het	werkstuk

Profiel kandidaat:
• MBO-opleidingsniveau,	richting	werktuigbouwkunde
• ervaring	in	het	CNC-	frezen	en	kotteren	van	RVS	delen
• kennis	van	CNC-programmatuur	(Heidenhain,	Okuma)	of	bereidheid	zich	hierin	te	verdiepen
• kennis	van	verspaningskondities	en	tekening	lezen
• ervaring	met	het	realiseren	van	CAD-CAM-koppelingen	(bij	voorkeur	SolidCAM)

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde vacature en voldoe je aan het gestelde profiel, 
richt dan je sollicitatie aan

Hosokawa Micron B.V. is een internationaal gericht, technisch en technologisch vooraanstaand 
bedrijf met oplossingen op het gebied van mengen, drogen en agglomereren van vaste stoffen. 
Met ca. 165 medewerkers zijn wij gevestigd in een ruim en goed geoutilleerd pand in Doetinchem. 
Hier beschikken wij over uitgebreide test-  en produktiefaciliteiten voor het ontwikkelen, verkopen en 
fabriceren van de  klantspecifieke apparaten en daarmee samenhangende complete projecten. 
Onze internationale afnemers bevinden zich grotendeels  binnen de farmaceutische, chemische en 
voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf kenmerkt zich door een plezierige, informele sfeer met korte 
en directe lijnen. Betrokkenheid en samenwerking zijn bij ons vanzelfsprekend waarbij een grote 
mate van zelfstandig werken wordt geboden.  Wij zijn voor de verspaningsafdeling op zoek naar een

process technologies for tomorrow

CNC-Machinaal Verspaner m/v

Doel van de functie:
Binnen het team Service zijn 10  monteurs werkzaam die (meestal voor enkele dagen 
en soms enkele weken) afwisselend bij klanten in binnen- en buitenland alsook intern, 
kortdurend werkzaamheden uitvoeren. Dit betreft met name het 
• verrichten van alle voorkomende reparaties aan geleverde apparatuur
• installeren en eventueel in bedrijf nemen van geleverde apparaten en/of systemen 
• uitvoeren van inspecties en in overleg geven van adviezen over de wijze van 

repareren, preventief onderhoud e.d.
• promoten van serviceactiviteiten en nieuwbouw.  

Profiel kandidaat:
Wij vragen een collega die een service- en klantgerichte houding bezit, alsmede goede 
communicatieve en contactuele vaardigheden, ook in de Engelse en Duitse  taal. Je 
beschikt minimaal over een afgeronde MBO-niveau mechanische of procestechniek 
aangevuld met enige opleiding of ervaring in hydrauliek en electro- of besturingstechniek. 
Ervaring met de reparatie c.q. montage van complexere industriële apparaten en/of 
systemen is een pré. Daarnaast ben je bereid op onregelmatige tijden te werken en 
regelmatig te reizen in binnen- en buitenland.

Voor de juiste kandidaat bieden wij een interessante en gevarieerde functie binnen een 
toonaangevende en innovatieve onderneming in de branche. Dit vindt plaats binnen een plezierige 

werkomgeving met bij de functie en opleiding passende salariëring en goede aanvullende 
arbeidsvoorwaarden (waaronder diverse bepalingen uit de CAO-Metalektro en flexibele werktijden). 

Bovendien bieden we volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen of opleidingen te volgen.

Ben je geïnteresseerd in één van deze vacatures  en voldoe je aan het gestelde profiel, richt dan je 
sollicitatie aan

Afdeling Personeelszaken, Postbus 98, 7000 AB Doetinchem
E-mail: personeel@hmbv.hosokawa.com, tel.: 0314 - 37 33 33
Bezoek ook onze website op: www.hosokawamicron.nl

(Wij gaan niet in op acquisitiepogingen n.a.v. deze advertentie)

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, 
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis tegenover 
de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92. De algemene 
bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 18.00-19.30 uur. 
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de site: 
www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. De be-
zoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, Hartbewaking 
(CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-14.15 uur en van 19.00-
20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 
19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 
Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 
nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 
Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Tandarts:
20 - 21 februari, M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
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 21 februari – Gereformeerde kerk - 10.00 uur.
Voorganger: drs. J.H.J. Lotterman uit Utrecht.
Collecten: 1e collecte: KiA: Zending (LA); 2e collecte: Onderhoud gebouwen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 21 februari – Dorpskerk - Gezinsdienst met poppenspeler - 
10.00 uur. Voorganger: ds. Jan Kool. 
Collecten: 1e collecte: KiA: Zending (LA); 2e collecte: Onderhoud gebouwen.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 21 februari, 10.00 uur, Voorganger: Dhr. R. Baauw, Kerkdienst.
Kinderoppas: Mariko Heuvelink.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 21 februari, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, 
vg. diaken A. Bos. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 februari 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. P. Westerman, 
pater. 

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.

   
OPENHAARDHOUT OP STAM 
omgeving VORDEN 40.00 per 
kub. info. 0654 223023 na 
17.00 u.

   
4 mrt 20:00u. Dorpscentrum. 
KRATO speelt blijspel ‘Privé 
jet in m’n achtertuin’

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

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

   
VLOOIENMARKT EERBEEK,  
Zon. 28 FEBRUARI  10-17 uur.
Sporthal DE BHOELE 
Handelstraat 45, 
Inf. Kr.hr.tel 0639108152
animo-vlooienmarkten.nl
   

Dagmenu ophalen € 8,00 Dagmenu’s bezorgen € 9.25 
Dagmenu bij ons consumeren € 11,00. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur. Eerder in overleg 
mogelijk. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. 

Woensdag 17 februari Fritattensoep/Varkensmedaillons met
   champignonsaus aardappelkroketten en groente 
Donderdag 18 februari  Jachtschotel met hutspot en zuurganituur/
   Tiramisu 
Vrijdag 19 februari  Mosterdsoep/Pangasiusfilet op oosterse wijze, 
   rijst en groente 
Zaterdag 20 februari  Spare-ribs met zigeunersaus, frieten en  

 rauwkostsalade/IJs met slagroom  
 (alleen afhalen of bezorgen) 

Maandag 22 februari  Gesloten 
Dinsdag 23 februari   Wiener schnitzel met frieten en rauwkost/IJs  

 met slagroom 

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

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

VLOOIENMARKT
 TERBORG 

Zondag 28 februari
10.00 - 17.00 uur

Sportcentrum De PAASBERG

Het Veld 30

Info kr. huur 0031639108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
 VARSSEVELD 
Zondag 6 maart
10.00 - 17.00 uur

Sportcentrum van Pallandt

Van Pallandstraat 8

Info kr. huur 0031639108152
animo-vlooienmarkten.nl

Werken

“Ik ben Juliette en op 
mijn tiende kreeg ik een 
infectieziekte. Dankzij een 
operatie en hulp van LIGHT 

FOR THE WORLD kon ik een 
naaiatelier beginnen. Die kans 
gun ik andere jongeren met 
een handicap ook!”

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”

“Ik ben Juliette en op FOR THE WORLD kon ik een 

  ikkanwerken.nu

GIRO 131
IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

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

LFW-Ik_Kan_Adv_85x100_V2_1.indd   1 21-11-14   16:07



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

Intouchables (voorpremière) 
Met Huub Stapel 

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

20:00 uur - Toneel

do.

 520
za.

Love The Beatles

Kim Hoorweg & Robin Nolan

Lankmoed

2 Kleine Kleutertjes (2+)

African Mamas & Leoni Jansen

'Kapsalon' de comedy

Willem Ruis

40 hits that changed the world

Midnight in Paris

Onvergetelijk

Gezongen door Monique Smit

Graceland, de muziek en het verhaal

Komedie

De show van zijn leven

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. 

De succesvolle African Mamas zijn na 5 jaar weer 
terug in de Nederlandse theaters. Samen met 
Leoni Jansen en een swingende band.

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)

Een overrompelende, ontroerende muziektheater-
productie over Nederlands grootste showmaster 
ooit: Willem Ruis. 

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Cabaret

14:00 uur - Jeugd & Familie

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Toneel

20:00 uur - Muziektheater
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februari 2016

Nu voor € 14,50

FINALE WEEK 
VAN ONZE VERBOUWINGSOPRUIMING
Half Maart opening van ons nieuwe totaal wonen:
• Keukenafdeling (nieuw)
• Banken / relaxfauteuils / eethoeken
• Boxsprings / bedden / matrassen
• Woningtextiel, vloeren, binnen & buitenzonwering

Om dit te realiseren moeten we ruimte maken op onze toonzalen.

STUNTPRIJZEN ALLEEN DEZE WEEK:
Complete hoekbank in aquastof  voor 998.-
2.5-Zits bank in leder zwart  voor 750.-

Hang dressoir hoogglans rood 
  van 1875.- voor 875.-

Klassieke elementenwand  van 5975.- nu 1795.-
Kersen / zwarte accenten

Eiken vitrinekasten, 
diverse maten  van 889.- voor 398.-
Dressoir, 205 breed, 
Amerikaans noten  van 1475.- voor 799.-
Dressoir, 236 breed, 
Eiken kersenkleur  van 1745.- voor 950.-

Elementenwand blank matlak 
in massief eiken, 
per element  van 1260.- voor 650.-

Relaxfauteuil in stof, 
met 2 motoren van 2975.- voor 999.-
Relaxfauteuil in leder, 
met opstahulp  voor 1199.-
Losse fauteuils  van 795.- voor 299.-

Eiken salontafels  van 625.- voor 199.-
Eetkamertafel glasplaat, 
160x88 cm van 515.- voor 250.-
4x Eetkamerstoelen, 
per stuk  van 110.- voor 49.-

Bedset 180x200 cm, incl. 2 matrassen
en topper compleet  voor 750.-
In de maat 90x200 cm compleet  voor 450.-

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

Slaapkamer kersenkleur, 160x200 cm,
incl. 2 nachtkastjes  van 1475.- voor 595.-

Laatste woonaccessoires         voor 1, 5 of 10 euro
Laatste dekbedovertrekken en hoeslakens ½ prijs
Schilderijen en lampen  ½ prijs
Spiegels / kapstokken  ½ prijs

                          OP = OP


