
Medewerkers van TSN Thuiszorg 
bezetten van vrijdag 19 tot zondag 21 
februari het gemeentehuis. B  5

Erika Vreeswijk, Peter Besselink en Grieto Zeeman ontwikkelden het beeldmerk voor Vorden. Foto: Bernadet te Velthuis

Samen eensgezind Vorden op de kaart zetten
Nieuw beeldmerk 
voor Vorden
VORDEN - Op initiatief van de 
VVV/TPV is er een nieuw ei-
gentijds beeldmerk ontwikkeld, 
waarmee Vorden beter en krach-
tiger op de (toeristische) kaart 
kan worden gezet. Het is belang-
rijk om herkenbaar en eensge-
zind naar buiten te treden. Ie-
dereen die Vorden en omgeving 
promoot, kan dit beeldmerk ge-
bruiken.

Veel Vordenaren zijn op dit mo-
ment bezig met het vergroten van 
de aantrekkelijkheid van Vorden 
en omgeving. Ondernemers, de 
ondernemersverenigingen (VOV 
en VOC), de VVV en het Toeris-
tisch Platform Vorden. Samen 
krachtig naar buiten treden kan 
daarbij een belangrijke rol spe-
len. Niet in de laatste plaats om-
dat Vorden, nét als de rest van de 
Achterhoek, last heeft van krimp. 
Ook al is die op dit moment nog 
bescheiden van omvang, er zijn 
dringend economische activitei-
ten nodig om het tij te keren.

Toerisme
Eén van de kansen is het toerisme. 
Daar ligt onze kracht. Vorden is im-
mers uniek! Zowel binnen de Ach-
terhoek, in Nederland en Europa, 

als mondiaal. Waar heb je op zo’n 
beperkt gebied nou 8 kastelen, 3 
landhuizen en landgoederen? En 
daarnaast zoveel leuke kleinscha-
lige activiteiten in een prachtig 
oorspronkelijk landschap?

Eén trots gezicht
Vol trots werken verschillende 
partijen aan verschillende plan-
nen om meer mensen hier naartoe 
te trekken. 

Beeldmerk is in 
vele uitingen 
toepasbaar

Heel belangrijk daarbij is het heb-
ben van één gezicht. Daarom is 
er op initiatief van de VVV/TPV 
één visual gemaakt, dat Vorden 
als kastelendorp centraal zet. 

Het groen uit het oude wapen en 
het blauw van de beek komen 
er in terug. De kleurrijke icoon-
tjes daaromheen staan voor de 
grote variëteit aan activiteiten.  
 
Van horeca tot historie, van kunst 
tot kamperen, van natuur tot cul-
tuur, van lekker eten tot heerlijk 
drinken enzovoort. Het is in veel 
verschillende uitvoeringen toe-
pasbaar en kan in alle uitingen 
een rol spelen, in advertenties, 
websites, flyers en billboards. 
Het is gemaakt door Raack, een 
Vordens bureau dat dit gratis ter 
beschikking stelt en iedereen 
aanmoedigt het te gebruiken.  
 
Het kan gebruikt worden bij de 
promotie van Vorden en omgeving 
en van elk Vordense initiatief, ie-
dere onderneming of organisatie.

Wie is Raack?
Raack is een bureau, gevestigd in 
Villa Zilverlinde aan de Boonk, 
met Peter Besselink (een échte 

Vordenaar) Grieto Zeeman en 
Erika Vreeswijk aan het roer. Van-
wege hun betrokkenheid bij het 
toerisme hebben zij de visual ont-
wikkeld. Raack helpt ondernemers 
(als ideeënfabriek) met het vinden 
van hun kracht om van daaruit de 
markt te benaderen, in deze nieu-
we tijd, vol nieuwe kansen, maar 
ook met nieuwe valkuilen. Com-
municatie, marketing, PR, teksten, 
website, social media, het hoort er 
allemaal bij.

Neem contact op met Raack, via 
de website, als je het logo digitaal 
wil ontvangen. Binnenkort komt 
er ook een handboekje uit, met 
gebruikstips en wat toepassings-
voorbeelden.
   

 ■ www.raack.nl

 

Andere 
bezorgdienst voor 
Contact
Vanaf aankomende week wordt de 
verspreiding van deze krant ver-
zorgd door AVO Verspreidingen 
uit Doetinchem. Bezorgklachten 
kunnen telefonisch worden door-
gegeven of via e-mail. Deze gege-
vens zijn vanaf aankomende week 
ook te vinden in de colofon op pa-
gina 5.
   

 ■ avo-verspreidingen@
achterhoeknieuws.nl 
(0314) 39 46 13

   

Jaarvergadering 
PCOB afdeling 
Vorden
VORDEN - Op donderdag 25 febru-
ari zal om 14.00 uur in zaal De SooS 
(Kulturhus) de jaarvergadering 
plaatsvinden. Naast jaarverslagen 
van secretaris en penningmeester 
zal na de pauze voor dr. Gerben 
Sterringa spreken over de sociale 
geschiedenis van de stoelgang van 
de ‘bak naar het gemak’. Aanslui-
tend wordt de jaarlijkse Koffietafel 
gehouden; opgeven hiervoor bij 
één van de bestuursleden.

Kunstwerk 
‘Wapen van 
Vorden’
Wat begon als activiteit tijdens 
het heropeningsfeest van het 
centrum van Vorden in 2014, 
groeide uit tot een kunstwerk. 
Afgelopen vrijdag werd deze 
door de burgemeester in het 
Kulturhus onthuld.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nlNieuwstad 8-12, Lochem

www.vandekolkwonen.nl
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FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

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

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

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

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

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.”

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat

koffie met cake best lekker is,

maar tapas met een wijntje ook?

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

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

Voor informatie:

Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Wij repareren alle merken 

naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Openingstijden:  Di t/m vr. 9.30-12.30 13.30-17.30 uur
  Vr. 9.30-12.30 13.30-18.00 uur
  Za. 10.00 – 16.00 uur

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.

info@luciennesknipatelier.nl

Verkoop bij inschrijving 
Perceel landbouwgrond gelegen aan de 

Barinkweg te Zelhem (nabij huisnr. 4)

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

voor 14.00 uur. 

Nadere informatie te verkrijgen bij:

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker

Tel.: 0575-441331 • www.lomanvastgoed.nl 
Taxateur  AOG en Wonen (RMT) Makelaar

Met verdriet in ons hart, maar wel in grote 
dankbaarheid voor wat wij samen mochten
beleven hebben wij afscheid moeten nemen 

van onze lieve mama, oma en zus

Nettie Beeftink - Voskamp
weduwe van Wim Beeftink

* 13-09-1939  19-02-2016

Tonnie en Linda
Nienke
Helma en Bernard
Moniek en Nick
Liset en Geert-Jan
Peter
Jeanet en Erwin
Tido, Kayra, Carlijn
Wilma en René
Kevin, Kylie
Bennie en Toos

Correspondentieadres:
Zelhemseweg 2A, 7255 PS  Hengelo (gld)

Wilt U nog afscheid van haar nemen en 
ons condoleren dan kan dat op woensdag 
24 februari van 19.00 tot 20.00 uur aan de 

Zelhemseweg 2A te Hengelo (GLD).
Vrijdag 26 februari om 14.30 uur kijken wij 
terug op haar leven tijdens de plechtigheid

in crematorium De Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.

Aansluitend wordt U uitgenodigd voor 
een samenzijn in de koffiekamer.

In plaats van bloemen graag een gift 
voor het KWF en Hartstichting. 

Een bus hiervoor staat bij de uitgang.

Na een kort ziekbed is overleden 
onze lieve schoonzus en tante

Nettie Beeftink - Voskamp
weduwe van Wim Beeftink

Hendrik † - Stien
Gerda Smallegoor †
Antoon † - Gerrie †
Annie - Gradus
Leny - Wim
Ab - Joke
Dik - Toos
Joop - Wilhelmien
Hermien en Johan †
neven en nichten

Hengelo GLD februari 2016

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



 Burgemeester Besselink onthult
kunstwerk bij Kulturhus Vorden   

 VORDEN - In het kader van 'buurt 
maken' bracht burgemeester 
Marianne Besselink vrijdag-
ochtend 19 februari om 10.30 
uur een bezoek aan Kulturhus 't 
Dorpscentrum' in Vorden, waar 
zij werd verwelkomd door een 
vijftienkoppig gezelschap be-
staande uit bestuursleden van 
het Kulturhus, de bedenkers 
en makers van het te onthullen 
kunstwerk 'het Wapen van Vor-
den' en vrijwilligers die daaraan 
meewerkten.

    Door Bernadet te Velthuis

    Zoals menigeen wellicht weet, 
maakt de nieuwe burgemeester 
Besselink sinds haar aanstelling 
buurt in Bronckhorst om de ge-
meente te leren kennen in al zijn 
facetten en van inwoners te ho-
ren wat hen bezighoudt. Ook Kul-
turhus Vorden maakte dankbaar 
van de gelegenheid gebruik om 
te vertellen over het reilen en zei-
len binnen 'het kloppend hart van 
Vorden'. Dat het Kulturhus voor 
1978 dienst deed als gemeentehuis 
was voor de burgemeester nieuw. 
"Er was mij wel verteld dat het 
gemeentehuis van de toenmalige 
gemeente Vorden in het kasteel ge-
vestigd was", vertelt ze.

    Na het welkomswoord van Reinier 
Gosselink, voorzitter van stichting 
het Kulturhus, waarin hij de bur-
gemeester dankt voor haar tijd en 
aanwezigheid, stellen de verschil-
lende aanwezigen zich voor en ver-
tellen kort wat hen op deze ochtend 
hier brengt. Wanneer de personen 
betrokken bij de totstandkoming 
van het kunstwerk aan het woord 
komen en burgemeester Besse-
link begint door te vragen, moeten 
ze haar de antwoorden nog even 
schuldig blijven tot aan de onthul-
ling. "Jullie bouwen de spanning 
wel op zeg!", lacht burgemeester 
Besselink.

Daarom eerst het woord aan de be-
stuursleden en de beheerder van 
het Kulturhus. Voorzitter Gosselink 
informeert de burgemeester over 
de diverse organisaties binnen het 
Kulturhus gevestigd zijn: Stichting 
Welzijn, Buurtzorg, Sociaal team 
en de pedicure. Verder vertelt Jan 
Holtrigter (PR, programma- en 
bouwcommissie) over de gereno-
veerde ruimtes en de aanpak van 
preventief en noodzakelijk onder-
houd en Jan Rigterink (secretaris 

en tevens ex-voorzitter van Stich-
ting Welzijn Vorden) over Stichting 
Welzijn Vorden, de samenwerking 
met het sociale team Vorden en de 
bijna negentig actieve vrijwilligers 
die zich hiervoor inzetten, waarbij 
de burgemeester tevens het boekje 
met alle informatie over de stich-
ting overhandigd krijgt.
Dat Kulturhus Vorden het ook 
zonder subiside redt, zijn ze allen 
zeer trots op. Yvonne van der Burg, 
penningmeester:"We hebben de 
energiekosten zoveel mogelijk be-
perkt en dankzij de programma-
commissie halen we geld binnen 
wat er tevens voor zorgt dat we 
de huur voor de verenigingen zo 
laag mogelijk kunnen houden. Na-
tuurlijk moeten we geen financiele 
tegenvaller krijgen, want dat zou 
een strop zijn". Robert Visschers, 
voorzitter programmacommissie, 
vult haar aan en noemt een aantal 
voorbeelden van de vele activitei-
ten en evenementen die binnen 
het Kulturhus plaatsvinden. Dat er 
volop gebruik wordt gemaakt van 
het Kulturhus wordt nog eens be-
vestigd wanneer beheerder Boude-
wijn Kortboyer concreet de aantal-
len (soms wel 200-300 personen) 
noemt die op bepaalde avonden in 
het Kulturhus aanwezig zijn. On-
der de indruk van alle informatie 
en nieuwsgierig naar waar alle eve-
nementen dan plaatsvinden, volgt 
voor burgemeester Besselink een 
rondleiding door het Kulturhus.

    Dan is het eindelijk tijd voor de 
onthulling, waarbij Gerrit Barge-
man het woord neemt en vertelt 
over de totstandkoming van het 
kunstwerk dat vanaf heden de ont-
moetingsruimte van het Kulturhus 
mag sieren. "Wat met mozaïek ma-

ken vond ik zelf een mooi idee en 
om het echts iets Vordens te ma-
ken, kwam ik op het idee van 't Wa-
pen van Vorden", zo legt Bargeman 
het ontstaan van het ontwerp uit.
    Het begon als een ambachtelijke 
activiteit van Bargeman Vorden bv 
tijdens het door de stichting 4 xV 
(Van Vorden, voor Vorden) georga-
niseerde heropeningsevenement 
van het centrum van Vorden op 31 
mei 2014, waarbij het Wapen van 
Vorden met mozaïek kon worden 
gevuld. Van mening dat zoiets mooi 
verder afgemaakt moest worden, 
sloegen Jo en Bennie Harmsen en 
Gerrie Rossel de handen ineen en 
voltooiden het kunstwerk in de 
werkplaats van het Vordense aan-
nemersbedrijf. Voor een passende 
afwerking zorgde Bennie Horsting, 
voormalig werknemer van Barge-
man, met een geprofileerde lijst 
om het helemaal af te maken. Dat 
dit een bijzondere plek verdiende 
waren ze het over eens, waarbij 
ze uiteindelijk terecht kwamen 
bij het Kulturhus. Bargeman:"Wij 
willen stichting Kulturhus Vorden 
bedanken voor deze mooie plek en 
hopen dat het hier nog lang mag 
blijven als aandenken". Vervolgens 
was het om 11.30 uur dan eindelijk 
zover, en aan de burgemeester de 
eer het 'Wapen van Vorden' te mo-
gen onthullen.

    In het kader van buurt maken kreeg 
de burgemeester een cake aange-
boden namens het Kulturhus en 
verraste zij het gezelschap nog met 
een zelf meegebracht kleinigheid-
je. De zichtbaar trotse makers van 
het kunstwerk maakten tot slot 
nog van de gelegenheid gebruik 
om met burgemeester Besselink 
op de foto te gaan.   

 De makers van het kunstwerk met burgemeester Besselink, v.l.n.r.: Jo Harmsen, Bennie Horsting,  Bennie Harmsen, burgemeester Besselink, 

Gerrit Bargeman en Gerrie Rossel. Foto: Rob Schmitz   

 Poppenspeler Dorpskerk
    VORDEN - Zondag 21 februari was 
Matthijs Vlaardingerbroek, de 
poppenspeler, in de gezinsdienst 
in de Dorpskerk. In de voorstel-
ling 'Torenhoog' vertelt Matthijs 
het verhaal van de genezing van 
Bartimeus.

    Tijdens de voorstelling ging hij 
ook met de kinderen op zoek naar 
de verschillende namen van Je-
zus. Natuurlijk was Henkie (de 
buikspreekpop) er ook weer bij. 
De kinderen mochten Matthijs 
vaak helpen en werden zo actief 
betrokken bij de voorstelling. De 
kerk zat vol en er waren vele kin-
deren. Men kan terugkijken op 
een vrolijke, inspirerende dienst. 
De volgende gezinsdienst is op 
zondag 20 maart. In die dienst 

gaat het 'Palmzondag kinderkoor' 
weer zingen. Het begint om 10.00 
uur in de Dorpskerk. Ook daar is 
iedereen weer welkom!   

 Vakantiebespreking
    Omdat we via de groepsapp niet 
verder komen, besluiten mijn 
vrienden en ik er een etentje te-
genaan te gooien. In een Mexi-
caans restaurant kunnen we vast 
wel een besluit nemen over ons 
weekendje weg. Een weekendje 
maar. Want sinds een paar jaar 
ondernemen we geen pogingen 
meer om samen voor langere 
tijd op vakantie te gaan. Dat lukt 
simpelweg niet meer. De voor-
naamste redenen zijn werk, va-
kantieplannen met vriendinnen, 
feestjes, toekomstige huwelijken, 
kinderen - die zijn in ons geval 
nog niet aan de orde maar je kunt 
er niet vroeg genoeg rekening 
mee houden - en geld. Of vooral 
het gebrek daaraan.

    Toch moet een weekendje weg 
nog wel lukken. Vrijdag vertrek-
ken. Zondag weer thuis. Na twee 
jaar in de Limburgse heuvels en 
een weekendje aan de Zeeuwse 
kust is het idee om dit jaar het 
vliegtuig te pakken richting een 
grote Europese stad. Barcelona 
passeert de revue. Dublin zou een 
optie kunnen zijn. En het hardst 
op de deur klopt de Italiaanse 
stad Milaan. Ik wil die deur met al-
le liefde openen. Met mij een aan-
tal andere vrienden. Maar een en-
keling is tegen. Waarom gaan we 
niet naar een goedkoop park in 
Friesland? Of weer naar Zeeland?

    Nu heb ik niets tegen Zeeland. 
Sterker nog: in Zeeland beleefde 
ik geweldige zomers. Als kind trok 
ik met mijn ouders en broertje 
jarenlang naar Zoutelande. Het 
dagelijkse hoogtepunt was het 
bouwen van een zandbunker op 
het strand. 's Ochtends was het 
eb en leek de zee heel ver weg. 

Vervolgens zag ik het water uur na 
uur een stukje dichterbij komen. 
De zee zag op zijn beurt mijn bun-
ker hoger en hoger worden. In het 
laatste uurtje schoten er van alle 
kanten badgasten met schepjes 
te hulp. Maar een overwinning op 
de zee kwam er nooit. Het was om 
moedeloos van te worden.

    Dat is ook de zoektocht naar een 
locatie voor ons weekendje weg. 
En als we die locatie al hebben, 
wanneer gaan we dan? De bedoe-
ling is in het voorjaar. Maar behal-
ve de vrij dwingende zaken om re-
kening mee te houden zijn er ook 
nog de liever-niet-momenten. Zo 
ben ik tijdens de zondagen van de 
grote wielerklassiekers niet weg 
te slaan voor de televisie. Ik loop 
met pijn in mijn hart door Milaan 
als ik weet dat Sep Vanmarcke 
ondertussen alle registers open-
trekt op de Oude Kwaremont. En 
als Lars Boom eindelijk Parijs-
Roubaix wint, dan mag ik dat niet 
missen!

    Toch moet iedereen in dit geval 
een beetje water bij de wijn doen. 
En als je uiteindelijk met z'n allen 
ergens ver weg van de Achterhoek 
aan een koud biertje zit, dan is 
het dat ook allemaal waard. Dat 
moment is hier in dit Mexicaanse 
restaurant nog ver weg. We pra-
ten over hoe lekker de wrap met 
gehakt, tomatensaus en gesmol-
ten kaas wel niet is. Over Geert 
Wilders die volgend jaar de grap-
pen van Mark Rutte wil overtref-
fen. En over een app waarin je 
kunt bijhouden hoeveel speciale 
biertjes je drinkt. Het is een heel 
gezellige avond. En het weekend-
je weg? Daar hebben we het in de 
groepsapp nog wel over!

LuukStamCO
LU

MN

HCI

  
Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (gld) 0575 - 46 81 81

www.hci.nlAmpèrestraat 3, 6902 PG Zevenaar

Gratis montage bij 
aankoop van een 
nieuwe keuken!*

Tegen inlevering van deze bon

* Vraag naar de voorwaarden, geldig t/m 30 april 2016

 Reinier Gosselink biedt namens het Kulturhus burgemeester Besselink een cake aan.    

 Matthijs Vlaardingerbroek, de poppenspeler, 

in de gezinsdienst in de Dorpskerk. Foto: PR   
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Deze week maken wij extra veel 

hazelnoot mokka 
taartjes

Lekker gebakken hazelnootschuim met 
een creme au beurre en echte vanille, 
afgewerkt met onze eigen hazelnoot 

aanzetsel, en dat proef je!!
(Wist u dat wij onze hazelnoten speciaal voor u 

selecteren uit Italië ?)

Daarom: geen € 8.25 
maar nu voor 

€ 6.50
Adelaarstraat 12 • Doetinchem 

T (0314) 64 58 99
Arnhemstraat 4 • Brummen • (0575) 56 12 77
Beukerstraat 97 • Zutphen • (0575) 64 58 99 www.jolinkbanket.nl

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

KEURSLAGERKOOPJE

Diverse soorten gemarineerde 
roerbakreepjes

500 gram 595

VLEESWARENKOOPJE

Pain d’ 
Ardenne + 
katenspek

3982 x 100 
gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Riblappen
draadjesvlees

695
500 gram

SPECIAL

Rambolletje

225
100 gram

MAALTIJD IDEE

Stamppotten
diverse 
soorten

350
500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 27 februari

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 23 t/m maandag 29 februari 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG
Bĳ  aankoop van 2 zakken

Stamppot groenten naar keuze

geschrapte aardappelen

DONDERDAG VRĲ DAG ZATERDAG  
De lekkerst van dit moment....

Zoet sappige
hand/pers sinaasappelen

WEEK AANBIEDINGEN
Bimi baby

Broccoli  200 gram        

van onze vaste teeler Verhage

Elstar  kilo   

kant en klaar uit eigen keuken...

Chili Con Carne met rĳ st  p.p.

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.

GRATIS

1.99

2e kg
1/2 prĳ s

0.99

5.98

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Verkoop bij inschrijving
Perceel landbouwgrond gelegen aan de Molenweg in Baak. 
Oppervlakte: ca. 2,8 ha

Uiterste inleverdatum bieding: 7 april 2016

Inschrijfformulieren met de bijbehorende voorwaarden
via Streek Makelaars te verkrijgen.
Aanvragen stukken bij voorkeur via de mail: 
hansboschloo@streekmakelaars.nl
Voor verdere informatie: www.streekmakelaars.nl
en Hans Boschloo, tel. 06-30543954.

TREKKINGSUITSLAG VERLOTING
KRANENBURGS CARNAVAL
ten bate van de kindercarnavalsactiviteiten:

1e prijs (cadeaubon Welkoop Vorden): 0567
2e prijs (cadeaubon Grand Bistro De Rotonde): 1273
3e prijs (cadeaubon Albert Heijn Grotenhuys Vorden): 0566
4e prijs (cadeaubon Albert Heijn Grotenhuys Vorden): 0505

VERRASSINGSPAKKETTEN (20 stuks):

0856

0089

0533

0343

0499

1229

0316

0514

1123

0739

1052

0205

1062

1272

0762

0660

0394

0242

1024

0884



Bezetters gemeentehuis zetten strijd voort
HENGELO - De groep TSN-mede-
werkers die afgelopen weekend 
het gemeentehuis van Bronck-
horst bezetten, is voornemens 
om dinsdagmiddag 23 februari 
bij het gemeentehuis te gaan de-
monstreren. Zondagavond be-
sloot burgemeester Besselink 
het pand te laten ontruimen, 
omdat de demonstranten zich 
volgens haar niet aan de afspra-
ken hielden. De gemeente zou 
op de hoogte worden gehouden 
van de activiteiten, maar moest 
daarover telkens via social me-
dia vernemen. Bij de ontruiming 
werden twee FNV-woordvoer-
ders gearresteerd, waarna de de-
monstratie bij het politiebureau 
in Doetinchem werd voortgezet. 
Maandagmiddag werden deze 
actievoerders in vrijheid gesteld.

Door Liesbeth Spaansen

Ruim 25 medewerkers van TSN 
Thuiszorg bezetten vrijdagoch-
tend 19 februari het pand, nadat 
zij geen duidelijkheid kregen van 
de verantwoordelijke wethouder 
Antoon Peppelman over de toe-
komst van thuiszorgmedewerkers.
De FNV die de belangen van deze 
medewerkers behartigt, liet weten 
dat zij het pand niet verlaten tot-
dat de wethouder een voorstel van 
Stichting Familiehulp (Buurtzorg 

van Jos de Blok) accepteert. In een 
persbericht beweerde de vakbond 
dat de gemeente in zee gaat met 
Emile Thuiszorg. Een organisa-
tie die volgens FNV 'de thuiszorg 
laat overnemen door studenten 
die voor een bodemprijs het werk 
gaat doen'. 

Wethouder Antoon Peppelman 
snapt de zorgen, maar laat weten 
dat de gemeente nog geen besluit 
heeft genomen: "De medewerkers 
komen op voor hun belangen, 
willen hun werk houden, dat is 

hun goed recht. Zij willen een uit-
spraak van het college, maar dat 
krijgen ze nu nog niet. Maandag 
(22 februari, red.) gaan we afwe-
gen en dinsdag nemen we een 
besluit. Er is goede zorg nu, maar 
dat willen we ook in de toekomst 
waarborgen. Sensire werd overge-
nomen door TSN, we willen over 
twee jaren niet met dezelfde pro-
blemen te maken krijgen. We wil-
len de hulp op de goede manier en 
toekomstbestendig regelen, dat is 
belangrijk." Wat zijn mening is in 
deze, wil hij niet prijsgeven. '"Ik 

kan niet iedereen meenemen in 
mijn denkrichting, ik ben er zelf 
nog niet helemaal uit. We gaan al-
les naast elkaar zetten. Daarnaast 
zijn er nog de juridische aspecten 
en andere partijen met hun aan-
bestedingen."

Een communicatiemedewerkster 
nuanceert de samenwerking met 
Emile Thuiszorg. Liever had zij dit 
onderwerp buiten deze discussie 
gehouden, het heeft er namelijk 
niets mee te maken. "Om te begin-
nen levert Emile Thuiszorg géén 
thuiszorg in Bronckhorst. Emile 
Advies, dat is de adviestak/onder-
deel van Emile Thuiszorg, geeft de 
gemeente Bronckhorst advies over 
hoe we de taak van de huishou-
delijke hulp kunnen verbreden 
tot begeleiding en persoonlijke 
verzorging. Samen met het Graaf-
schap College wordt hier als pilot 
een opleiding voor ontwikkeld 
waaraan vijf studenten deelne-
men. De stage van deze studenten 
zal worden gedaan met Buurtzorg 
en het Graafschap College gaat 
een opleidingsprogramma sa-
menstellen. Dit staat helemaal los 
van het feit dat er nu een voorstel 
ligt van Buurtzorg/Stichting Fami-
liehulp dat we bekijken."
   

 ■ Vervolg op pagina 23

VORDEN - De 'doorgewinterde' 
wandelaars stonden al ruim voor 
aanvang van de Winterwandeling 
vanaf de Lindesche Molen in de 
startblokken. "De meeste regen 
valt langs ons heen", was de gevat-
te reactie van een wandelaar die 
eventjes het 'rondje' van twintig 
kilometer in meepakte. Ondanks 
de miezerige regenachtige weers-
omstandigheden gingen zondag 
toch nog ruim 250 wandelaars van 
start voor de vijfde Winterwande-
ling van Stichting de Lindesche 
Molen ten bate van het onderhoud 
van de Lindese beltmolen Ons Be-
lang.

Door Jan Hendriksen

De wandelaars hadden de keuze 
uit drie afstanden: vijf kilometer 
voor beginnende wandelaars, tien 
kilometer en voor de geoefende 
wandelaars was er een tocht van 
twintig kilometer. "Was het weer 
goed geweest dan hadden we 

ook voor de twintig kilometer ge-
kozen", zo lieten Bennie (66) en 
Bertha (68) Hanskamp uit Ruurlo 
weten. Het echtpaar is al weer 
voorzichtig in training voor de 

Barchemse wandelvierdaagse die 
eind juni op de agenda prijkt. De 
tochten gingen zondag vanaf de 
molen in zuid -oostelijke richting 
de Hengelose buurtschap Varssel. 

De organisatie had de route vol-
ledig uitgezet met duidelijk zicht-
bare pijlen die vooraf door Jan Arf-
man waren gecontroleerd. Er werd 
gewandeld over zowel verharde- 
als zandwegen. Ook een aantal 
boswandelpaden waren opgeno-
men in de route die hier en daar 
door de regen wat 'glibberig' wa-
ren. Op de route van tien en twin-
tig kilometer was er halverwege bij 
de voormalige basisschool in Vars-
sel een pauze plek ingericht.

De Lindesche molen, ook wel Ons 
Belang genoemd, is een achtkan-
tige beltmolen gesitueerd aan de 
Lindeseweg. De romp van de mo-
len is deels steen en deels met riet 
gedekt. De kap is geheel met riet 
gedekt. De wieken hebben een 
vlucht van 22,60 meter. De molen 
is in 1971 gerestaureerd. De molen 
is draaivaardig, maar wordt voor 
andere doeleinden gebruikt. In de 
molen is op de begane grond een 
theater gevestigd.

'Doorgewinterde' wandelaars laten zich
niet door regen weerhouden

Tijdens de winterwandeling draaide de Lindesche Molen volop. Foto: Jan Hendriksen.

Ingeborg Boskamp (l.) en Lisette Steert strijden voor behoud van banen. Foto: Liesbeth Spaansen

Thema 'Beroepen' op Dorpsschool Vorden
VORDEN - De afgelopen drie weken 
stond in de groep 1/2 op de Dorps-
school in Vorden het thema beroe-
pen centraal.

De kinderen brachten een bezoek 
aan de brandweerkazerne in Vor-
den. Na een informatieve uitleg 
mochten ze een kijkje nemen in 
de brandweerauto's.

Ook brachten een politieagent en 
een ambulancebroeder met hun 
voertuigen een bezoek aan de 
school. De kinderen hebben er 
veel van opgestoken, de Dorps-
school wil dan ook de brandweer, 
politieagent en ambulancebroe-
der danken voor deze vrijwillige 
medewerking! Prediker, een 

fascinerend boek
VORDEN - Prediker is het Bijbel-
boek dat vele kunstenaars én an-
deren heeft geïnspireerd. Dit geldt 
ook voor ds. Hans van der Linden 
die zijn hele leven al gefascineerd 
is door dit Bijbelboek en graag an-
deren op dinsdagavond 1 maart 
nader kennis laten maken met 
deze onbekende grootheid. 

Maar Prediker heeft ook veel weer-
stand opgeroepen. Volgens som-
migen zou hij een atheïst of nihi-
list avant la lettre zijn. Een man die 
niet geloofde in Gods verlossing, 
maar het leven zag als één grote 
toevalligheid. Volgens een legende 
was zelfs zijn plekje in de bijbel een 
dubbeltje op zijn kant. Toch is het 
een Joodse feestrol geworden, die 
tijdens het Loofhuttenfeest wordt 
gelezen. Wie was deze onbekende 
Prediker? Valt er iets over hem te 
zeggen en wat heeft hij willen zeg-
gen? Een definitief antwoord zul-
len we nooit krijgen, maar er valt 
veel te ontdekken.

De avond begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in De Voorde, Kerk-
straat 15 te Vorden. Voor nadere 
informatie: Sipke van der Velde 
(0575-555220 of sipke@velde-
rienstra.nl)

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

www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
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Redactie
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Een politieagent en ambulancebroeder brachten een bezoek aan de Dorpsschool. Foto: PR
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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. 

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

 Uiterlijk op 2 mei 2016 of zoveel eerder of later als partijen nader 
overeenkomen.

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

 

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

Leander Derksen:
‘Jarenlang ging ik uit angst 
niet meer naar de tandarts. 
Als ik iemand anders in een 
broodje zag happen, dacht ik 
‘dat wil ik ook’. Dankzij 
Erik Diseraad zet ik mijn 
tanden tegenwoordig weer 
probleemloos in een 
lekker pistoletje met kaas.’

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

 Gratis adviesgesprek

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

1.49
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

499.00

7.99

2 KG

10 STUKS

PER STUK

2 STUKS

149.00

89.99

0.99
  WEEKEND

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

26 T/M 28 FEBRUARI
VOORDEEL!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

Vanaf woensdag 24 februari

Rode spitskool

Biologische slavinken*Petit pains
Thuis nog even afbakken.

PC MD 8836
-  Intel® Core I3-6100 

Processor
-  8 GB DDR4 

werkgeheugen
- 2 TB harde schijf
- 128 GB-SSD
-  multikaartlezer voor 

SD-/MS-/MMC-
geheugenkaarten

HP Offi ce jet 4654 all-in-one
Draadloos kopiëren, scannen, 
faxen en printen via WiFi.

Monitor MD20830
Full HD.

Iphone kabel
Voor Iphone 5 en hoger.

Perssinaasappelen

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL



Verrassend en verfrissend Krato klaar 
voor ´n Privéjet in m´n achtertuin

VORDEN - De groep beleeft zicht-
baar veel plezier aan hun grote 
hobby als we op één van de re-
petitieavonden even 'binnenval-
len'. Er zijn nog enkele repeti-
tie's te gaan. De groep is echter 
al opvallend tekst vast. Vrijdag-
avond 4 maart is het zover. Dan 
staat Toneelvereniging Krato uit 
Kranenburg op de toneelplan-
ken van Kulturhus Vorden. ´n 
Privéjet in m´n achtertuin' is een 
luchtig blijspel die Kranenburgs 
Toneel (Krato) vanaf vorig na-
jaar in repetitie heeft.

Door Jan Hendriksen

Buiten vriest het licht. Binnen in 
de kantine van Camping De Gold-
berg van de familie Pellenberg 
aan de Larenseweg is het op deze 
doordeweekse februariavond aan-
genaam vertoeven. Genoeglijk zit 
de groep aan de stamtafel van de 
campingkantine even wat bij te 
kletsen. Het derde en laatste be-
drijf moet nog in repetitie worden 
genomen. Als regisseur Bertus 
Pellenberg sommeert om ieders 
plek in te nemen zit iedereen di-
rect in zijn of haar rol.

De negen leden tellende cast telt 
dit jaar twee debutanten: Hester 
Stevens en Anita Pierik. Vorig jaar 
telde Krato maar liefst drie debu-
tanten die begin maart ook weer 
op de planken staan: Erik Dim-
mendaal, Martine ten Arve en Ar-
jan Wiggers. Miranda Beekman, 
Richard Ooms, Sander Roolvink 
en Marjan Buunk behoren inmid-
dels al jaren tot de vaste cast. Na 
drie jaar stond Krato vorig jaar 
weer op de toneelplanken. En hoe. 
Een volle zaal van Kulturhus Vor-
den genoot volop van het bijlspel 
'Extra hulp op de eerste hulp'. En 
dat smaakte duidelijk naar meer.

Debutanten
Dat vond ook Hester Stevens. De 
Vordense maakte vorig jaar via 
een van de speelsters kennis met 
Krato. En als ´uitsmijter´ mocht 
Hester medewerking verlenen aan 

de verloting en hapte ze direct toe 
om dit jaar te debuteren. "En daar 
heb ik absoluut geen spijt van. Het 
is fantastisch om deel uit de ma-
ken van deze gezellige groep", zo 
vertelt ze als ze in de rol Laura van 
Luren duikt. Krato had zijn domi-
cilie in het verleden 'op' de Kra-
nenburg zelf. Zaal Schoenaker was 
jarenlang de uitvalsbasis. Een uit-
stapje naar het 'huiskamertoneel' 
bij café Eijkelkamp op 't Medler 
leverde zo zijn beperkingen op. 
"Kulturhus Vorden is een perfecte 
ruimte met al haar faciliteiten", 
zo verklaart Bertus Pellenberg die 
naast regisseur ook voorzitter van 
de 23 leden tellende vereniging is.

Bonbonfabrikant
'n Privéjet in m'n achtertuin´ is 
een luchtig vrolijk blijspel in drie 
bedrijven geschreven door Mimi 
en Peter van Waterschoot van der 
Gracht. Boris Antonov (gespeeld 
door Erik Dimmendaal), een 
schatrijke Russische bonbonfabri-
kant, heeft een poosje via een chat-
box gemaild met Wina (Martine 
ten Arve), een Nederlands meisje. 
Dat heeft tot een grote liefde op 
afstand geleid. Nu komt hij -met 
zijn persoonlijke beveiliger als 
piloot- naar ons land gevlogen in 
zijn privéjet om persoonlijk kennis 

te maken. Een klein probleempje 
daarbij is wel dat Wina bij de cor-
respondentie een foto naar hem 
heeft gemaild waar niet zij, maar 
haar vriendin Heleen (Miranda 
Beekman) op staat. Dat leidt na-
tuurlijk tot grenzeloze verwarrin-
gen en moeilijkheden. Niet in het 
minst bij Mart (Richard Ooms), de 
vriend van Heleen, waar deze mee 
samenwoont.

De moeilijkheden stapelen zich 
op, zeker als de overheid zich er 
ook nog mee gaat bemoeien! Kort-
om, volop ingrediënten voor een 
vrolijk blijspel. Souffleur is Henny 
Fleming, de grime wordt verzorgd 
door Anneke Roelvink, Ingrid 
Ooms en Jermaine Pellenberg en 
het decor door Bernard Wunder-
ink en Dorien Groot Jebbink.

Kaarten
De voorstelling in Kulturhus Vor-
den begint vrijdagavond 4 maart 
om 20.00 uur. De zaal is vanaf 
19.15 uur open. Kaarten zijn in de 
voorverkoop te bestellen via het e-
mailadres.
   

 ■ kraneburgstoneel@outlook.nl

Aanmelden voor
sponsoractie 'De Werf'
VORDEN - Net als de vorige jaren 
wil het bestuur van veilingcom-
missie "De Werf" een groot deel 
van de gelden die zij ontvangt uit 
de verkoop van kringloopwinkel 
"De Werf" schenken aan de Vor-
dense bevolking.

Als veilingcommissie wil De Werf 
graag de Vordense samenleving in 
positieve zin beïnvloeden door het 
exploiteren van een ideële kring-
loopwinkel en het organiseren van 
een sponsoractie. De veilingcom-
missie is zich ervan bewust dat 
verenigingen en organisaties op 
dit moment moeilijke tijden door-
maken. Subsidiekranen worden 
dichtgedraaid en burgers hebben 
door de economische situatie sim-
pelweg minder geld te besteden.

Dat is dan ook de reden dat Stich-
ting de Veilingcommissie dit jaar 
weer een groot deel van hun in-
komsten wil besteden aan de 
Vordense samenleving. En heeft 
daarom besloten een substantieel 
bedrag beschikbaar te stellen voor 
maatschappelijke of culturele or-
ganisaties die een sterke binding 
hebben met de voormalige ge-
meente Vorden. De grootte van dit 
bedrag zal onder andere afhangen 
van de sponsorverzoeken.

De veilingcommissie wil een ieder 
in de gelegenheid stellen sponsor-
verzoeken in te sturen, de spelre-
gels daarvoor staan vermeld op de 

website. Sponsorverzoeken instu-
ren kan tot uiterlijk 10 april 2016.

Meimarkt
Op de meimarkt op 28 mei a.s. zal 
bekend worden gemaakt welke 
organisaties door de sponsorac-
tie worden ondersteund. Tijdens 
deze Meimarkt zal er zeer waar-
schijnlijk een taxatiedag worden 
gehouden waarbij bezoekers in de 
gelegenheid worden gesteld hun 
schilderijen, kostbaarheden en 
andere goederen door deskundige 
taxateurs te laten taxeren. Over de 
precieze invulling, wordt later ver-
der geïnformeerd.

Daarnaast worden er op het bui-
tenterrein kramen geplaatst wor-
den waarop Vordense verenigin-
gen, organisaties en particulieren 
zichzelf kunnen presenteren, 
informatie geven of producten 
verkopen. Maatschappelijke orga-
nisaties, particulieren en vereni-
gingen zijn in de gelegenheid zich 
hiervoor aan te melden.

Tenslotte kan men altijd bellen 
voor het brengen (of laten afha-
len) van goed verkoopbare arti-
kelen tijdens openingstijden of 
d.m.v. een telefonische afspraak 
(06-44629049). Meer informatie is 
op de website te vinden.
   

 ■ www.veilingcommissie.nl

   

Oud Vorden viert 35-jarig 
bestaan met Wim Daniëls
VORDEN - Ter gelegenheid van het 
35-jarig jubileum van Oud Vorden 
op 1 april 2016 heeft de Oudheid-
kundige Vereniging een bijzonder 
programma samengesteld. Wim 
Daniëls zal deze avond zijn visie 
geven over 'Het naderende einde 
van de dialecten'. Het programma 
start vanaf 19.00 uur. 

Lag bij het 25-jarig jubileum het 
accent op de leden met de presen-
tatie van het boek "Bedrijvigheid 
in Vorden in de 20e eeuw", bij 
dit jubileum wil het bestuur Oud 
Vorden mede onder de aandacht 
brengen van niet-leden. Hiervoor 
is gezocht naar een onderwerp dat 
enigszins buiten het directe kader 
van de ledenavonden ligt en op de 
interesse van een breed publiek 
mag rekenen. Hiervoor is Wim Da-
niëls uitgenodigd.

Wim Daniëls
Wim Daniëls is neerlandicus, 
schrijver (Spijkerbalsem, Kom-
komma en Groeten uit Brabant) 
en taalkundige en kreeg landelijke 

bekendheid door zijn commen-
taar op het koningslied, o.a. bij 
Pauw en Witteman. Verder was hij 
columnist bij Spijkers met koppen.

De avond begint met de opening 
door de voorzitter van Oud Vorden 
Wim Ruiterkamp, volgens traditie 
in het Vordens dialect. Aanslui-
tend zal Wim Daniëls het eerste 
deel van zijn lezing verzorgen. Om 
21.00 uur is er een pauze waarin 
een drankje en een hapje worden 
aangeboden waarna Wim Daniëls 
zijn lezing vervolgt. Kort na 22.00 
uur zal de voorzitter de avond af-
sluiten zodat er er nog gelegen-
heid is elkaar te ontmoeten en 
wat na te praten. Leden van Oud 
Vorden ontvangen na aanmelding 
gratis kaarten. Voor niet-leden is 
de toegangsprijs € 12,50.

Kaarten bestellen kan bij de pen-
ningmeester Gerrit Vlogman ger-
ritvlogman@gmail.com, waarna 
deze bij de ingang van de zaal 
gereed liggen. Kaarten zijn ook te 
koop bij Bruna.

De toneelgroep van Kranenburg Toneel dat optreedt. Foto: Jan Hendriksen
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Bezirksregierung Münster                                      

Bekendmaking 

Planfeststellung (projectbesluit) voor de nieuwe 110-/380-kV hoogspanningsverbin-

ding Wesel – bondsgrens met Nederland (– Doetinchem), bladen 4221/4222 in het 

gedeelte Wittenhorst – bondsgrens met Nederland, blad 4222 in combinatie met de 

wijziging van de 110-kV hoogspanningsverbinding Wesel – Hüthum, blad 0047 in het 

gedeelte vanaf Wittenhorst naar Millingen, inclusief noodzakelijke vervolgmaatrege-

len en begeleidende landschappelijke maatregelen in het gebied van de stad Issel-

burg, de gemeente Rhede en de gemeente Raesfeld (Kreis Borken, Regierungsbezirk 

Münster) als ook in het gebied van de stad Rees, de stad Goch en de gemeente 

Kranenburg (Kreis Kleef, Regierungsbezirk Düsseldorf) als ook in het gebied van de 

stad Hamminkeln, de stad Wesel en de gemeente Schermbeck (Kreis Wesel, Regie-

rungsbezirk Düsseldorf). 

Bij Planfeststellungsbeschluss (projectbe-

sluit) van 29.12.2015, kenmerk 25.05.01.01-

06/13, heeft de Bezirksregierung Münster 

krachtens artikel 43, eerste zin, Energiewirt-

schaftsgesetz (wet op het energiebedrijf) en 

artikel 74, lid 1, eerste zin, Verwaltungsver-

fahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (wet op 

administratieve procedures van de deelstaat 

Noordrijn-Westfalen) en artikelen 5 en vol-

gende Umweltverträglichkeitsprüfungsge-

setz (wet op de Milieueffectbeoordelingen) 

het plan voor het bovengenoemd project 

goedgekeurd. 

Aan de initiatiefnemer van het project zijn 

voorwaarden gesteld. 

In het Planfeststellungsbeschluss is re-

kening gehouden met alle zienswijzen die 

naar aanleiding van de terinzagelegging 

binnen de gestelde termijn naar voren ge-

bracht werden.

Mogelijke rechtsmiddelen: 

Tegen het voornoemde besluit kan, binnen 

een maand na betekening, bij het 

Bundesverwaltungsgericht

Simsonplatz 1

D-04107 Leipzig

(postadres: Bundesverwaltungsgericht, 

Postfach 10 08 54, D-04008 Leipzig) 

beroep ingesteld worden (artikel 50, lid 1, 

nr. 6, Verwaltungsgerichtsordnung (wet ad-

ministratieve rechtsvordering), en artikel 1, 

lid 1 en 3, en bijlage nr. 13, Energieleitungs-

ausbaugesetz (wet uitbreiding energiever-

bindingen)).

Als termijn van betekening geldt de laatste 

dag waarop het besluit ter inzage gelegd is. 

Dat geldt niet voor de belanghebbenden, 

aan wie het Planfeststellungsbeschluss 

door postbezorging betekend was. Deze 

moeten het beroep binnen een maand na 

betekening door postbezorging indienen. 

Het beroep bij het Bundesverwaltungsge-

richt is schriftelijk in te dienen. Bij het be-

roepschrift moeten ingediend worden het 

origineel of een kopie van het Planfeststel-

lungsbeschluss en een voldoende aantal 

afschriften van het beroepschrift (inclusief 

bijlagen) voor alle partijen. 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn 

en tenminste vermelden de naam van de 

indiener(s), de verweerder (Land Nordr-

hein-Westfalen, vertegenwoordigd door 

Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3, 

D-48143 Münster) en het onderwerp van 

het beroep. Het beroepschrift dient een be-

paalde vordering bevatten. De termijn voor 

het indienen van de beroepsgronden (feiten 

en bewijzen) bedraagt zes weken na de in-

diening van het beroepschrift. Het gerecht 

kan stukken afwijzen als deze te laat zijn 

verzonden. 

Het beroep tegen het Planfeststellungsbe-

schluss voor deze hoogspanningsverbin-

ding, waarvoor volgens het Energieleitungs-

ausbaugesetz een prioritaire behoefte is 

vastgesteld, leidt volgens artikel 43e, lid 1, 

Energiewirtschaftsgesetz niet tot opschor-

tende werking.

Het verzoek om opschortende werking van 

het beroep tegen het Planfeststellungsbe-

schluss volgens artikel 80, lid 5, vijfde zin, 

Verwaltungsgerichtsordnung kan alleen 

binnen een maand na betekening van het 

Planfeststellungsbeschluss bij het 

Bundesverwaltungsgericht

Simsonplatz 1

D-04107 Leipzig

(postadres: Bundesverwaltungsgericht, 

Postfach 10 08 54, D-04008 Leipzig)

ingediend worden, met de gronden van 

het verzoek (artikel 43e, lid 1, Energiewirt-

schaftsgesetz).

Indien de bovengenoemd termijnen worden 

overschreden door schuld van een gevol-

machtigde, wordt diens schuld de appellan-

ten toegerekend. 

Bij het Bundesverwaltungsgericht moet ie-

dere partij, zover ze een aanvraag indient, 

uitgezonderd verzoeken om rechtsbij-

stand, vertegenwoordigd worden door een 

Rechtsanwalt (advocaat) of een acade-

misch jurist van een openbare of een van 

staatswege erkende instelling van hoger 

onderwijs van een lidstaat van de Europe-

se Unie, een andere verdragsluitende staat 

van de Overeenkomst betreffende de Euro-

pese Economische Ruimte of van Zwitser-

land, die bekwaam zijn rechterlijke ambten 

te bekleden (artikel 67, lid 1, eerste zin, lid 

4, Verwaltungsgerichtsordnung). Dit geldt 

ook voor proceshandelingen, waarmee een 

procedure wordt ingeleid. Overheden en 

publiekrechtelijke rechtspersonen, als ook 

verenigingen, die door hen worden gevormd 

om hun openbare taak te vervullen, mogen 

vertegenwoordigd worden door eigen per-

soneel of personeel van andere overheden, 

die bekwaam zijn rechterlijke ambten te be-

kleden. 

Het beroep en de gronden van het beroep, 

als ook het verzoek om opschortende wer-

king, mogen ook in elektronische vorm inge-

diend worden, overeenkomstig de Verordn-

ung über den elektronischen Rechtsverkehr 

beim Bundesverwaltungsgericht und beim 

Bundesfinanzhof (verordening inzake het 

elektronisch rechtsverkeer bij het Bundes-

verwaltungsgericht en het Bundesfinan-

zhof). Zij moeten van een gekwalificeerde 

elektronische handtekening voorzien wor-

den (zie ook besluit van het Bundesfinan-

zhof van 30 maart 2009, nr. II B 168/08, 

NJW 2009, p. 1903).

Voor behoud van termijnen is het indienen 

van stukken in een vreemde taal niet vol-

doende; bepalend is de ingang van een 

Duitse vertaling. 

Aanwijzing:

Bij gebruik van de elektronische vorm dient 

aan specifieke technische voorwaarden te 

worden voldaan. Deze zijn vermeld op www.

egvp.de. 

Het Planfeststellungsbeschluss en een 

exemplaar van het goedgekeurde plan lig-

gen met ingang van 01.03.2016 tot en met 

14.03.2016 tijdens de reguliere openingstij-

den ter inzage bij de steden Hamminkeln, 

Rees, Isselburg, Wesel en Goch als ook 

bij de gemeenten Schermbeck, Rhede, 

Kranenburg en Raesfeld, als ook bij de 

Nederlandse gemeente Oude IJssel-

streek. 

Als termijn van betekening van het Planfest-

stellungsbeschluss geldt voor alle belang-

hebbenden en degenen, die een zienswijze 

ingediend of een advies voorgelegd heb-

ben, de laatste dag waarop het besluit ter 

inzage is gelegd (artikel 43, zevende zin, 

Energiewirtschaftsgesetz en artikel 74, lid 

5, derde zin, Verwaltungsverfahrensgesetz 

Nordrhein-Westfalen). 

Tot afloop van de termijn voor het instellen 

van een beroep kunnen de belanghebben-

den en degenen, die tijdig een zienswijze 

ingediend hebben, bij de Bezirksregierung 

Münster, Dez. 25, Domplatz 1-3, 48143 

Münster, schriftelijk een exemplaar van het 

Planfeststellungsbeschluss aanvragen. 

Het besluit en het goedgekeurde plan is 

in digitale vorm raadpleegbaar via www.

brms.nrw.de/go/verfahren > Planfeststel-

lung Energie > Planfeststellungsbeschluss 

380-kV-Leitung Wesel – Bundesgrenze NL 

im Abschnitt Pkt. Wittenhorst – Bundesgren-

ze NL. 

Münster, 17. februari 2016   

Bezirksregierung Münster

In opdracht 

get. Brinkmann



Charles Den Tex presenteert eerste boek als
Vordense schrijver
VORDEN - Schrijver Charles Den 
Tex presenteert donderdag in 
Zwolle de thriller BOT. Het is zijn 
veertiende boek, maar het eerste 
dat hij afrondt als inwoner van 
Vorden.

Door Luuk Stam

De in Australië geboren schrijver 
Charles Den Tex (63) kwam in no-
vember vorig jaar terecht in het 
buitengebied tussen Vorden en 
Lochem. Hij woont hier op dit mo-
ment tijdelijk in een gehuurd huis. 
Na jaren in Amsterdam en Den 
Haag te hebben gewoond, zoekt 
Den Tex met zijn vrouw en tevens 
schrijfster Anneloes Timmerije nu 
naar een eigen woning in deze re-
gio. En ondertussen schrijft Den 
Tex. Want BOT is zeker niet zijn 
laatste boek.

Den Tex beleefde zijn jongste jeugd 
op een plaats die tegenwoordig is 
opgegaan in de Australische stad 
Melbourne. Hij studeerde in Lon-
den en werkte in Parijs, maar kwam 
uiteindelijk weer in Nederland - het 
land van zijn ouders - terecht. Zijn 
carrière als boekenschrijver begon 
in 1995. Behalve boeken schreef hij 
scripts voor series en vertaalde hij 

toneelstukken. Maar het meren-
deel van zijn bibliografie bestaat uit 
misdaadthrillers.

"Daar houd ik van", vertelt Den Tex 
vanuit zijn werkkamer. "Het genre 
legt je een bepaalde beperking op. 
Je moet een goed verhaal hebben. 
Spanning. En een goed plot. Bin-
nen die beperking kun je doen en 
laten wat je wil." Met zijn misdaad-
thrillers won Den Tex meerdere ke-

ren de Gouden Strop, een prijs voor 
de beste Nederlandstalige span-
nende Roman. In de prijzen vielen 
zijn boeken Schijn van Kans, De 
Macht van Meneer Miller en CEL. 
De hoofdpersoon in zijn nieuwste 
boek is Bas Pantier. Hij is een jonge 
programmeur. Pantier moet in BOT 
al zijn kennis en kunde aanspre-
ken om ervoor te zorgen dat een 
programma dat hij zelf heeft ge-
schreven niet in verkeerde handen 

valt. Ondertussen moet hij de hu-
welijksproblemen van zijn ouders 
oplossen en zijn vriendin T-Li niet 
kwijtraken.
In het boek speelt de vraag hoe in-
ternet en de informatietechnologie 
het leven beïnvloeden en steunen 
een belangrijke rol. Het verhaal 
gaat over de ondoorgrondelijke 
digitale wereld van het web, robot-
programma's en versleutelde com-
municatie. Den Tex onderscheidt 
hierbij twee groepen mensen. "Je 
hebt de mensen die weten hoe het 
werkt", geeft de schrijver aan. "En je 
hebt de mensen die het wel gebrui-
ken, maar geen idee hebben hoe 
het precies werkt."

Zelf rekent hij zichzelf tot de laatste 
groep. "Ik ben geen programmeur", 
aldus Den Tex. Toch intrigeert die 
ondoorgrondelijke wereld hem. Al 
kan hij ook genieten van de wereld 
die de Achterhoek hem nu dage-
lijks voorschotelt. "We kunnen hier 
in de buurt heerlijk wandelen met 
de hond", vertelt Den Tex. "En ik 
denk dat ik hier ook wel ga fietsen. 
Maar ik ben wel een mooiweerfiet-
ser."

BOT is vanaf vrijdag te koop in de 
boekhandels en kost 19.95 euro.

VORDEN - "Die mensen die een 
kijkje kwamen nemen hebben 
ondanks de regen volop genoten. 
En dat heeft ons goed gedaan. We 
hebben veel aspecten rond onze 
tuin open stellingen in de hand. 
Maar de weersomstandigheden 
niet." Jennine en Evert Kees van de 
Plassche-Staring en hun 'crew' van 
Buitenplaats de Wildenborch ston-
den afgelopen weekeinde paraat 
voor de ontvangst tijdens de open 
tuindagen.

Door Jan Hendriksen

Een week eerder dan voorzien was 
de tuin geopend om het publiek te 
laten genieten van de duizenden 
sneeuwklokjes die op vele plek-
ken in de tuin en in het bos te vin-
den zijn. Onder de hoge bomen 
en in het gras, tussen de bladeren 
en langs het water. Hier en daar 
stonden de narcissen al in bloei 
en zelfs de krokus durfde het on-

danks de regen het aan zijn kopje 
boven het gras uit te steken. Over 
de twee dagen kwamen exact 136 
mensen een kijkje nemen. "En dat 
viel ons ondanks de zeer miezerige 

weersomstandigheden niet tegen. 
Natuurlijk hoopt je op een groter 
bezoek. Maar die mensen die een 
kijkje kwamen nemen hebben zeer 
genoten", aldus Evert Kees van de 

Plassche. Op zaterdag 21 en zon-
dag 22 mei zijn de aangelegde 
tuinen in Engelse landschapsstijl, 
die het achter het huis van Buiten-
plaats de Wildenborch liggen, weer 
geopend tijdens als de tuin zijn 
voorjaarspracht toont. Zondag 21 
augustus is de tuin in zijn 'zomer-
tooi' te bezichtigen.

Tuinconcerten
Zondag 3 juli vinden op Buiten-
plaats de Wildenborch twee unieke 
tuinconcerten plaats. De uitvoe-
ring wordt verzorgd door het Si-
meonkwartet 's morgens vindt een 
koffieconcert plaats van ongeveer 
één uur, met werken van Milhaud 
(Paris), Ravel (Bolero), Bach & Pi-
azzola en de Sabeldans van Chat-
sjatoerjan. In de middaguren zal 
de Canto Ostinato van Simeon ten 
Holt te gehore worden gebracht.
   

 ■ www.wildenborch.nl

Ondanks regen genieten van sneeuwklokjes

Duizenden sneeuwklokjes stonden dit jaar al vroeg in bloei. Foto: Jan Hendriksen. 

Charles den Tex in zijn werkkamer. Foto: Luuk Stam

Leerlingen van 't Beeckland bekijken expositie 
'Kwetsbare Aarde'
VORDEN - Als onderdeel van het 
lesprogramma tekenen bezoch-
ten alle leerlingen van de eerste 
en tweede klassen van 't Beeck-
land vorige week de expositie 
'Kwetsbare Aarde' in Galerie De 
Burgerij.

Vanuit een zeer uiteenlopend per-
spectief laten in deze tentoonstel-
ling vier kunstenaars (Siebrecht 
van de Spoel, Eddy Stolk, Hans 
Keukelaar en Anneke Bagerman) 
hun verdiepte omgang met de na-
tuur zien.

Ze tonen de natuur, het leven 
op aarde in haar kwetsbaarheid, 
schoonheid en 'rariteit'. Het be-
treft een gevarieerde tentoonstel-
ling met een grote diversiteit aan 

kunstvormen en -technieken. Ge-
noeg om een veelheid aan vragen 
te (kunnen) stellen.

Kunstbeleving met opdrachten
De leerlingen kregen van de do-
centen Ron Bastiaan Net en Jori 
Imming bij binnenkomst een lijst 
met opdrachten. Het daagde de 
leerlingen uit alleen of samen stil 
te staan bij de kunst en haar the-
ma. Kunstbeleving kan niet vroeg 
genoeg beginnen.

Expositie
De expositie duurt t/m 28 februari 
(open vrijdag en zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur).
   

 ■ www.deburgerij-vorden.nl Het daagt leerlingen  uit stil te staan bij kunst. Foto: PR

VastenGala voor 
Vrouwen project 
Koade-Due in 
Ivoorkust
VORDEN/RUURLO - Na veertig jaar 
neemt Margriet te Morsche af-
scheid van het MOV (Missie ont-
wikkeling en Vrede). De coördi-
natie zal de Ruurlose op zondag 6 
maart tijdens een VastenGala in de 
Christus Koningskerk in Vorden 
overdragen aan Anton Bos.

Jarenlang inzet en betrokkenheid 
voor een veelvoud aan projecten 
in de derde wereld. Jarenlang, 
begonnen in Borculo daarna vele 
jaren MOV Zutphen, Wereldwin-
kel, Zutphen Steunt Nicaragua en 
de laatste twaalf jaar als coördi-
nator van het MOV voor de hele 
parochie de HH Twaalf Apostelen. 
Kortom, Margriet te Morsche zette 
zich met al haar ziel en zaligheid 
in voor projecten in de derde we-
reld.

De VastenGala 2016 in Vorden 
heeft Margriet te Morsche samen 
met de MOV groepen voorbereid. 
Het is wederom een middag met 
vele verschillende activiteiten, 
met als doel geld in te zamelen 
voor het Vrouwen project Koade-
Due in Ivoorkust.

Het programma
- 13.00 - 13.30 uur; Start van wan-
delingen, verschillende afstanden 
zijn mogelijk. ( 3, 6, 10 kilometer). 
- 14.30 uur; Rad van Fortijn: ge-
durende het middag programma 
draaien we een aantal malen voor 
mooie prijzen.
- 15.30 uur; optreden Koor Vocate 
uit Vorden. 
- Presentatie en informatie over 
het project in Ivoorkust door Ma-
rian Storteler. Deze presentatie zal 
in de loop van de middag een aan-
tal malen worden herhaald.
- 16.00 uur; Solidariteitsmaaltijd. 
We delen wat er is! De organisato-
ren vragen voor de wandeling, het 
optreden van het koor, de drankjes 
en de maaltijd een kleine vergoe-
ding.

Coöperatie Koado-Due
De vrouwen coöperatie Koado-
Due in Ivoorkust bestaan uit on-
geveer 450 boerinnen die vooral 
cacao, koffie, rijst, en maniok ver-
bouwen. Met de opbrengst van 
Vastenactie willen we als parochie 
De HH Twaalf Apostelen deze 
vrouwen ondersteunen bij het op-
zetten van een trainingsteam om 
de leden van de coöperatie te trai-
nen op duurzame landbouw via 
UTZ certificering. De opbrengsten 
van de VastenGala en de giften 
voor het project zullen ook wor-
den besteed aan de renovatie van 
de kippenboerderijen van de coö-
peratie.

Deze werden tijdens de crisisjaren 
in Ivoorkust geplunderd. Een deel 
van de oogst zal aan lokale school-
kantines worden gegeven, waar nu 
niet meer dan rijst met een beetje 
zonnebloemolie wordt geserveerd 
aan de kinderen. Daarnaast zal de 
kwekerij worden uitgebreid om 
nog meer leden van de coöperatie 
te kunnen voorzien van jonge aan-
plant. Tot slot zal er extra materi-
aal voor kwaliteitscontrole worden 
aangeschaft, om te zorgen dat de 
cacao voldoet aan de eisen van de 
Fairtrade inkopers. Het opgehaal-
de bedrag zal worden verdubbeld 
door ontwikkelingsorganisatie 
Cordaid.

Dus uw bijdrage heeft een dubbel 
effect. Men kan de bijdrage over-
maken op Iban NL04 RABO 0322 
3951 00 t.n.v. Parochie 12 Aposte-
len - onder vermelding van Vas-
tenactie Ivoorkust.

Contact Bronckhorst Noord 9Dinsdag 23 februari 2016



Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden
Tel. (0575) 551485 - www.bloemendaalwiegerinck.nl - email: info@bloemendaalwiegerinck.nl 

Ook in 2016 staan wij weer voor u klaar, om uw 

belastingaangifte 2015 te verzorgen. 

Wilt u er zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt, 
             dan kunt u bij ons terecht op de volgende data:

Woensdagavond: 2, 9, 16 en 23 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
Zaterdagochtend: 19 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Graag bij uw bezoek de beschikkingen van de reeds ontvangen toeslagen en uw 
pensioenoverzicht meenemen. Tevens is van belang de OZB-aanslag van de gemeente 
opgelegd in 2015. Voor nadere informatie kunt u onze website raadplegen.

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING OP HET GEBIED VAN:
• Bedrijfsadministraties 
• Loonadministraties 
• Advies en begeleiding  
• Belastingaangiften

VOOR:
• Bedrijven
• Startende ondernemers en ZZP’ers
• Verenigingen en stichtingen
• Particulieren

Ook voor het verzorgen van uw belastingaangifte
kunt u bij ons terecht. 

Bel even voor een afspraak 
(ook ‘s avonds zijn we meestal bereikbaar).

Wilhelminalaan 9    •    7255 DC Hengelo Gld.     •    Tel. 0575-462216

 

Dinsdag 31 maart 291891
Maandag 30 maart 234412
Donderdag 30 april 230418
Woensdag 25 maart 222089
Maandag 23 maart 214751

(=loonbelasting en 
premie volksverzekeringen)

Bijvoorbeeld vennootschapsbelasting
en dividendbelasting

Bijvoorbeeld loonheffing  
en inkomensheffing

Bijvoorbeeld omzetbelasting
en accijnzen

Tel. 0314-760056 • Zelhem • www.hetblek.com

ADMINISTRATIEKANTOOR

het blek



Optreden Lieve Bertha in Kulturhus
Vorden unieke belevenis

VORDEN - Het zijn energieke, vro-
lijke lefgozers die hun zaakjes goed 
op orde hebben. Ze lijken te weten 
wat ze doen en gaan er voor. Dat 
is de kwaliteit waarmee ze het in-
middels ver schoppen! Zaterdag 
12 maart treden Koen Brouwer 
en Rens Polman als het duo Lieve 
Bertha op in Kulturhus Vorden. 
'Ongekust' heet de multimediale 
voorstelling die je gezien moet heb-
ben om te weten hoe bijzonder de 
magie van Lieve Bertha is. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten zijn in de voor-
verkoop voor tien euro verkrijgbaar 
bij Kulturhus Vorden en Bruna Vor-
den. Aan de zaal:vijftien euro.

Door Jan Hendriksen

De twee singer/songwriters die 
achter de naam Lieve Bertha 
schuilgaan zijn de oud - Vordena-
ren Koen Brouwer en Rens Pol-
man. Twee jongens van begin twin-
tig, die al hun hele leven met elkaar 
bevriend zijn en die schrijven, ver-
tellen en zingen over alles wat hen 
bezighoudt. De twee lefgozers heb-
ben momenteel met hun veelbe-
keken filmpjes, die op YouTube en 
101.tv (BNN) regelrechte hits zijn 
en hun gevoelige liedjes inmiddels 
een grote schare fans. De muziek 
van Lieve Bertha is nederpop met 
een vleugje kleinkunst. Aan hun ei-
genzinnige, Nederlandstalige lied-
jes kun je horen dat ze zich breed 
laten inspireren, maar het vooral 
bij zichzelf zoeken. Ze worden ver-
geleken met Simon and Garfunkel, 
Blof, Jruk en Acda en de Munnik, 
maar op niemand lijken ze echt. Ze 
zijn jonger, frisser: iets nieuws. Hun 
meerstemmige zang, gevatte poëti-
sche teksten, innemende persoon-
lijkheid, theatrale performance en 
de bijzondere publieksparticipatie 
zorgen samen voor de magie van 
Lieve Bertha. Koen en Rens vinden 
dat optreden iets is wat je niet al-
leen doet, maar samen met het pu-

bliek. Alleen dan ontstaat de magie.

Naast de muziek maken ze film-
pjes waarmee ze hun visie op het 
leven propageren: "Kijk buiten de 
normale kaders en durf je dromen 
na te jagen." In deze filmpjes doen 
ze dingen die mensen wel zouden 
willen doen, maar vaak niet durven 
of proberen. Wie slaapt er nou in 
de etalage van een beddenzaak en 
wie bedenkt het om een tentje op te 
hangen aan de Euromast en daarin 
de overnachten? Hun pakkende 
filmpjes worden online veel beke-
ken en zijn een van de redenen dat 
Lieve Bertha een inspiratiebron is 
voor veel jonge mensen.
Momenteel zijn de twee bezig met 
een nieuwe serie filmpjes: Kringlo-
pers. In deze serie geven Koen en 
Rens zichzelf de opdracht om ou-
de, voor veel mensen als onbruik-
bare troep bestempelde materialen 
(denk aan kleding, auto's, rollators 
en zelfs eten!) een nieuwe functie 
te geven en daarmee de meest bi-
zarre opdrachten uit te voeren, wat 
uiteraard resulteert in hilarische si-
tuaties en ontmoetingen.

Omdat Koen en Rens graag zelf de 
touwtjes in handen hebben, heb-
ben ze besloten om bijna alles zelf 
te doen. Ze zijn hun eigen manage-
ment en label en ze hebben hun EP's 
'Er Moet Een Meisje Bij' en 'Meisje 
In Het Gras' dus zelf geproduceerd. 
Dit alles niet zonder succes want 
in twee jaar zijn ze uitgegroeid tot 
een begrip voor vele jonge mensen 
in Nederland. "Met een beetje ge-
luk en de juiste strategie kunnen ze 
zomaar een vaste waarde worden 
in Nederpopland." In 2012 deed 
Lieve Bertha met haar band mee 
met de Grote Prijs van Nederland 
in de categorie Singer-Songwriter. 
Ze bereikte de finale in Paradiso en 
wonnen daar de publieksprijs met 
een recordaantal van veertig pro-
cent van alle stemmen. Waarom 
de naam 'Lieve Bertha'? Rens Pol-
man: "We komen beiden graag in 
de kringloop, en op een van onze 
uitstapjes vonden wij een hele ou-
de foto van een excentrieke vrouw 
in een grote lijst. Deze konden we 
niet laten hangen. We hebben haar 
Bertha gedoopt. Sindsdien hangt ze 
boven de schouw."

Prijswinnaars loterij
Kranenburgs Carnaval
KRANENBURG - Tijdens het Kra-
nenburgs Carnval vond een lo-
terij plaats. Deze verloting is 
georganiseerd om de kindercar-
navalsactiviteiten mogelijk te 
maken.

De hoofdprijs, welke mede moge-
lijk is gemaakt door de Welkoop 
Vorden, is gewonnen door de heer 
Hulshof. De tweede prijs, aange-

boden door Grand Bistro De Ro-
tonde, is gewonnen door de heer 
Schmitz. De derde en vierde prijs, 
mede mogelijk gemaakt door Al-
bert Heijn Grotenhuys in Vorden, 
zijn gewonnen door mevrouw 
Hulshof en de heer Dekkers. De 
volledige trekkingsuitslag wordt 
vermeld in een advertentie elders 
in deze krant.

   

Exposities A quadraat
VORDEN - Zondag 6 maart om 15.00 
uur opent galerie en beeldentuin 
A quadraat aan de Mosselseweg 12 
in Vorden diverse exposities, die te 
zien zijn tot en met 17 april 2016. 
In de galerie exposeren de volgen-
de kunstenaars: Eberhard Szejs-
tecki met beelden in keramiek 
en brons, Jaap Ploos van Amstel, 
tekenaar, Jan van Spronsen, aqua-
relist en Ellen van Toor, beeldend 
vormgever. In de permanente ex-
positieruimte zijn werken van de 

volgende personen te zien: Edwin 
Aafjes, schilder, Ben Rikken, schil-
der en Eddy Roos, tekenaar. Op 17 
april gaat de beeldentuin open. 
Openingstijden: vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 -17.00 uur .
   

 ■ 0575556456/ 06 54397579 
   

 ■ info@galerie-a-quadraat.nl

 ■ www.galerie-a-quadraat.nl

WICHMOND - Op zaterdag 20 febru-
ari werd bij Sociï voor het twaalfde 
jaar op rij het darttoernooi voor 
koppels georganiseerd. Het toer-
nooi staat te boek als gemoedelijk 
en gezellig, met soms een verras-
sende afloop. Er hadden zich 32 
koppels aangemeld, dus acht pou-
les met vier koppels.

Ook ditmaal verliep het toernooi 
weer naar wens, met de gebrui-
kelijke spanning en verrassingen. 
Zo moesten koppels met oud-win-
naars Roy Weetink/Henry Vree-
man en Kevin Esselink/Raymon 
Golstein na de poulefase zowaar 
aantreden in de verliezersronde. 
De betrokkenen speculeerden 
over warme balletjes bij de loting 
voor de poulefase. In de winnaars-
ronde konden enkele koppels bo-
venin het schema ver komen ter-
wijl in de onderste helft van het 
knock-ouschema veel favorieten 
elkaar uitschakelden.
De finale ging uiteindelijk tussen 
de koppels Eelco Pierik/Marcel 
Vruggink en AJ Groot Jebbink/Ro-
bert Kornegoor. In de best-off 7 ge-
bruikten de heren alle benodigde 
legs en trokken laatstgenoemden 
aan het langste eind; 3-4. In de 
verliezersronde ging het eerderge-
noemde koppel Esselink/Golstein 
met de titel aan de haal. Zij ver-
sloegen in de finale het koppel Rob 

Langwerden/Henk-Jan Rietman.
De organisatie kijkt weer met te-
vredenheid terug op het toernooi. 
Alle barvrijwilligers worden hier-
bij bedankt voor hun inzet op deze 
dag! Een speciaal woord van dank 
aan Martijn en Sil van D'n Olde 
Kriet (DOK) die de dartbanen 
voor deze dag geheel belangeloos 
beschikbaar stelden!

Winnaarsronde
1. AJ Groot Jebbink en Robert Kor-
negoor.

2. Marcel Vruggink en Eelco Pierik.
3. Willem Pierik en Gerrie Steen-
breker.
4. Joep Haverkamp en Nout Nijen-
huis.

Verliezersronde
1. Kevin Esselink en Raymon Gol-
stein.
2. Rob Langwerden en Henk-Jan 
Rietman.
3. Henry Vreeman en Roy Weetink.
4. Jan Schuppers en Gerben 
Schuppers.

AJ Groot Jebbink en Robert Kornegoor 
winnen Sociï-darttoernooi

Winnaars Sociï darttoernooi voor koppels, Robert Kornegoor en AJ Groot Jebbink (boven) 

en Raymon Golstein en Kevin Esselink (onder). Foto: Nout Nijenhuis

De twee singer/songwriters die achter de naam Lieve Bertha schuilgaan zijn de oud - Vor-

denaren Koen Brouwer en Rens Polman. Foto: PR

De hoofdprijs werd gewonnen door de heer Hulshof. Foto:  PR

De heer Schmitz won de tweede prijs. Foto: PR

Mevrouw Hulshof en de heer Dekkers wonnen de derde en vierde prijs. Foto: PR

Contact Bronckhorst Noord 11Dinsdag 23 februari 2016



Via www.schouwburglochem.nl/agenda kunt u dag en nacht 
eenvoudig en snel uw kaarten reserveren

Oosterwal 22  7241 AR  Lochem   I   T 0573 - 25 00 51

Openingstijden Bespreekbureau  -  di. t/m vr. van 10.00 tot 12.00 uur

E info@schouwburglochem.nl  -  I  www.schouwburglochem.nl

Humorcollege
Jobtraining
Donderdag 3 maart

Farce Majeure
Dat is uit het leven gegrepen
Zondag 6 maart

Daniël Lohues
Aosem
Zaterdag 12 maart

Hans Liberg
Jazz & Pop-Up Comedy
Zaterdag 19 maart
  

Science Battle
Antwoorden op niet gestelde vragen…
Donderdag 31 maart

Yora Rienstra
Drukt haar snor
Zaterdag 5 maart

LEEF!
Naar het boek van Laura Maaskant
Donderdag 10 maart

BOMANS
Alleen tussen de meeuwen
Donderdag 17 maart

Babyconcerten
Matilde Castro & anderen
Zaterdag 26 maart

MAANDAGENDA MAART

FILMHUIS LOCHEM

Im Labyrinth des Schweigens
Film 
Zondag 13 maart

45 Years
Film 
Dinsdag 29 maart

SITTING
IS KILLING

Start nu met het verlengen
van jouw levensduur! 

Sport 8 weken 

* Vraag naar de voorwaarden

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

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

Vetgehalte in 
het bloed

stijgt naar 50%

Insuline 
effectiviteit
daalt 24%

Elektrische 
activiteit in de benen 

stopt vrijwel.

Calorie verbruik
daalt tot bijna
1 per minuut

Enzymen die
vetten verbruiken
dalen met 90%

Na 2 uur daalt
gezond cholesterol

met 20%

Wat gebeurt er als je zit?

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

De waarheid over zitten

Zitten 50 100 150 200 250

Staan

Lopen

Traplopen

Sporten

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

Zitten
maakt
dik!

+8

x2

1980 2000 1980 2000 1980 2000

tussen 1980 en 2000

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

of vaatziekten als mensen 
met een staand beroep.

Goede
cholesterol
daalt 20%

2 uur

Insuline
effectiviteit daalt
24% en risico op
diabetes stijgt.

24 uur

9,3 uur

24
 u

u
r

Mensen met een
zittend bestaan (6+ uur

per dag) hebben tot 40%
meer kans om binnen

15 jaar te overlijden dan
mensen die minder dan

3 uur per dag zitten.

GRATIS
en betaal geen inschrijfgeld*

Deze actie is geldig tot 1 maart 2016

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



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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• Heeft u ideeën voor uw woon-
omgeving, maar weet u niet bij 
wie u terecht kunt voor hulp 
om uw idee verder uit te 
werken?

• Iemand nodig om mee te 
denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

• Weten wat er in omliggende 
dorpen gebeurt als het gaat 
om uw plannen/initiatieven en 
hoe u daarvan kunt leren of er 
bij aan kunt haken?

Om u wegwijs te maken, handige 
tips aan de hand te doen en goed 
te weten wat er in een dorp 
speelt, heeft de gemeente een 
aantal medewerkers die regel-
matig op pad zijn in Bronckhorst. 
Zij gaan in gesprek met inwoners 
en organisaties over allerhande 
onderwerpen.

Gebiedsambtenaren 
Inwoners en organisaties in 
Bronckhorst hebben zoveel goede 
ideeën, maar weten niet altijd hoe 
ze die ideeën kunnen uitvoeren. 
Het zou toch mooi zijn als we van 
inwoners uit een kern weten wat 
ze willen en kunnen en hen dan 
kunnen helpen om initiatieven te 
ontwikkelen. Een aantal mede-
werkers, we noemen hen ge-
biedsambtenaren, heeft daarom 
als extra taak meer contact te 
zoeken in de kernen. Zij willen een 
schakel zijn in de samenleving, 
tussen inwoners, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en ge-
meente. Ze kunnen u bijvoorbeeld 
de weg wijzen naar geschikte 
locaties, mogelijke samenwer-
kingspartners, financierings-
mogelijkheden, etc.

Daarbij bepalen zij niet wat er 
gaat gebeuren in uw woonomge-
ving, dat doet u als inwoner of 
organisatie zelf. Maar de gemeente 
is graag betrokken en draagt een 
steentje bij. Waar wij verplichtin-
gen hebben, bijvoorbeeld op het 
gebied van zorg, vervullen wij die 
natuurlijk.

Nieuwe gezichten 
Wellicht maakte u de afgelopen 
2 jaar al kennis met één van onze 
gebiedsambtenaren? Misschien 
komt u ze binnenkort tegen. 
Dan is het goed om te weten dat 
in enkele gebieden de gezichten 

Durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u
Een aantal nieuwe gezichten is op pad 

Na een grondige renovatie zou de 
Ijsselbrug bij Doesburg op dins-
dag 23 februari om 5.00 uur weer 
voor het verkeer open gaan. Dit 
moment wordt enkele dagen uit-
gesteld. Het gestorte beton voor 
het nieuwe rijdek is namelijk on-
voldoende uitgehard. 

De rijbaan is daarom nog niet 
begaanbaar voor het verkeer. 
Het uitharden van het beton wordt 
beïnvloed door de omgevingstem-
peratuur. Deze temperatuur was 
zo laag tijdens en na het storten 
dat de benodigde sterkte van het 
beton niet wordt gehaald voor 

23 februari. Dagelijks controleert 
Rijkswaterstaat de sterkte. 

Zodra Rijkswaterstaat consta-
teert dat het betondek  in orde is, 
volgt bericht o.a. via de (sociale) 
media en www.rws.nl/ijsselbrug-
doesburg

IJsselbrug Doesburg 23 februari niet open

sinds half februari veranderd zijn. 
De gebiedsambtenaren hebben 
voor hun werk wat meer uren 
gekregen waardoor ze nog pro-
actiever samen met u zaken voor 
elkaar kunnen krijgen in Bronck-
horst. 

Zoals u in het overzicht ziet is een 
aantal van hen bovendien aan de 
slag in twee gebieden, waardoor 
soms nog beter verbindingen te 
leggen zijn. 

Meer informatie over onze ge-
biedsambtenaren zie www.
bronckhorst.nl/gebiedsambtena-
ren of scan de QR-code. 

Durf te vragen! 
Mail of bel ze. 
Ze zijn er voor u!

Gebied Bronckhorst Midden
(Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, 
Velswijk en Varssel)
Hier zijn twee nieuwe gebieds-
ambtenaren aan de slag. Dit zijn 
Jeanne Wissink en Erik de Greef. 
U kunt hen bereiken via:

Jeanne Wissink 
tel. (0575) 75 04 33

e-mail: j.wissink@bronckhorst.nl 

Erik de Greef 
tel. (0575) 75 04 46

e-mail: e.degreef@bronckhorst.nl

Gebied Bronckhorst Noord
(Vorden, Kranenburg, Wichmond/
Vierakker)
Hier is Herman de Groot al een 
bekend gezicht. Zijn partner is 
nieuw in het gebied. Dit is Ineke 
Maciag. U kunt hen bereiken via:

Herman de Groot
tel. (0575) 75 04 82

e-mail: h.degroot@bronckhorst.nl 

Ineke Maciag
tel. (0575) 75 02 88

e-mail: i.maciag@bronckhorst.nl 

Gebied Bronckhorst West
(Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, 
Olburgen, Baak en Rha)
Hier zijn twee nieuwe gebieds-
ambtenaren aan de slag. Dit zijn 
Ineke Maciag en Ilja Scholten. 
U kunt hen bereiken via:

Ineke Maciag
tel. (0575) 75 02 88

e-mail: i.maciag@bronckhorst.nl  

Ilja Scholten
tel. (0575) 75 03 46

e-mail: i.scholten@bronckhorst.nl   

Gebied Bronckhorst Oost 
(Zelhem en Halle) 
Hier zijn de gezichten en hun con-
tactgegevens hetzelfde gebleven. 

U kunt hen bereiken via:  

Arie Vries
tel. (0575) 75 03 43

e-mail: a.vries@bronckhorst.nl

Jeanne Wissink
tel. (0575) 75 04 33

e-mail: j.wissink@bronckhorst.nl

Gebied Bronckhorst Zuid 
(Hummelo, Voor-/Achter-Drempt 
en Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik) 
Hier is Jan Ditzel al een bekend gezicht. 
Zijn partner is nieuw in het gebied. Dit is 
Arie Vries. U kunt hen bereiken via: 

Jan Ditzel
tel. (0575) 75 03 70

e-mail: j.ditzel@bronckhorst.nl

Arie Vries
tel. (0575) 75 03 43

e-mail: a.vries@bronckhorst.nl



GlasvezelBuitengebied 
Bronckhorst

Marktonderzoek 

Breedband Achterhoek  

In de Achterhoek komt een onderzoek of commerciële 
telecombedrijven breedband willen aanleggen. Dit on-

derzoek voert investeerder (PPM Oost) uit. In april zijn 
de resultaten bekend. De Achterhoek wordt hierbij gezien 

als voorbeeldgebied voor hoe in heel Nederland breedband 
kan worden aangelegd. De Achterhoekse gemeenten en 

de provincie wachten met spanning de uitkomsten af. 
Bij een positief resultaat komt de aanleg van breedband in 
het buitengebied van de Achterhoek dichterbij. 

PPM Oost investeert via Topfonds Gelderland in commerciële 
bedrijven die zich opstellen als trekkers van de regionale economie. 
Topfonds Gelderland is een investeringsfonds van de provincie 
en PPM Oost. Het marktonderzoek van PPM Oost moet uitwijzen of 
commerciële telecombedrijven het zinvol vinden via een fonds aan 
hun kapitaal te komen. PPM kijkt naar verschillende structuren en 
combinaties. Ze is daarvoor nu gestart met oriënterende gesprek-
ken met verschillende marktpartijen. Het Nederlandse Investe-
rings Agentschap (NIA)  wordt nauw betrokken bij het onderzoek. 
Het NIA zorgt dat Nederland optimaal gebruik kan maken van Euro-
pese gelden. Deze partijen zien in de zoektocht van Gelderland een 
casus voor het hele land.

Enthousiast
De Achterhoekse partijen zijn enthousiast over het onderzoek. “Na 
de problemen met de wetgeving rond staatssteun en marktwerking 
zijn we op zoek naar een samenwerking met de markt. PPM Oost is 
een goede partij hierin”, zegt wethouder Paul Seesing. “Het is goed 
dat we weer een stap verder komen. De gemeenten Winterswijk, 
Berkelland en Lochem willen zaken doen met CIF. PPM Oost gaat 
onder meer in gesprek met CIF en KPN. Het zou wel eens tot een 
akkoord kunnen komen. PPM Oost is voorzichtig optimistisch. Zij 
geeft aan:  “Binnen de provincie Gelderland zijn er zeker mogelijk-
heden. De markt is duidelijk in beweging, ook door alle inspanningen 
van de Achterhoek. Maar…we voeren oriënterende gesprekken, 
dus het kan nog alle kanten op.” 

Bereikbaarheid Achterhoek
De lokale en provinciale overheden zijn sinds eind 2014 bezig de 
digitale bereikbaarheid van het buitengebied in de Achterhoek 
te verbeteren. Pogingen om tot rechtstreekse financiering of 
aanleg over te gaan, strandden op de wetgeving rond markt-
werking en staatssteun. Door alle activiteiten en de lage 
leningsrente is de markt inmiddels wel in beweging gekomen. 
De bereikbaarheid is belangrijk voor de bewoners en voor de 
economische ontwikkeling van het gebied. Zo wil de Achter-
hoek meer inzetten op ‘smart industry’. In de smart industry 
maken bedrijven steeds meer gebruik van de beschikbare 
ICT technologieën om hun bedrijfsvoering te optimaliseren 
en om op die manier concurrend te blijven. Snel internet is 
daarvoor meer dan ooit van belang.

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
• 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?

De gemeente nam samen met 
gevestigde bedrijven de bedrijven-
terreinen in Bronckhorst onder de 
loep. Dit leidde tot een plan voor 
het opknappen van de bedrijven-
terreinen. Aannemer Verhoeve 
Infra is inmiddels gestart met de 
werkzaamheden. Tijdens de uit-
voering houden we rekening met 
de bereikbaarheid van bedrijven 
en bezoekers. Voordat een nieuwe 
klus start, gaat de aannemer langs 
de bedrijven om hen op de hoogte 
te stellen van de planning en welke 
werkzaamheden op de rol staan.

Hengelo
Eind januari zijn de werkzaamhe-
den op bedrijventerrein Hengelo 
gestart. Begonnen is met de afkop-
peling van de hemelwaterafvoer. 
De bestrating van de Molenenk is 
een dezer dagen aan de beurt en 
duurt tot eind maart. De asfalt-
werkzaamheden op de Molenenk 
voeren we uit in een weekend om 
de overlast zo veel mogelijk te 
beperken. De aanpassing van de 
kruising in de bocht Molenenk/
Zelhemseweg pakken wij in april 
2016 aan. Deze werkzaamheden 
combineren wij met de geplande 
werkzaamheden op de Zelhemse-
weg

Vorden
Ook zijn we begonnen met het be-

drijventerrein Vorden. Op dit be-
drijventerrein zijn we tot eind april 
bezig. De werkzaamheden bestaan 
hoofdzakelijk uit het opbreken en 
vernieuwen van de parkeer- en 
plantenstroken. Op een aantal 
plaatsen vervangen wij de asfalt-
laag

Zelhem
Op het bedrijventerrein in Zelhem 
is gestart met aanplant van bomen 
bij de Trambaan. Deze week begin-
nen we met de riolerings- en be-
stratingswerkzaamheden. Dit 
werk neemt ongeveer acht weken 
in beslag. Ook hier krijgen de be-
drijven en aanwonenden vooraf 
een bezoek van de omgevingsma-
nager. De exacte planning van het 
werk kunnen we dan aangeven

Baak
Op bedrijventerrein Baak passen 
we de kruising met de L. Dolfing-
weg aan en asfalteren we enkele 
slechte plekken opnieuw. De exac-

te startdatum kunnen we nog niet 
aangeven. Dit heeft te maken met 
het regelen van de tijdelijke afslui-
ting van de L. Dolfingweg en hierbij 
behorende omleiding

Steenderen
Bedrijventerrein Steenderdiek 
krijgt een laag asfalt en de krui-
sing L. Dolfingweg en Dr. A. Ariën-
sstraat passen wij aan. Dit om de 
ontsluiting van Steenderdiek te 
verbeteren en de oversteek voor 
fietsers beter te maken. Hiermee 
starten we half juni. 

Meer informatie
Hebt u vragen over de uitvoering? 
Neemt u dan contact op met de 
heer Jos Wilting van Verhoeve 
Infra, tel. (06) 51 21 72 59 of via 
jwilting@verhoeveinfra.nl. 

Voor overige vragen (bijvoorbeeld 
over het ontwerp) kunt u bij ons 
terecht via tel. (0575) 75 02 50 of 
info@bronckhorst.nl

Grote opknapbeurt voor bedrijventerreinen

Op 27 februari valt bij de meeste 
inwoners en bedrijven in Bronck-
horst de aanslag gemeentelijke 
belastingen 2016 in de bus. De ge-
meente heeft het werk rondom de 
gemeentelijke belastingen en de 
WOZ uitbesteed aan het Gemeen-
telijk Belastingkantoor Twente in 
Hengelo (Ov). Daarom ontvangt u 

27 februari valt gemeentelijke belastingaanslag in de bus
Vragen over de belastingaanslag kunt u stellen aan Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

vanaf dit jaar de jaarlijkse belas-
tingaanslag met WOZ-waardebe-
schikking van het GBT. 

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 geval 

ontvangt u eind februari geen 
papieren aanslag in uw brievenbus, 
maar staat deze online voor u klaar 
in uw berichtenbox. U kunt hier-
voor met uw DigiD inloggen op 
www.mijnoverheid.nl. 

Vragen?
Informatie over uw belastingaanslag 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 belastingen kunt 
u voortaan terecht bij het GBT via info@gbtwente.nl of 
(053) 48 15 889.

   Gemeentelijk
  Belastingkantoor
Twente



Op 4 maart a.s. organiseren we 
een informatiemarkt over de 
mogelijkheden om monumenten 
duurzaam te maken. Duurzaam 
en energiezuinig omgaan met een 
monument kan op verschillende 
manieren. En dat hoeft niet altijd 
ingewikkeld of duur te zijn. 

Bent u eigenaar/bewoner van een 
monument in Bronckhorst? Kom 
naar de informatiemarkt en maak 
kennis met duurzaamheidsmaat-
regelen speciaal voor uw pand. 
Ook als u eigenaar bent van een 
karakteristiek pand of woning 

met een monumentaal karakter 
bent u van harte welkom!  

Informatie en presentaties
Bij de diverse stands kunt u zich 
laten informeren over bijvoor-
beeld de mogelijkheden om ener-
gie te besparen in een monumen-
taal pand. Diverse organisaties, 
zoals de provincie Gelderland, 
Monumentenwacht Gelderland, 
Nationaal Restauratiefonds en een 
aantal architecten en bouwbedrij-
ven, zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Ook vinden er drie 
presentaties plaats over monu-

mentale gebouwen in Bronckhorst 
die op een duurzame manier 
verbouwd zijn. Iedere bezoeker 
krijgt gratis een waaier vol 
praktische tips over het verduur-
zamen van een monument. 

Tijd en locatie
De middag is van 14.00 tot 
17.00 uur en vindt plaats in het 
gemeentehuis, Elderinkweg 2 
in Hengelo. Bewoners/eigenaren 
van een rijks- of gemeentelijk 
monument in onze gemeente, 
zijn ook via een brief uitgenodigd 
voor de informatiemarkt. 

Woont u in een monument of karakteristiek pand? 
Kom naar de informatiemarkt over duurzaamheid op 4 maart!

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. 

Drempt:
• Zomerweg 11, toestaan 750 m2 nevenfuncties, ontwerp wijzigingsplan

Halle:
• Dorpsstraat 102 en 104, veranderen inrichting, ontwerpbesluit
• Fortstraat, organiseren paasvuur, vergunning verleend 

Hengelo (Gld):
• hoek Asterstraat - Bleekstraat, organiseren keizerschieten/vogelschieten, vergunning  

verleend
• Banninkstraat 41, kappen 6 populieren, aanvraag ingetrokken
• diverse straten in het centrum, organiseren Hengels Dweilfestival, vergunning verleend
• Gietelijkdijk 1, plaatsen overkapping en lichtmasten, aanvraag ontvangen
• Memelinkdijk 6, organiseren open klootschietkampioenschap, vergunning verleend
• Raadhuisstraat 37, 39 en 41, bouwen 3 woningen, vergunning van 10 juni 2015 ingetrokken
• Raadhuisstraat 37, 39 en 41, bouwen 3 woningen, vergunning verleend
• Roessinkweg 30, bouwen kapschuur, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 80A, bouwen tussenhal, aanvraag ontvangen
• Sarinkkamp 7, organiseren Quintusloop, vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Monumentenweg, organiseren dodenherdenking, vergunning verleend
• Monumentenweg 28, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Hummelo:
• Broekstraat  2, organiseren Campina Open Boerderijdagen, vergunning verleend
• Groeneweg 13, gedeeltelijk vernieuwen schuur, vergunning verleend
• Huiskamer van Hummelo, (parkeerplaats FF naar Steef), afsluiten tijdens Kunstmarkt,   

besluit genomen

Keijenborg:
• Hengelosestraat nabij nr. 26A, kappen lindeboom, aanvraag ingetrokken
• Sint Janstraat, Motoravondvierdaagse, melding beoordeeld

Steenderen:
• Dr. A. Ariënsstraat ong., aanleggen wadi en groenvoorzieningen, aanvraag ontvangen
• Dr. A. Ariënsstraat 28, kappen meidoornhaag, vergunning verleend
• Kuilenburgerstraat 4, realiseren mestopslag (mestsilo), vergunning verleend
• Nijverheidsweg 4, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Vorden:
• Brinkerhof 64 en 66, verbreden voetpad voor autogebruik, vergunning verleend
• Deldensebroekweg 11A, renoveren woning, vergunning verleend
• Dorpsstraat 9, gebruik grond als terras, aanvraag ontvangen
• De Voornekamp 21, bouwen bijgebouw, vergunning verleend 
• Ruurloseweg 34, kappen kastanjeboom, vergunning verleend
• Strodijk 23, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Banninkstraat 1, kappen 2 beuken (noodkap), vergunning verleend 
• Halseweg 36, bouwen hooimijt, aanvraag ontvangen
• Nijmansedijk 1, kappen amerikaanse eik, aanvraag ontvangen

• Rubensstraat 9, bouwen berging, vergunning verleend
• Ruurloseweg 30Z 99, verlengen tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• nabij Slangenburgseweg 2, organiseren Mega Piraten Festijn, vergunning verleend
• Terborgseweg 17, vervangend bouwen schuur, procedure termijn verlengd
• Wassenaarweg 8, organiseren bedrijfsfeest 10-jarig bestaan, vergunning verleend
• Wisselt 53, verleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Wolfersveenweg ong., aanleggen pad voor extensief recreatief medegebruik, aanvraag  
 ontvangen
 

Mededelingen

1e Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek 
B en w hebben, na verkregen toestemming van de gemeenteraad op 28 januari 2016, de  
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek vastgesteld. 
De wijziging is ingegeven door een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) 
en betreft met name enkele veranderingen van bevoegdheden. 

Referendum associatieverdrag met Oekraïne
Op 6 april is er een referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Het gaat om een samenwerkingsovereenkomst 
tussen de EU en Oekraïne op economisch en politiek gebied. Voor Nederland leidt het 
samenwerkingsakkoord tot makkelijkere handel en meer stabiliteit aan de grenzen. 
De samenwerkingsovereenkomst geeft Oekraïne een belangrijk fundament om hervormingen 
door te voeren. Om zo een democratischer en welvarender land te worden. Met een sterkere 
rechtsstaat en minder corruptie. Dit zonder dat Oekraïne zelf lid wordt van de EU, want daar 
gaat dit akkoord niet over. Iedere Nederlander, die niet uitgesloten is van het kiesrecht, 
en op 6 april 2016 18 jaar of ouder is, ontvangt een stempas van de gemeente waar hij op 
22 februari 2016 woont. In verband met het referendum maakt de burgemeester van 
Bronckhorst het volgende bekend:

Stemmen bij volmacht
Een kiezer mag bij het referendum bij volmacht stemmen. Dit kan op 2 manieren: 
via een volmachtbewijs of door overdracht van de stempas of kiezerspas. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag van een volmachtbewijs
1. Bij bureau verkiezingen van de gemeente en via www.bronckhorst.nl/referendum zijn 

gratis formulieren verkrijgbaar voor een verzoek om bij volmacht te mogen stemmen
2. De kiezer zorgt dat het formulier uiterlijk 1 april 2016 is ontvangen door de burgemeester 

van de gemeente, waar hij/zij op 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd. Een kiezer 
die een kiezerspas heeft kan geen volmachtbewijs aanvragen

3. Degene die als gemachtigde wil optreden moet op 22 februari 2016 als kiezer voor het 
referendum geregistreerd staan

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs
5. Een volmachtgever kan de schriftelijke volmacht niet meer intrekken of zelf aan de 
 stemming deelnemen

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, 

machtigen om voor hem/haar te stemmen
2. De kiezer vult het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas of kiezerspas in en 

plaatst zijn/haar handtekening
3. De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas of over aan de gemachtigde
4. De kiezer overhandigt ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde. 

Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien
5. Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas kan tot het 

moment van de stemming
6. De verleende volmacht door overdracht van de stempas of kiezerspas kan weer worden 

ingetrokken. De kiezer kan zolang zijn/haar stem nog niet is uitgebracht, de stempas met 
de onderhandse volmacht terugvragen en alsnog zelf zijn/haar stem uitbrengen

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen en moet de volmachtstem(men) 
tegelijk uitbrengen met de eigen stem.

Stemmen met een kiezerspas
De kiezer mag zijn/haar stem uitbrengen in een willekeurig stembureau in Nederland. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente en via www.bronckhorst.nl/referendum zijn 

gratis formulieren verkrijgbaar voor een verzoek om in een willekeurig stembureau te 
mogen stemmen

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



Fysiotherapie 
& ShockWave
Doetinchem

Fit4Golf

Feyke Hogenbirk

Melkweg 2a

Doetinchem

tel. 0314 394 222

Big en CKR geregistreerd, con-

tracten met alle grote zorgver-

zekeraars. Behandelingen wor-

den (geheel of deels) vergoed 

door uw zorgverzekeraar.

www.fysiotherapiedoetinchem.com

Alsnog voor de klas?
Doe deeltijd pabo

1 dag stage
2 avonden les

optie verkorte route
persoonlijke begeleiding

Open avond 
8 maart 2016

 
www.iselinge.nl

Dorpsstraat 11, Vorden. Tel. 0575-551373

Aanbiedingen:
Fijn volkorenbrood 1+1 gratis 

(max. 2 per klant)

Victoriabrood:
rijk gevuld brood met rozijnen, krenten, appels, suiker 
en hazelnoten afgemaakt met amandelschaafsel

voor € 2,75

Vlaai naar keuze
6 personen voor € 7,25
Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 februari.

2. De kiezer zorgt ervoor dat het formulier en de stempas (indien ontvangen), uiterlijk 1 april 
is ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 22 februari 2016 

 als kiezer is geregistreerd
3. Een kiezer die al een schriftelijke volmacht heeft ontvangen om te stemmen, kan geen 

kiezerspas aanvragen
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer de kiezerspas

Mondelingen aanvraag
1. De kiezer gaat voor 5 april 2016, 12.00 uur naar het Bureau verkiezingen in de gemeente 

waar hij op 22 februari 2016 geregistreerd staat en brengt zijn stempas mee 
 (Bureau verkiezingen van Bronckhorst: Gemeentehuis, Elderinkweg 2, Hengelo (Gld)
2. Een kiezer die al een volmacht heeft ontvangen om te stemmen, kan geen kiezerspas 

aanvragen
3. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer de kiezerspas

Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Vergeet u de kiezerspas en uw identi-
teitsbewijs niet als u gaat stemmen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stemmen per brief
Voor kiezers die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, is het mogelijk om hun 
stem uit te brengen per brief. Daarbij gelden de volgende bepalingen
1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente en via www.bronckhorst.nl/referendum zijn 

gratis formulieren verkrijgbaar voor een verzoek om per brief te mogen stemmen

2. De kiezer zorgt ervoor dat het formulier uiterlijk 9 maart 2016 is ontvangen door de burge-
meester van de gemeente, waar hij/zij op 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd

3. Een kiezer die al een volmacht of kiezerspas heeft ontvangen om te stemmen, kan niet 
per brief stemmen 

4. Bij goedkeuring van het verzoek wordt het verzoek doorgestuurd naar de burgemeester 
van Den Haag

5. De burgemeester van Den Haag zorgt ervoor dat de benodigde stemdocumenten op tijd 
worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland

Stemlocaties
In onze gemeente kunt u, net als altijd, op 27 locaties stemmen. Let op: door diverse 
omstandigheden is een aantal locaties dit keer veranderd. In de informatie bij uw stempas 
en op de gemeentelijke website vindt u een lijst met de adressen van de stembureaus. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het referendum en het aanvragen van formulieren kunt u contact 
opnemen met Bureau verkiezingen, Elderinkweg 2, 7255 KA  Hengelo, tel. (0575) 75 02 50, 
of kijk op www.bronckhorst.nl/referendum.  

Tekst wet/associatieovereenkomst
De teksten van de wet/associatieovereenkomst en een link naar de 
bijlagen zijn binnenkort te vinden op www.verkiezingen2016.nl  Vanaf 
9 maart 2016 zijn de teksten ook gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis.

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Derde 4-0 zege op rij voor Dash

Thuiswedstrijd 
met beperkte 
selectie

VORDEN - Zaterdag 20 februari 
stond de tweede ontmoeting van 
Dash dames 1 tegen SVS dames 
1 op het programma. Vorig jaar 
november troffen de twee teams 
elkaar ook al, toen in Schalkhaar. 
Deze wedstrijd werd toen, zwaar 
bevochten, gewonnen door de 
Vordense dames met 3-1. Met na-
me de stroeve vloer stond nog in 
het geheugen gegrift.

Voordeel was dat er dit keer in 
de thuishal, 't Jebbink in Vorden, 
gespeeld mocht worden. Door 
twee geblesseerden en een va-
kantieganger aan de kant van 
Dash, werd de selectie aan Vor-
dense kant beperkt. Gelukkig kon 
Maaike Draaijer uit dames 2 zich 
toevoegen aan het eerste van Dash 
om zo de kant van de Vordenaren 
te versterken.

De eerste set was even inkomen 
voor Dash. Het begin van de set 
ging gelijk op, waarna de Vordena-
ren vervolgens doordrukten en de 
set binnen wisten te halen. Deze 
werd mooi en degelijk gewonnen 
met een stand van 25-20. Dit was 
mede te danken aan de goede 
servicedruk, waarvan coach El-
len Leunk, al had aangegeven dat 
deze belangrijk zou worden.

De tweede set kwamen de dames 
van Dash al gauw op voorsprong. 
Goed verdedigend werk in het 
achterveld van Mandy Nijbroek 
zorgde ervoor dat er gebaterd kon 
worden. Door veel gescoorde bal-
len en sterke servicedruk trokken 
de Vordenaren aan het langste 
eind. Dit resulteerde in een 25-17 
setwinst. 

De derde set was een ander ver-
haal. Na een serviceserie van 
Schalkhaarse kant keken de dames 
uit het achtkastelendorp tegen een 
achterstand aan. Het kostte veel 
moeite en met, niet altijd even 
mooi, vechtvolleybal kwam Dash 
zij aan zij met SVS tot 23-23.

Momenteel 58 
punten uit 15 
wedstrijden

Uiteindelijk werd pas bij het derde 
set- en matchpunt de set binnen 
gehaald met 27-25. Hierin was de 
scheidsrechter beslissend door 
een aantal technische fouten door 
de vingers te zien. Echter werden 
deze fouten door beide teams ge-
maakt.

Op naar het bonuspunt! De vier-
de set werd er weer prima vol-
leybal laten zien nadat Debbie 

van de Vlekkert het eerste punt, 
direct, snoeihard binnen ramde! 
Een strakke service zorgde voor 
veel punten aan de kant van Vor-
den. Met veel enthousiasme werd 
de set binnen gehaald en klonk 
het Vordense volkslied luid door 
sporthal 't Jebbink. Deze set werd 
gewonnen met 25-20.

Na deze overwinning bezetten de 
Vordense dames momenteel een 
3e plek op de ranglijst met 58 pun-
ten uit 15 wedstrijden. Het gat met 
de nummer twee is, door de winst 
op SVS, 1 punt kleiner geworden 
en bedraagt nu 3 punten.

Volgende wedstrijd
De volgende wedstrijd speelt Dash 
dames 1 op 27 februari tegen het 
tweede dames team van Ecare 
Apollo uit Borne in sporthal 'de 
Veste'. Dit team staat momenteel 
5e op de ranglijst met 44 punten 
uit 15 wedstrijden. 

Dash hoopt vele supporters te mo-
gen verwelkomen, want dit zal het 
team hard nodig hebben. 

Vorden 1 verliest op guur 
bijveld in Rheden
VORDEN - Terwijl op nagenoeg 
alle natuurgrasvelden afgelo-
pen zondag niet gevoetbald kon 
worden, werd er wel gespeeld op 
kunstgras daar waar dit aanwe-
zig was. Dit zorgde er ook voor 
dat Vorden 1 op deze gure, win-
derige en natte zondagmiddag 
moest aantreden op een bijveld 
in Rheden. Het hoofdveld met 
natuurgras van deze oud hoofd-
klasser was namelijk ook afge-
keurd, maar aangezien het 2e 
veld voorzien is van kunstgras 
kon er toch gespeeld worden. 
Aan de boorden van de IJssel, 
waar de wind vrij spel had in het 
troosteloze decor voorzien van 
veel zwarte kunstgraskorrels, 
weinig beschutting en kale pou-
lieren, verloor Vorden 1 met 1-0 
en leed een even zure als dure 
nederlaag.

Rheden behoort namelijk tot één 
van de degradatiekandidaten en 
stond voor de wedstrijd op slechts 
11 punten en bij winst had Vor-
den 1 de rood-wit-blauwen op een 
achterstand van 11 punten kun-
nen brengen. Het liep dus anders 
en om 16.00 uur dropen de spelers 
van Vorden 1 teleurgesteld af rich-
ting de kleedkamer, met het besef 
dat deze wedstrijd nu net niet de 
uitslag had gekregen die bij het 
spelbeeld paste.

Eerste helft
In de 1e helft was er sprake van een 
gelijk opgaande wedstrijd met erg 
weinig kansen voor beide goals. In 
de 25e minuut leek Vorden 1 toch 
op een voorsprong te komen, toen 
via een fraaie combinatie op het 
middenveld uiteindelijk Bas Kort-
stee alleen voor de keeper werd 
gezet door Roy Böhmer. Net op het 
moment dat de 19-jarige laatste 
man van Vorden 1 de keeper ging 
passeren met een geplaatst schot 
werd er gefloten voor buitenspel 
aangezien spits Mike van Lingen 
bij het inspelen hinderlijk buiten-
spel zou hebben gestaan.

Vlak daarvoor had Rheden haar 
kans gehad om op 1-0 voorsprong 
te komen toen een aanval over 
rechts uiteindelijk bij de links-
buiten terecht kwam. Deze nam 
de bal nog een keer goed aan en 
schoot toen keihard vanaf 12 me-
ter in de korte hoek, maar keeper 

Robin Verstege redde bekwaam.

Tweede helft
In de tweede helft kwam Rheden 
sterk uit de startblokken en kreeg 
in de eerste vijf minuten direct 
twee goede mogelijkheden, maar 
een schot hoog over en een ge-
blokkeerde actie van Stefan Eggink 
zorgde ervoor dat de stand 0-0 
bleef. Daarna was het Vorden dat 
de wedstrijd dicteerde en vooral 
op het middenveld via Koen Oos-
terhuis en Roy Böhmer en in de 
verdediging via het centrale duo 
Bas Kortstee en Stefan Eggink had 
de ploeg van trainer Michel Feuk-
kink de wedstrijd volledig onder 
controle. Het resulteerde welis-
waar niet in vele kansen en moge-
lijkheden, maar gaf wel het gevoel 
dat er in Rheden in ieder geval niet 
verloren diende te worden.

In de 70e minuut leek Vorden 1 
zelfs op voorsprong te komen, 
toen een voorzet van Bart Stok-
man aan de rechterkant prima 
werd binnen gekopt door de sterk 
spelende Mike van Lingen, maar 
jammer genoeg ging zijn kopbal 
via de binnenkant van de kruising 
weer het veld in. Vorden 1 bleef de 
wedstrijd controleren en de de-
fensie met de voor de geschorste 
Sam Abbink spelende linksback 
Michiel Barink, speelde constant 
tegen de middenlijn aan.

Toch kwam Vorden 1 op een 1-0 
achterstand toen in de 77e minuut 
Vorden 1 een inworp mee kregen 
op ongeveer 25 meter van het doel 
van Rheden. Het duel na de in-
worp werd echter verloren en ook 
'de tweede bal' was in het voordeel 
van Rheden en met twee scherpe 
passes stonden zij ineens in het 
16 metergebied van Vorden. Daar 
aangekomen werd de lopende 
speler met bal onreglementair van 
de bal gezet en na de valpartij lag 
de bal ineens op de stip.

Rheden benutte dit buitenkansje 
en in de laatste 10 minuten pro-
beerde Vorden nog wel van alles 
om in ieder geval 1-1 uit het vuur 
te slepen, maar een kopbal net 
voorlangs van Roy Böhmer en een 
gekraakt schot van Mike van Lin-
gen zorgden jammer genoeg niet 
voor deze beloning.

   

Bronckhorst badmintont 
samen
REGIO - De reguliere badmin-
toncompetities eindigen in de 
maand februari. De Bronckhor-
ster badmintonverenigingen uit 
Hengelo, Steenderen en Vorden 
hebben elkaar opgezocht om 
na de competitie een onderling 
toernooi te spelen. Het leek de 
verenigingen een goed idee om 
met een andere medespeler dan 
in de reguliere competitie tegen 
andere tegenstanders dan in de 
reguliere competitie te spelen. 
Het toernooi is vooral bedoeld 
voor de gezelligheid en om de 
onderlinge banden te verster-
ken.

Het toernooi zal in de maand 
maart afgewerkt worden in de 
sporthallen van Hengelo (dins-
dagavond), Steenderen en Vorden 
(beiden op donderdagavond). Er 
wordt gespeeld in twee sterkte-

categorieën. Eén voor spelers uit 
de klassen 1 tot en met 4 uit de 
reguliere competitie en één voor 
spelers uit de vijfde klasse en re-
creanten.

Diverse onderdelen
Er kan worden uitgekomen op de 
onderdelen Mixed-dubbel, Da-
mesdubbel en Herendubbel. Als 
de competitiespelers het leuk vin-
den kunnen zij ook nog in het en-
kelspel tegen elkaar uitkomen.

Finaleronde
Het toernooi eindigt met een fina-
leronde op donderdag 31 maart in 
sporthal 't Jebbink in Vorden.

De organisatoren verwachten er 
veel van en als het goed bevalt, zal 
dit een jaarlijks terugkerend eve-
nement worden.

VORDEN - Door donderdag 11 fe-
bruari met 6-2 van het Duivense 
Thuve te winnen is Flash Vorden 
1 kampioen geworden in de eer-
ste klasse van District Oost. De 
Vordense badmintonners zijn 
daarmee zelfs ongeslagen kam-
pioen geworden. Van de nu ge-
speelde 13 wedstrijden wist het 
team er 11 te winnen en speelde 
het 2 keer gelijk. Er volgt nog één 
wedstrijd tegen het Doetinchem-
se Phido.

Tegen Thuve was het team com-
pleet. Chjehrando Gasper, Niels 
Lijftogt, Anne van Eeuwijk, Vera 
Velhorst en Laura Hulshof speel-
den zeer sterk en wisten het in 
grote getale opgekomen publiek 
met mooie slagenwisselingen te 
vermaken. Chjehrando won zijn 
enkelspel met 21-16 en 21-17. 
Niels liet er ook geen misverstand 
over bestaan dat hij zijn partij wil-
de winnen en met 21-14 en 21-15 
haalde hij het tweede punt bin-
nen. Toen Anne daarna in twee 
sets won was het kampioenschap 
een feit. Het team werd in de bloe-
men gezet en kreeg een groot ap-
plaus van de andere leden van de 
vereniging en het publiek.

Vera probeerde haar gemiddelde 
ook hoog te houden. Zij trof ech-
ter een fanatieke tegenspeelster. 

De eerste set verliep spannend 
met ging met 24-22 naar de Dui-
vense. In de tweede set werd het 
21-15 voor Thuve. In het heren-
dubbel lieten de heren van Flash 
zien waarom zij in het district zo 
gevreesd worden. Het tandem Ch-
jehrando en Niels is zo goed op 
elkaar ingespeeld dat zij moeilijk 
zijn te verslaan. Ook nu trokken 
zij de partij met 21-9 en 21-16 dui-
delijk naar zich toe. Laura en Vera 
wilden daar in het damesdubbel 
een vervolg aan geven. Maar zij 
verloren de eerste set met 21-13. 

De spannende tweede set wisten 
zij echter met 23-21 te winnen en 
ook de derde set was tot het eind 
toe spannend. Alleen ging de over-
winning met 21-19 naar Thuve.

Flash liet daarna in de gemengd 
dubbels zien dat zij de terechte 
kampioen zijn. Niels en Anne wis-
ten met 21-19 en 21-15 in twee 
sets te winnen en Chjehrando en 
Laura met 17-21, 21-15 en 21-19 in 
drie sets. Daarna was het nog lang 
gezellig in de kantine van sporthal 
't Jebbink.

Flash Vorden ongeslagen 
kampioen

De Vordense badmintonners zijn ongeslagen kampioen geworden. Foto: PR

De tweede set kwamen de dames van Dash al gauw op voorsprong. Foto: PR
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5 maart open dag Senioord mantelzorgwoning
Hoe kunnen we de mantelzorg voor onze ouders zo goed mogelijk waarborgen? Dat is een 
vraag waar veel van ons vroeg of laat mee te maken krijgen. De stap naar een verzorgings-
huis is nog té ver weg en u wilt graag zelf bijspringen. Maar wat te doen als u simpelweg   
te ver weg woont? Wellicht kan een Senioord mantelzorgwoning een oplossing bieden. 
Met Senioord is het mogelijk zorg te kunnen bieden, mét respect voor ieders privacy.

Samen met Dijkman Bouw in Warnsveld heeft 
Senioord een mantelzorgwoning ontwikkeld; 
een complete, compacte en kant-en-klare wo-
ning die u zonder vergunning in uw tuin kunt 
plaatsen. Een tijdelijke woning die in verschil-
lende afmetingen geleverd kan worden en, 
net als een normale woning, aan alle isola-
tie-eisen voldoet. Anders dan een eenvoudige 
zogenaamde unit, heeft de Senioord een char-
mante uitstraling; geheel uit hout vervaardigd 
en compleet met dakpannetjes op het dak. 
Binnen één dag kan het huisje worden opge-
zet, en net zo gemakkelijk kan het weer gede-
monteerd en verwijderd worden. Het enige 
dat u ervoor nodig heeft is een zorgindicatie.

Op zaterdag 5 maart nodigen Senioord en 
Dijkman Bouw u tussen 10.00 uur en 14.00 uur 
uit om zelf een kijkje te komen nemen in de 
Senioord modelwoning aan de Lage Weide 29 
in Warnsveld. Door letterlijk de ruimte binnen 
te stappen, kunt u zelf het comfort van Seni-
oord ervaren. U kunt zien hoe de verschillende 
ruimtes groter of kleiner kunnen worden ge-
maakt met de verschuifbare wanden en u kunt 
ervaren dat er zodanig met de ruimte is ge-
speeld dat er voldoende ruimte is om met een 
rolstoel te kunnen keren. Senioord en Dijkman 
Bouw hebben in nauw overleg met zorgin-
stellingen een woning ontwikkeld, die geheel 
voldoet aan de normen die ook in de thuiszorg 
gehanteerd worden. U kunt een kijkje nemen 
in de comfortabele badkamer en de op afstand 
bedienbare accessoires uitproberen. 

Bij Dijkman Bouw kunt u vervolgens zien hoe 
ingenieus de woning in delen wordt gebouwd 
om gemakkelijk te kunnen vervoeren. Een van 
de laatste modellen, de Reiger wordt met zijn 
4 x12 meter omvang in één keer opgebouwd, 
om vervolgens per kraanwagen naar de plek 
van bestemming te worden vervoerd. Inder-

daad, zoals trekvogels in het najaar een war-
mer oord opzoeken waar het beter toeven is, 
kunnen ouderen in de herfst van hun leven 
hun toevlucht nemen in Senioord; een pret-
tige verblijfplaats die een geborgen gevoel 
geeft. Daarom hebben alle Senioord-model-

len de naam van een trekvogel gekregen, zoals 
de Grutto, de Kievit en de Zwaluw.

De modelwoning geeft u een idee van de 
mogelijkheden van Senioord, maar er kan 
veel meer dan u misschien in eerste instantie 
denkt. De ontwikkeling van de woning wordt 
uiteraard geheel met u afgestemd en naar uw 
wensen en behoeften aangepast. U kunt dan 
denken aan de montage van wanden, maar 
ook aan bemiddeling. Senioord kijkt graag 
samen met u naar de mogelijkheden om een 

mantelzorgwoning te huren, te kopen of te 
verkopen. 

Zaterdag 5 maart kunt u zich onder het genot 
van een kop koffie met iets lekkers erbij uitge-
breid laten informeren. We zien u dan graag 
aan de Lage Weide 29 in Warnsveld. Bent u op 
die dag verhinderd, dan maken we met u een 
afspraak voor een individuele rondleiding.

Senioord B.V. Lage Weide 29, Warnsveld
0575-573580, www.senioord.nl

Eén van de Senioord mantelzorgwoningen is zaterdag 5 maart ook van binnen te bekijken.



Start ONK seizoen Motorcross 
Zijspan & Quads Lochem
Vele regionale 
rijders doen mee
LOCHEM - Aankomende zondag 
organiseert de Motor-Autoclub 
Sport en Vriendschap Lochem 
(MACSEV) de eerste ONK motor-
cross van dit seizoen op het cir-
cuit Gageldijk. Naast de ONK op 
zondag zal er zaterdag 27 februari 
een vieruurs cross verreden wor-
den waar ongeveer vijftig teams 
zullen strijden om de winst. Vele 
regionale rijders zullen hier aan 
meedoen en de teams bestaan uit 
veelal twee of drie rijders.

De ONK zijspan, quads en de NK 
MX1 en 2 zullen echter voor de 
punten rijden om het kampioen-
schap op zondag. Bij de zijspan-
nen komen zes teams uit de top 
tien van het wereldkampioen-
schap van vorig jaar uit. Tweevou-
dig wereldkampioen Ben Adriaae-
nsen en Kaspars Stupelis zijn van 
de partij evenals de uit Lochem 
afkomstige tien voudig wereld-
kampioen Daniël Willemsen die 
dit jaar Peter Beunk uit Hengelo 
Gld in de bak heeft staan.

Naast deze grootheden komen 
ook Etienne en Robbie Bax naar 
Lochem. Entienne is de rege-
rend Nederlands kampioen. Het 
jonge talent Koen Hermans even-
als Beunk afkomstig uit Hengelo 
Gld zal er samen met Kenny van 
Gaalen alles aan doen om op het 
podium te komen.

Vorig jaar liet hij al geweldige din-
gen zien en hopelijk kan hij dat 
dit jaar evenaren of zelfs verbe-
teren. Verder komt het regionale 

duo Hans Garritsen en Rick Wie-
gerinck aan de start. Bart Notten 
uit Vorden kan het ook niet laten 
nadat hij een paar jaar geleden 
gestopt was. Hij zal samen met Je-
roen Boeve zijn rentree maken in 
het kampioenschap voor zijspan-
nen.

Naast de zijspannen rijden ook 
de quads voor het ONK. De kam-
pioen van vorig jaar, Mike van 
Grinsven, is een van de favorieten 
voor de overwinning. Het Vorden-
se duo Gerben Vruggink en Henk 
Hellegers hebben ook een aantal 
coureurs rijden op hun CRQF ma-
chine. Gijs Wentink uit Ruurlo is 
een van de weinige regionale deel-
nemers, hij komt uit op een quad 
van Vruggink en Hellegers.

Naast deze twee klassen komen 
zondag ook de solo's aan de start 
in de MX1 en 2. Het in Lochem 
gevestigde WPM KTM Motors zal 

ook met een aantal rijders aan de 
start verschijnen waaronder: Mark 
Wassink, Ismo ten Velde en Robin 
Nijkamp. Ook komen nog een 
flink aantal regionale rijders naar 
Lochem om hun eerste wedstrijd 
van dit seizoen te rijden.

Zondag zal om 9.00 uur aangevan-
gen worden met trainingen, om 
11.45 beginnen de wedstrijden. 
Het programma zal om ongeveer 
17.15 zijn afgelopen. De entree 
is tot en met elf jaar gratis. Vanaf 
twaalf jaar tot en met vijftien zijn 
de kosten 7.50 euro en vanaf zes-
tien jaar 15.00 euro.

Voor meer informatie, zie onder-
staande websites. 
   

 ■ www.macsev.nl ■ www.onk-motorcross.nl

Popquiz café 't Proathuus
VORDEN/LINDE - Zaterdagavond 
27 februari wordt wederom een 
popquiz georganiseerd in café 
't Proathuus in Vorden. "Divers, 
gevarieerd en onveranderd 
laagdrempelig", verzekert quiz-
master Tom Blomberg. "De mu-
ziekfragmenten zijn voor vrijwel 
iedereen, vrijwel direct, herken-
baar. Alle genres en alle decen-
nia komen aan bod."

Tom Blomberg is vooral bekend 
als producer van Frits Spits met 
zijn roemruchte Avondspits. Hij 
komt weer naar de Achterhoek 
voor de jaarlijkse verkiezing van 
de 'popkenner' van de Achter-
hoek. De, inmiddels roemruchte, 
Masker Op? Masker Af!-ronde be-
vat actuele trivia en geeft de

eindstand altijd een verrassende 
wending. Tijdens de pauzes gaat 
de HoesPoes langs alle tafels met 
een aantal verborgen LP-hoezen. 
De drie beste teams wacht een 
prachtig pretpakket aan prijzen. 
Maar vooral wordt er gestreden 
om de eer popkenner van de Ach-
terhoek te zijn.
Iedereen kan meedoen op deze 
oergezellige avond. Het devies 
luidt: altijd iets invullen! Allicht 
rolt er wat uit - al was het maar 
een halve punt. Die kan voor de 
eindstand net het verschil maken. 
Toegang gratis, contributie is drie 
euro per deelnemerformulier.
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 
popquiz is 20.00 uur. Café 't Pro-
athuus is aan de Lindeseweg 23 in 
Vorden.

   

Tabletcursussen in de
bibliotheken
HENGELO/VORDEN/ZELHEM - Op 
veler verzoek worden er in maart 
weer tabletcursussen gestart: in 
bibliotheek Hengelo een iPad 
cursus, in bibliotheek Vorden 
een Androidcursus en in biblio-
theek Zelhem worden beide cur-
sussen gegeven.

De cursussen worden verzorgd 
door Kruiswerk Achterhoek en 
iPad4senior. Zowel de iPad als An-
droidcursus duurt zes weken en 
heeft iedere week een bijeenkomst 
van twee uur. Met een klein gezel-
schap van maximaal twaalf perso-
nen krijgt u verschillende facetten 
van een tablet uitgelegd en gaat u 
zelf aan de slag om u de handelin-
gen eigen te maken. Als u lid bent 
van Kruiswerk Achterhoek of een 
lidmaatschap heeft bij de Achter-
hoekse bibliotheek, krijgt u tien 

euro korting op de cursus.
Hengelo iPadcursus van 10.00-
12.00 uur, adres: Sterreweg 10. 
Start donderdag 10 maart.
Vorden Androidcursus van 14.00-
16.00 uur, adres: Raadhuisstraat 5. 
Start donderdag 10 maart.
Zelhem iPadcursus van 9.00-11.00 
uur, adres: Burg. Rijpstrastraat 4. 
Start woensdag 9 maart
Zelhem Androidcursus van 
11.00-13.00 uur, adres: Burg. 
Rijpstrastraat 4. Start woensdag 9 
maart

Wilt u meer leren over het gebruik 
van een iPad of Android? Schrijf u 
dan in voor één van de zesweekse 
cursussen in bibliotheek Hengelo, 
Vorden of Zelhem. Dit kan via on-
ze website: www.bibliotheekwes-
tachterhoek.nl of via de Klanten-
service 0314-333445.

   

Cursus: The Big Apple, 
New York
HENGELO/VORDEN - In maart start 
kunsthistoricus/docent Carla 
van Wely een nieuwe cursus. Dit 
maal over New York. Het wordt 
een virtuele kunstreis, onder lei-
ding van een enthousiaste gids. 
Dit keer naar New York, waar be-
kende locaties worden bezocht, 
maar er vooral aandacht is voor 
de minder bekende pareltjes.

De grote musea met prachtige, in-
teressante collecties, komen aan 
bod, maar de verrassing zit in klei-
nere musea en galeries. Verschil-
lende iconische gebouwen komen 
uitgebreid aan de orde, want New 
York is architectuur. Ook land-
schapsarchitectuur is belangrijk 
in deze grote stad, waar de men-
selijke maat toch niet ver weg is. 
Nederlanders hebben door de 
eeuwen heen een belangrijke rol 
gespeeld in New York stad en dat 
is ook nu nog zo, denk aan Rem 

Koolhaas en Piet Oudolf!
Een interessante en leuke cur-
sus voor iedereen, een feest der 
herkenning voor mensen die er 
geweest zijn en een prachtige op-
maat voor degenen die van plan 
zijn de stad te bezoeken! De cur-
sus bestaat uit vijf ochtenden en 
kost 75 euro.
Deze cursus wordt op gegeven op 
de volgende locaties:
Bibliotheek Hengelo (Gld) op 
maandagochtend van 10.30-12.30 
uur. Cursusdagen zijn 21 maart, 4, 
11, 18 en 25 april.
Bibliotheek Vorden op woensdag-
ochtend van 10.30-12.30 uur. Cur-
susdagen zijn 23 en 30 maart, 6, 13 
en 20 april.

Aanmelden kan via de website 
www.biblotheekwestachterhoek.
nl of via de Klantenservice 0314-
333445.

   

Oud ijzer actie S.V. Socii
WICHMOND - Zaterdag 19 maart 
heeft de sportvereniging Socii 
haar oud ijzer actie. De op-
brengst is voor de jeugd van de 
vereniging.

U kunt het ijzer en witgoed (geen 
witgoed met koeling) inleveren 
aan de Lankhorsterstraat 3 in 
wichmond op het sportcomplex. 

Indien U niet in staat bent om het 
te brengen, komen leden van Socii 
het ophalen. In dat geval kunt u 
dit telefonisch aangeven via: 06 
15514711.

S.V. Socci verzamelt het ijzer in een 
grote container om het aan te hou-
den tot de prijs voor oud ijzer weer 
is gestegen.

ONK Zijspannen in Lochem. Foto: Henk Teerink

(Advertorial)

Hoveniersbedrijf Isidorushoeve mag 
kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voeren
Hoveniersbedrijf Isidorushoeve 
mag het kwaliteitslogo 5-Ster-
renspecialist voeren. Het logo 
wordt alleen toegekend aan be-
drijven die garant staan voor 
goed advies, vakmanschap, 
kwaliteit, service en garantie. 
Een goed advies is immers goud 
waard!

Gedreven en enthousiast
Hoveniersbedrijf Isidorushoeve be-
staat uit een team van gedreven, 
enthousiaste en vakbekwame ho-
veniers. Hun specialismen zijn tuin-
ontwerp, tuinaanleg, groenonder-
houd en sierbestrating. Ze beschik-
ken over alle benodigde gereed-
schappen en machines. Uw groen is 
de passie van Isidorushoeve!

De hedendaagse consument wordt 
steeds kritischer. Er zijn steeds 
meer aanbieders, waardoor men 
vaak door de bomen het bos niet 
meer ziet. Dankzij het kwaliteits-
logo 5-Sterrenspecialist wordt het 
voor de consument een stuk mak-
kelijker gemaakt. Het logo mag en-
kel gevoerd worden door bedrijven 
die vakmanschap, kwaliteit, ser-
vice, garantie en het geven van een 
goed advies hoog in het vaandel 
hebben. Stuk voor stuk zaken die 
Johnny Dijkman als vanzelfspre-
kend beschouwt!

WonenWonen.nl
Het kwaliteitslogo 5-Sterrenspe-
cialist wordt toegekend door Wo-

nenWonen.nl, dat in de afgelopen 
15 jaar is uitgegroeid tot een van 
de grootste woonportalen van 
Nederland. Op de website vindt u 
veel informatie over alles wat met 
het interieur en de tuin te maken 
heeft. Denk hierbij aan de inrich-
ting van het huis, het aanleggen en 
onderhouden van een tuin, maar 
ook zaken als (ver)bouwen en 
keukens komen aan bod. Wonen-
Wonen.nl heeft per branche een 
overzicht gemaakt van de allerbes-
te vakspecialisten van Nederland. 

Enkel de door WonenWonen.nl ge-
selecteerde bedrijven mogen het 
kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist 
voeren. Hoveniersbedrijf Isidorus-
hoeve is er erg trots op zich in dit 
selecte gezelschap te bevinden.

Voor een overzicht van alle 5-Ster-
renspecialisten kunt u terecht op:
www.5sterrenspecialist.nl

Rijksstraatweg 189
7391 MN Twello
06 - 51 93 58 27
www.hoveniersbedrijf-

isidorushoeve.nl
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Nieuwe uitbaters Het Wapen 
van Baak

"We wilden 
meer, een 
volgende nieuwe 
uitdaging."
BAAK - Vanaf maart heet party-
café De Bierkaai weer Het Wapen 
van Baak en staan achter de tap 
twee nieuwe uitbaters, namelijk 
Petra Weel en Humphrey Herst.

Door Alice Rouwhorst

In een ontspannen sfeer praat 
het echtpaar over hun verleden, 
het heden en hun toekomstplan-
nen. Samen met hun zoon wil-
len ze zich settelen in Baak en 
verder bouwen aan hun bestaan 
in de horeca. Daarin hebben ze 
hun sporen al wel verdiend. Van 
snackbar met snackwagen en een 
goedlopende kleine uitspanning 
in een bosrijke omgeving naar 
een gezellig bruin café de laatste 
zes jaar in Amersfoort.

"Maar het begon te kriebelen. We 
wilden meer, een volgende nieu-
we uitdaging. We hadden een he-
le grote keuken, maar geen zaal-
tje, geen terras en dat wilden we 
wel graag. En dan ga je rondkij-
ken op horecasites. We kwamen 
steeds bij dit pand in Baak uit. 
Want het heeft het allemaal: een 
fraai café, een sfeervolle party-
ruimte, een zonnig terras en tuin 
met een prachtig uitzicht. Dat is 
wat we zochten, deze gelegen-
heid heeft alles in zich, maakt het 
plaatje voor ons compleet", ver-
klaart Humphrey op de vraag hoe 
ze in Baak terecht zijn gekomen.

Afscheid nemen en verder
Begin februari hebben ze een 
afscheidsfeest in hun café in 
Amersfoort gehad. "Het was de 
bedoeling om het klein te hou-
den, maar het werd veel grootser 
dan gepland. Dat was heel fijn. 
Maar nu gaan we verder", zegt 
Petra.

"We zijn alle randvoorwaarden 
aan het regelen, zodat we vanaf 
1 maart een goede start kunnen 
maken", vervolgt ze. "Afspraken 
met de bierbrouwer, het regelen 
van een domeinnaam, het maken 
van een website, bezoeken aan de 
groothandel, registratie bij de Ka-
mer van Koophandel. En gesprek-

ken voeren in de omgeving om te 
horen en te zien wat er allemaal 
hier leeft. En natuurlijk nieuwe 
woonruimte regelen". Dat laatste 
is bijna geregeld. Als het allemaal 
doorgaat krijgen ze zeer binnen-
kort de sleutel van een huurwo-
ning in dezelfde straat als Het Wa-
pen van Baak. Ook het maken van 
een kleine lunchkaart staat op het 
'to- do'-lijstje. Daar zal zeker de 
eigen gemaakte saté en hambur-
ger op staan. Naar eigen zeggen 
zijn deze niet te versmaden…

Drie in één
"Het zijn eigenlijk drie bedrijfjes 
in één bedrijf. Het terras en de 
tuin waar de gast lekker buiten 
kan zitten met een hapje en een 
drankje. Het tweede is het café 
dat een ontmoetingsplek moet 
zijn voor het dorp. De plek waar 
je naar toe gaat met vrienden, 
familie of buren om een balletje 
te stoten, te lunchen of om een 
avond te gaan stappen. Een plek 
waar gezellige (live)muziek is, zo-
wel Engels- als Nederlandstalig", 
legt Humphrey uit. De smaakvol 
ingerichte partyruimte is het der-
de bedrijf dat ze naast het gebruik 
voor feesten en partijen, willen 
gaan exploiteren voor allerlei ac-
tiviteiten ook in samenwerking 
met anderen in de omgeving. Zo 
kan het een start- en finishplaats 
voor een toertocht op de motor, 
fiets of oldtimer zijn of voor een 
puzzeltocht.

Eten, drinken  
en ontmoeten  
bij het Wapen

"Kort samengevat staat Het Wa-
pen van Baak voor eten, drinken 
en ontmoeten", vult Petra aan.

Ze hopen dat ze met de naams-
verandering meer voorbijgangers 
zoals toeristen, wandelaars en 
fietsers trekken, omdat de nadruk 
niet meer op 'bier' ligt.

Het meeste blijft bij het oude
De naam wijzigt, maar verder vin-
den er geen veranderingen plaats. 
"We laten de pub zoals die nu is; 
de foto's en de shirts blijven aan 
de wand, want daar horen ze. We 

nemen het verenigingsleven over. 
Het zal hoogstens hier en daar 
wat opgeruimd worden. Verder 
laten we het zo, want het sfeer-
volle café is een soort huiskamer 
voor de gasten, die ga je niet ver-
anderen. Als je dat wel doet, haal 
je de ziel eruit. We zijn juist geval-
len voor de pub, zoals die nu is. 
Deze is mooi van zichzelf", zegt 
Petra.

Wat er wel verandert zijn de ope-
ningstijden. Ze zijn elke dag open 
vanaf tien uur. Alleen in maart 
zijn ze de maandag nog even 
gesloten, zodat ze iets meer tijd 
hebben om dingen goed op de rit 
te zetten.

Frans Helmich, de eigenaar van 
het pand, is blij met de nieuwe 
uitbaters van Het Wapen van 
Baak. "De veel gehoorde kreet dat 
het café veel gesloten is, is dan 
niet meer de waarheid en dat is 
fijn", merkt Frans op. Hij hoopt 
op een gezellig, levendig café met 
veel activiteiten. Aan de inzet van 
het echtpaar zal het niet liggen.

Kennismaken
Op 1 maart is de officiële over-
dracht. Dan geven Annelies en 
Patrick Leferink, de huidige uitba-
ters, het stokje over aan Petra en 
Humphrey in het volste vertrou-
wen dat zij de kroeg waar hun ziel 
en zaligheid in ligt, goed zullen 
voortzetten. Zijzelf richten zich 
op haar baan bij een gemeente, 
zijn evenementen- en partycate-
ringbedrijf Kermex en hun gezin.

"We zijn laatst bij de Muzikale 
Helden van Baak geweest", zegt 
Petra. "Mensen hebben toen de 
kans gehad om ons van een af-
standje te bekijken. Ze kunnen 
echt kennis met ons maken tij-
dens het openingsweekend begin 
maart. In een rustige setting is 
iedereen op vrijdag 4 maart om 
15.00 uur meer dan welkom aan 
de Wichmondseweg 30 en is het 
eerste rondje van de zaak.

Op zondag 6 maart vanaf 16.00 
uur is er een live optreden van 
Fennie Koning. Zij is een allround 
zangeres, die naast country ook 
veel hits uit de jaren '70 en '80 op 
haar repertoire heeft. Iedereen is 
ook dan van harte uitgenodigd. 
Wij hebben er heel veel zin in", 
besluiten Petra en Humphrey en-
thousiast.

Keijenborg Live 2016
KEIJENBORG - Keijenborg Live 
2016 vindt plaats op 12 maart in 
Dorpshuis De Horst in Keijen-
borg.

Een deelnemerslijst van een zo'n 
70 muzikanten en zangers, de 
jongste 15 en de oudste dik in de 
80! De oefensessies zijn in volle 
gang. Het belooft een zeer afwis-
selend programma te worden. 
Iedereen is van harte welkom om 
samen met de deelnemers een 

fantastisch feest te bouwen. Vanaf 
20.00 uur kunt u naar binnen. Kort 
daarna zal de avond geopend wor-
den met een zeer verrassend op-
treden.

De entreekaarten a 5 euro zijn in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Dorpshuis De Horst op donderdag 
25 februari tussen 19.00 en 21.00 
uur en zondag 28 februari tussen 
14.00 en 17.00 uur.

   

VVD discussieavond
BRONCKHORST - De VVD afde-
ling Bronckhorst organiseert in 
aansluiting op haar Algemene 
Ledenvergadering een discussie-
avond waarin een aantal actuele 
zaken aan de orde komen. Een 
daarvan is Aviko. Wat is de stand 
van zaken betreffende de bouw 
van het vrieshuis?

Daarnaast spelen de ontwikkelin-
gen rond de bouw van een me-
gastal in de gemeente. De proce-
dures rondom deze bouw geven 
veel discussie. Wat is de stand van 
zaken en wat vindt u? Een niet 
onbelangrijk punt is eveneens de 
opvang van vluchtelingen met een 
verblijfsstatus in de gemeente. 

Ook Bronckhorst zal zijn bijdrage 
leveren aan de opvang van deze 
mensen. In het bijzonder de huis-
vesting ervan zal aan de orde ko-
men. Wat kan de gemeente bieden 
en wat zijn de gevolgen ervan?
De partij vindt het van belang 
om van haar leden, maar ook van 
alle andere betrokkenen in de ge-
meente hun mening te horen. Zij 
wil daarom niet alleen haar leden 
maar iedere geïnteresseerde bij 
deze van harte uitnodigen deel te 
komen nemen aan deze bijeen-
komst, die zal plaatsvinden op 29 
februari 2016 in restaurant den 
Bremer in Toldijk aan de Zutphen 
Emmerikseweg 37. Aanvang 20:00 
uur.

   

Circulus Berkel in de 
fout!
Vandaag kregen we een grote plas-
tic (!) zak thuis bezorgd, afkomstig 
van afvalbedrijf Circulus Berkel. 
Het is de bedoeling dat we daar 
Boeken, Elektrische apparaten, 
Speelgoed en Textiel in stoppen. 
De BEST-tas. Als de tas vol is, wordt 
ons aangeraden om de spullen naar 
kringloopcentra in Doesburg, Zut-
phen of Doetinchem te brengen.

Voor inwoners van Vorden is dit 
een buitengewoon slecht idee.

Vorden heeft alle mogelijkheden 
om afval verantwoord af te voeren. 
Boeken kunnen in de bestaande 
papiercontainers. Textiel kan in 
de bestaande textielcontainers. 
Schoenen kunnen in de contai-

ner bij Giesen. Er zijn speciale 
containers voor luiers en incon-
tinentiemateriaal. En alle andere 
spullen zoals speelgoed en ap-
paraten breng je naar één van de 
twee prima kringloopwinkels die 
ons dorp rijk is. Eén van beide laat 
een deel van de opbrengst ook nog 
ten goede komen aan het in stand 
houden van het Vordense vereni-
gingsleven. Hoezo Zutphen, Does-
burg of Doetinchem?

Inderdaad, slecht idee, meneer 
Circulus Berkel. Inwoners van 
Vorden zouden hier niet aan mee 
moeten doen.

Krijn van der Heijden,

Vorden

   

Vredesvlam Bronckhorst
BRONCKHORST - In Hengelo Gld 
heeft een aantal vrouwen het ini-
tiatief genomen om te komen tot 
het plaatsen van Wereld Vredes 
Vlam(men) binnen de gemeente 
Bronckhorst.

Deze vlam(men) staat symbool 
voor een wereldwijde vredesge-
dachte, los van welke geloofsrich-
ting of afkomst dan ook. Een vlam 
die alle mensen op aarde bewust 
maakt van het feit dat we er met 
vechten niet komen, maar dat we 
elkaar het licht in de ogen kunnen 
gunnen. 

De wereld vredesvlam (World 
Peace Flame) organisatie streeft 
ernaar om alle mensen zich be-
wust te laten blijven van de eigen 
mogelijkheid tot vrede. Een vlam 
binnen de gemeente kan het ge-
sprek hierover op gang brengen 
en houden. Samen praten, samen 

sporten of muziek maken kan al 
een groot verschil maken in el-
kaar begrijpen. Om het mogelijk 
te maken dat deze vlam(men) 
ook in Bronckhorst geplaatst kan 
worden, zal er een (ANBI) stich-
ting opgericht worden die deze 
ontwikkeling gaat ondersteunen. 
Er zijn twee mogelijkheden, of er 
komt een kleinere vlam in iedere 
dorpskern, of er komt een grotere 
vlam op een markante plaats bin-
nen de gemeente te staan. Beide 
opties behoren tot de mogelijkhe-
den.

Voor de stichting worden nog en-
kele bestuurders gezocht. Spreekt 
dit idee u aan en wilt u meedoen, 
meedenken of meehelpen, meld 
u dan aan via wpfbronckhorst@
mail.com.
   

 ■ www.worldpeaceflame.com

Petra Weel en Humphrey Herst (r) samen met eigenaar Frans Helmich bij Het Wapen van Baak. Foto: Alice Rouwhorst
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www.autobedrijfmelgers.nl

CITROËN 
C3 1.2

PURETECH
20.083 KM, 2015

€ 13.750,-
FIAT 500 1.2 LOUNGE 85.857 2009 € 7.950,-
FORD FIESTA 1.25 TREND 108.894 2010 € 7.500,-
HYUNDAI H200 2.5 TCI LANG 146.180 2006 € 3.950,-
HYUNDAI SANTA FE 2.41 CVVT 4WD STYLE 93.765 2012 € 24.750,-
HYUNDAI TUSCON 2.0 CRDI STYLE 188.019 2007 € 7.250,-
KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMFORT PACK 42.350 2013 € 8.950,-
MINI MINI 1.4 ONE PEPPER 172.776 2007 € 7.450,-
OPEL AGILA 1.0 EDITION 62.403 2012 € 7.950,-
PEUGEOT 307 CC CC 2.0 16V-130kW 3BRFKC 188.544 2005 € 6.250,-
SKODA FABIA COMBI 1.2 GO 67.857 2013 € 11.250,-
TOYOTA YARIS 1.3 VVT-I ASPIRATION 74.659 2012 € 11.950,-
VOLKSWAGEN POLO 1.2 EASYLINE 66.321 2013 € 10.750,-

Uw adres voor APK, onderhoud en 
reparatie van uw auto of camper 

betrouwbaar & voordelig!

Kom langs en laat 

uw auto checken

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15

7221 CK  Steenderen

Telefoon: 0575-451113 

www.autobedrijf-aal.nl            

5 jaar Autobedrijf Aal!

Uw adres voor APK, onderhoud en 
reparatie van uw auto of camper 

betrouwbaar & voordelig!

Kom langs en laat 

uw auto checken

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15

7221 CK  Steenderen

Telefoon: 0575-451113 

www.autobedrijf-aal.nl            

5 jaar Autobedrijf Aal!

Uw adres voor APK, onderhoud en 
reparatie van uw auto of camper 

betrouwbaar & voordelig!

Kom langs en laat 

uw auto checken

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15

7221 CK  Steenderen

Telefoon: 0575-451113 

www.autobedrijf-aal.nl            

5 jaar Autobedrijf Aal!

WWW.APK2016.NL

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

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

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

v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

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

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

Renault Captur 
2013

31.287 km

€ 16.750

Lankhorsterstraat 28

7234 ST Wichmond 

T  (0575) 44 16 21

E  info@autolangwerden.nl

I  www.autolangwerden.nl

                               www.autolangwerden.nl

Citroën DS3 1.6 E-HDI SO CHIC  2012 77.943 km € 10950,-
Dacia Sandero 1.6 STEPWAY  2012 92.873 km € 8750,-
Dacia Sandero 1.4 Ambiance  2009 77.702 km € 5750,-
Fiat Panda 0.9 TWINAIR EASY  2012 51.370 km € 6750,-
Ford Focus Wagon 1.6 ECOBOOST TREND  2012 106.383 km € 13500,-
Hyundai Tucson 2.0I DYNAMIC CROSS  2007 153.541 km € 6450,-
Peugeot 2008 1.2 Vti Navigatie / Lichtmetalen velgen  2013 30.100 km € 16450,-
Peugeot 207 1.4 VTI X-LINE  2010 127.832 km € 5950,-
Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie  2009 141.604 km € 9950,-
ŠKODA Fabia Combi 1.4-16V ELEGANCE  2006 152.325 km € 5250,-
Suzuki Alto 1.1 GL JUBILÉE  2004 104.945 km € 2250,-
Volkswagen Polo 1,4  1999 230.213 km € 950,-
Toyota Verso 1,6 Terra   2008 79.587 km € 11250,-
Citroen Jumper 2,0 L2 H1  2005 215.265 km € 3500,- 

ex btw

www.wolters-wolters.nl 
info@wolters-wolters.nl

Citroen C1 Wit 2013 7.950,-
Daihatsu Cuore Groen metallic 2008 4.450,-  
Daihatsu Terios Zilver metallic 2007 8.950,- 

Ford C-Max Grijs metallic 2005 5.950,- 
Ford Ka Wit 2014 8.950,- 
Ford Focus Wagon Zilver metallic 2010 10.950,- 
Ford Galaxy Grijs metallic 2002 2.950,-
Nissan Qashgai Paars metallic 2015 29.675,-
 
Opel Agila Zilver metallic 2001 2.950,-
Opel Corsa  Zilver metallic 2008 6.950,-
Opel Meriva Blauw metallic 2004 4.650,-
Opel Zafira 1800 Zwart metallic 2007 7.950,-

Peugeot 107 Zwart metallic 2008 4.950,-
Renault Modus Zwart metallic 2005 5.950,- 
Seat Ibiza Sport Zilver metallic 2008 9.950,- 
Seat Mii Style Zilver metallic 2012 8.950,-

Volkswagen Golf 1400 Zilver metallic 2002 2.950,-
Volkswagen Golf 1600 Fsi Grijs metallic 2007 9.950,-

Verkoop en onderhoud alle merken

Autohopper autoverhuur vanaf  € 29,- per dag

AUTOBEDRIJF RUURLO

Occasions APK Onderhoud Autoverhuur

WOLTERS & WOLTERS

NATIONALE

AUTO

PAS



Drie dagen actie zorgmedewerksters
HENGELO - In het gemeentehuis 
van Bronckhorst zaten zaterdag-
ochtend 20 februari nog steeds 
een groep strijdbare zorgmede-
werksters bij elkaar. Ze hadden 
een goede nacht in 'hun huis' 
voor dit weekend vertellen ze, al 
was het wel wat kort. De slaap-
zakken werden uitgerold in de 
gangen en op de banken in de 
raadzaal. Zondagavond werd de 
bezetting beëindigd.

Het gemeentehuis van Bronck-
horst was, als het aan de veront-
ruste en boze actievoerende thuis-
zorgmedewerksters uit Bronck-
horst lag, dit hele weekend hun 
thuis. Zij werden gesteund door 
collega's uit Winterswijk, Eiber-
gen en Aalten, kregen koffie en 
thee, mochten gebruikmaken van 
toilet en douche en kregen zelfs 
beveiligers om over hen te waken. 
Ingeborg Boskamp vertelde dat ze 
vriendelijk te woord zijn gestaan, 
heel gastvrij.
Bezoek kwam er ook. Politieagen-
ten aten gezellig mee, de SP-leider 
Emile Roemer had na een tele-
foontje van de FNV zijn agenda 
aangepast en kwam naar Bronck-
horst. Boskamp: "Hij vertelde ons 
dat het een prima actie is natuur-

lijk. We hebben hem een zwart-
boek van de gemeente Bronck-
horst aangeboden." In dat boek 
staan foto's met situaties waar het 
fout gaat in de zorg. "Hij steunt 
ons: 'vrouwvol' zei hij. We zijn al 
zo lang bezig, toen al met Sensire." 
Er worden door de SP regelmatig 
Kamervragen gesteld over de zorg. 
Zangeres Marga Bult, voorheen 
verpleegkundige, trad vrijdag-
avond op. Dit muzikale hart onder 
de riem werd zeer gewaardeerd. 
Peter de Vos, fractievoorzitter van 
de SP Gelderland, was eveneens 
vele uren aanwezig om alle dames 
van de thuiszorg te steunen.
Steenderense Jan Oonk, secretaris 
van de Zutphense Reuma patiën-
tenvereniging, kwam zaterdag-
ochtend even een kijkje nemen en 
kreeg daarvoor een gemeend ap-
plaus. Hij vond de actie hartstikke 
goed, hij volgt de kwestie op de 
voet. Zelf was hij tevreden over de 
ingekochte huishoudelijke hulp 
die hij nodig had toen zijn vrouw 
een nieuwe heup kreeg. "Ik wens 
jullie veel succes."
De groep bleef strijdbaar, zeker 
toen bekend werd dat in de Noord-
Hollandse gemeente Hollands 
Kroon hun actie werd overgeno-
men en het gemeentehuis in Anna 

Paulowna werd bezet. Deze bezet-
ting is beëindigd door de politie, 
zo vertelt Sarah Dobbe, woord-
voerder van de FNV. "Schandalig 
dat ze dat hebben gedaan. Er wor-
den al Kamervragen over gesteld 
en ook wij gaan daar juridisch 
naar kijken. Het kan niet zo zijn 
dat je nergens gehoord wordt."
Het gaat de zorgmedewerksters 
niet alleen om de zienswijze van 
wethouder Peppelman, zo blijkt. 
"Het moet wel binnen de wet 
passen", aldus Dobbe. "Wij zeg-
gen koppeltjes in stand houden, 
arbeidsvoorwaarden behouden, 
dat staat gewoon in de WMO en 
de CAO. Dat is toch niet zo in-
gewikkeld? Houd je aan de wet 
wet-houder!" Binnen de wet zijn 
nog duizend scenario's mogelijk, 
wordt gesteld.
Zondag bleef wederom een groep 
in het gemeentehuis. Die dag 
kregen zij bezoek van verschil-
lende cliënten, maar ook Henk 
Krol en Henk van Gerven, René 
Shuman, Ben Kramer en de 3JS. 
Helaas kwam de politie 's avonds 
niet voor de koffie maar om het 
gemeentehuis te ontruimen. Twee 
FNV woordvoerders en een thuis-
zorgmedewerkster werden gear-
resteerd.

   

Debat met zorgmedewerksters,
raadsleden en belangstellenden
Wethouder 
Peppelman grote 
afwezige
HENGELO - Zaterdagmiddag 20 
februari kwamen raadsleden van 
alle partijen en andere belangstel-
lenden naar het gemeentehuis van 
Bronckhorst om met de zorgme-
dewerksters en FNV woordvoer-
ders in debat te gaan. Geopend 
werd met een presentatie over de 
juridische aspecten van zorg. Deze 
heeft de raad overigens al eerder 
vastgesteld.

Standpunten
In Zaal Haas legde FNV woord-
voerder Sarah Dobbe kort uit 
waarom de actie vanaf vrijdag-
ochtend in het gemeentehuis van 
Bronckhorst werd gehouden: zorg-
medewerksters willen een punt 
maken en een oplossing vragen 
voor hun werk in de zorg, nu thuis-
zorgorganisatie TSN op omvallen 
staat. De actievoerders stellen dat 
de gemeente Bronckhorst, net als 
een aantal andere gemeenten, 
er niet duidelijk voor wil kiezen 
om de wet na te leven. In de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) en de Collectieve Arbeids-
overeenkomst voor de Verpleeg-, 
Verzorgingshuizen en Thuiszorg 
(CAO VVT) staan de voorwaarden 
bij overname opgetekend.
"Deze gemeente kiest ervoor dit 
niet uit te spreken", benadrukt 
Dobbe. Deze feiten, gecombi-
neerd met 'schimmige concep-
ten' met inzet van studenten, 
hebben ertoe geleid dat de bezet-
ting voortduurde. Dobbe zegt ver-
der dat de oplossing van Stichting 
Familiehulp/Jos de Blok voldoet 
aan de wet en ten behoeve van 
cliënten en zorgmedewerkers is.

Juridische feiten
Desiree Egberts legde de juridisch 
vastgelegde regels uit: het college 
van b&w moet erop toezien dat 
de aanbieder het betrokken per-
soneel overneemt, dat bestaande 
relaties tussen hulpverleners en cli-
enten, de 'koppels', blijven bestaan 
en de nieuwe werkgever dezelfde 

arbeidsvoorwaarden biedt als de 
oude werkgever. Het gaat om een 
inspanningsverplichting en niet 
iets vrijblijvends.
Voornoemde algemene uitgangs-
punten, zo gaven de raadsleden 
aan, werden eerder in de raad vast-
gesteld. Desiree Egberts is daar blij 
mee, maar benadrukte nogmaals 
dat de wethouder dit weigert dit toe 
te zeggen. "Dat is het probleem en 
daarom zitten wij hier!"
Juridisch adviseur mr. Kevin We-
vers legde uit wat een inspannings-
verplichting inhoudt. "Gemeente, 
als er een aanbesteder wint, moet 
je faciliteren, moet je ervoor zorgen 
en erop toezien dat de gesprekken 
gaan plaatsvinden over overname 
personeel, arbeidsvoorwaarden en 
naleven CAO." Wevers weet niet 
wat achter de schermen gebeurt, 
maar geeft aan dat het gaat om een 
toezegging op dat wat wettelijk ver-
plicht is en dat een actieve houding 
wordt verwacht.

Wachten op uitspraak
De raadsleden spraken zich ook 
niet expliciet uit over het te nemen 
besluit en verwezen eveneens naar 
de vergadering van dinsdag 23 fe-
bruari. Zij gaven aan dat de wet-
houder zich moet houden aan wat 
eerder is afgesproken in de raad 
en binnen de door de raad vast-
gelegde kaders. Zij zal controleren 
of de wethouder zijn werk gedaan 
heeft volgens de opdracht. Dat de 
thuiszorgmedewerkers voor hun 
rechten opkomen wordt gerespec-
teerd, maar het wordt voorbarig 
geacht om nu al te veronderstellen 
dat het niet goed geregeld zal wor-
den. "Vindt u het niet raar dat de 
wethouder niet gewoon even zegt: 
'Oké, dit heeft de raad besloten. 
Twee eisen, wij respecteren dat. 
Dames, het wordt voor jullie goed 
geregeld.' Dan zijn wij weg", bena-
drukt Egberts.

Een van de raadsleden vraagt zich 
af, waar die onrust vandaan komt, 
dat zij nu in actie zijn gekomen. 
En inderdaad kwam in gesprek-
ken van TSN medewerkers met de 
wethouder naar voren dat hij aan-
gaf dat de zorg te duur was.
Erica Stinissen van Thuiszorg Ach-

terhoek sprak namens het actie-
team. "Er wordt niet naar ons ge-
luisterd. Het plan van Jos de Blok 
wordt gebruikt om om ons heen 
te gaan. Wat wij willen is: zorg 
dat volgende aanbieder ons over-
neemt met behoud van rechten en 
dat wij naar onze eigen cliënten 
kunnen gaan en of dat bij Keesje is 
of bij Bartje, maakt niet uit. Spreek 
uit dat u zich inspant om daar zorg 
voor te dragen en wij zijn hier met 
een half uur weg."

Actievoerders strijdbaar
Vervolg van voorpagina

HENGELO - De actievoerders wa-
ren zaterdagochtend erg strijd-
baar en niet van plan weg te 
gaan. "We blijven tot er een op-
lossing is!"

FNV-woordvoerder Wim van 
der Hoorn legt uit: "TSN heeft al 
maanden geleden surseance van 
betaling aangevraagd. Er ligt nu 
een goed aanbod, dat naar de ge-
meenten is gebracht en die daar 
uiteindelijk 'ja' tegen moeten zeg-
gen. Landelijk is iedereen blij: 
staatssecretaris Van Rijn, bewind-
voerders, Buurtzorg en TSN. De 
overnamekandidaat neemt alle 
cliënten over en alle werknemers, 
één op één tegen de arbeidsvoor-
waarden die ze hebben. Mooier 
kan niet. Decentraal moeten alle 
gemeentes nu zeggen: 'Ja, ik doe 
dat'."
Gesprekken werden er gevoerd 
met de verantwoordelijk wethou-
der Antoon Peppelman. "Hij gaf 
aan het te gaan onderzoeken", 
aldus Van der Hoorn. "Maar hij is 
ook bezig met Emile Thuiszorg, 
een concept dat werkt met stu-
denten die worden uitgezonden 
naar gezinnen tegen laag tarief. 
Vanmorgen zei Peppelman dat 
volgende week in het college een 
besluit wordt genomen. Dat mag, 
daar ligt de besluitvorming, maar 
we willen weten hoe hij erin staat, 
want hij is verantwoordelijk wet-
houder en hij vindt ergens iets 
van. We willen het collegevoorstel 
weten. Hij zegt: 'Volgende week 
mogen jullie terugkomen'. Daar 
nemen we geen genoegen mee."

'Arbeidsvoorwaarden en CAO 
moeten gelijk blijven'
Thuiszorgmedewerkster Ingeborg 

Boskamp uit Hengelo is in het 
gemeentehuis aanwezig om de 
actie te ondersteunen. Zij werkte 
bij Sensire en is meegegaan naar 
TSN. Nu gaat de zorg naar de ge-
meente. "Ze mogen wat mij betreft 
ook met Markenheem of Zorg-
compas in zee gaan, als het maar 
met dezelfde arbeidsvoorwaarden 
is en een goede CAO. Dat we ge-
woon fatsoenlijk betaald worden." 
Het gaat in de gemeente Bronck-
horst om tachtig medewerkers en 
ruim tweehonderd cliënten. "We 
blijven in het gemeentehuis tot we 
antwoord krijgen, als het moet tot 
dinsdag. Ze zeggen wel: 'dinsdag 
gooien we het in de raad'. Ze we-
ten het al twee weken, ze hebben 
ruim de tijd gehad."
Ingeborgs collega Lisette Steert 
uit Steenderen steunt de actie 
eveneens. "Peppelman legt niks 
uit, geeft geen duidelijkheid. Hij 
verschuilt zich achter de raad en 
dat het dinsdag wordt besloten. 
De cliënten zijn ook onrustig. Wat 
gaat er gebeuren, vragen de cliën-
ten zich af. Ze hebben het al mee-
gemaakt met Sensire en nu weer 
hetzelfde gedonder."
Die middag kwamen thuiszorgcol-
lega's de groep in het gemeente-
huis versterken. Die werkten die 
ochtend gewoon. "Het werk gaat 
gewoon door!" De actievoerders 
wilden net zolang blijven tot de 
wethouder iets zei over zijn per-
soonlijk standpunt en hoe hij dat 
in het college gaat inbrengen, als 
het moet tot dinsdag. "Ik weet wel 
een leukere plek om het weekend 
door te brengen", aldus Peppel-
man. "Hun standpunten zijn me 
helemaal duidelijk. Blijven heeft 
wat mij betreft geen zin." Zondag-
avond beëindigde de politie de 
bezetting.

   

Jos de Blok van Buurtzorg (l.) en actieleider Erica Stinissen tijdens het debat in het ge-

meentehuis in Bronckhorst.

Jos de Blok van Buurtzorg gaf aan 
wat zijn intenties waren. "Ik heb 
afgelopen weken met heel veel 
gemeenteraden, wethouders en 
mensen die hier mee bezig zijn, 
gesproken. Wat ik merk is dat er 
een paar scenario's zijn. Een is 
dat gemeenten het voorstel dat we 
hebben als iets zien waardoor je 
de voortdurende onzekerheid om-
zet naar een duurzame oplossing." 
Hij vindt dat telkens weer aanbe-
steden, het opsplitsen van allerlei 
activiteiten en verschillende pot-
jes ter financiering, hebben geleid 
tot veel onrust en geldverspilling. 
"Er zijn gemeenten die zien dit als 
een mogelijkheid om dat te keren, 
om de inhoud van het vak meer 
centraal te stellen en de arbeids-
voorwaarden te verbeteren. Dan is 
er een groep gemeenten die pro-
beert eromheen te draaien. Die 
gaan de bestaande organisaties 
vragen of die wel aan die voor-
waarden willen voldoen, maar als 
het niet helemaal kan is het ook 
niet heel erg." Toch vindt hij het 
belangrijk om de gemeenten te 
houden aan een inspanningsver-
plichting. De Blok spreekt van een 
maatschappelijk probleem dat is 
ontstaan door jarenlang te focus-
sen op de schoonmaak en niet op 
het ondersteunen van mensen. 
In de loop van de tijd kwamen er 
functies bij, vooral administratief. 
"Ik plaats het in een bredere con-
text. Het is niet de bedoeling om 
een nieuw bedrijf te starten wat 
weer dezelfde problemen krijgt. 
Wij willen bijdragen aan een duur-
zame oplossing." Van belang zijn: 
te focussen op de inhoud van het 
werk en hoe wordt gezorgd voor 
ondersteuning volgens de wet, 

dat de arbeidsvoorwaarden dit 
mogelijk maken en er tijd is voor 
opleiding en training. "Wat mij te-
genvalt in de reacties is dat de ver-
antwoordelijkheid voor het oplos-
sen van dit probleem niet overal 
voelbaar is."
Waarom Bronckhorst uitgekozen 
is voor deze actie, wordt door Eri-
ca Stinissen uitgelegd. "Wij had-
den een gesprek met wethouder 
Peppelman en hij zei: 'Jullie zijn 
mijn studenten'. Daarmee gaf hij 
mij munitie om Bronckhorst uit te 
kiezen als onze volgende actie."
Op dit moment worden budgetten 
bij verschillende gemeenten inge-
zet voor innovatie en vernieuwing 
in de huishoudelijke zorg en om 
samenwerking tot stand te bren-
gen. Jos de Blok heeft hierover de 
wethouder van Berkelland gespro-
ken, deze is in overleg met Achter-
hoekse wethouders. "Een hoop ge-
meenten trekken niet alleen geld 
uit voor Stichting Familiehulp, 
maar stellen ook geld beschikbaar 

voor anderen om ook te gaan ver-
nieuwen. De gemeente kan dat 
beslissen. Er zijn middelen, twee-
honderd miljoen, nog van 2015 en 
2016. Los dit voor de komende ja-
ren duurzaam op."
Er kwamen ondanks de mooie 
woorden van de aanwezige raads-
leden tijdens dit debat toch geen 
uitspraken. "Het enige wat jullie 
hadden hoeven doen is de wet-
houder houden aan jullie belang-
rijke afspraken in de raad", aldus 
Desiree Egberts.
Sarah Dobbe sluit af met dank-
woorden voor de komst. "De da-
mes hebben als laatste middel 
gekozen om het gemeentehuis te 
bezetten omdat ze al maanden in 
onzekerheid zitten en al maanden 
niet goed slapen. Daarom is het nu 
urgent." De actievoerders namen 
weer plaats in 'hun huiskamer'. In 
de gangen werd volop nagepraat 
over het debat. Opgemerkt werd 
dat er veel steun en betrokkenheid 
is van vooral de SP.
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Ludieke teampresentatie 'De Stugge 
Veer' een groot succes

DELDEN/VIERAKKER - Wat in de-
cember 2014 begon als een lu-
diek idee door zes personen, is 
heden ten dage uitgegroeid tot 
een heuse motorcross club met 
9 leden, genaamd 'De Stugge 
Veer'.

De bouwlanden van Delden en 
Vierakker worden, veelal in het 
weekend, onveilig gemaakt door 
de ronkende tweetakkers. Om-
dat men in de toekomst ook mee 
wil gaan doen met wedstrijden, 
ontstond het idee om sponsors 
te zoeken voor de wedstrijdkle-

ding. Dat is gelukt, met dank 
aan de sponsoren: Euro Planit, 
Bloemsierkunst Elbrink, Pizzeria 
Amon, Jeroen Fransen Rietdekker 
bedrijf, Gerrit Weenk klussenbe-
drijf, Gerrit Borgman Klauwver-
zorging, Jasper Hofstra Bestra-
tingen, Den 4Akker, Roy Niessink 
Graaf- en Sloopwerkzaamheden, 
Veehandel Hissink en D'n Olde 
Kriet.

Zondag 14 februari presenteer-
den de leden van de Stugge Veer, 
in bijzijn van 100 bekenden, fa-
milie en sponsoren, hun tenues 

in hun stamkroeg D'n Olde Kriet, 
waar lid Matthijs Klein Haneveld 
op een echte crossmotor door het 
café reed. Tevens werd door dag-
voorzitter Robert ter Maat de DSV 
bokaal uitgereikt aan de 123e Fa-
cebookvolger Nick Jansen. Aan 
de dames werd, in het kader van 
Valentijnsdag, een rode roos uit-
gereikt.

Een speciale dank gaat uit naar 
alle sponsoren, stamkroeg DOK 
en iedereen die tijdens de pre-
sentatie en het aansluitende feest 
aanwezig was.

Wederom winstpunten 
voor Quintus Heren 1
HENGELO - Zondag 21 februari 
stonden voor acht teams van 
Handbalvereniging SV Quintus 
hun wedstrijden ingepland. De 
Dames Recreanten, Dames Seni-
oren en de Meiden C1 speelden 
thuis. Zowel Heren Senioren 1 
als 2, de jeugd D1 en de Meiden 
C1 behaalden winstpunten.

De midweekdames speelden vrij-
dagavond thuis tegen de koplo-
per Reehorst DR1. Het thuisteam 
begon sterk en hield redelijk de 
aansluiting. Wel te veel balverlies 
waardoor er veel breakouts gelo-
pen werden, daardoor toch te-
veel goals weggegeven. Eindstand 
9-25. In Sportcentrum Triominos 
Endesprong in Duiven speelde 
Duiven E1 tegen Quintus E1. Jam-
mer dat de scheidsrechter een 
stempel drukte op de wedstrijd. 
De dames van de E1 waren er wel 
van onder de indruk. Eindstand 
15-5. In Sporthal Theothorne in 
Dieren ontmoette Erica '76 HS1 
de Heren Senioren 1 van Quintus. 
Eindstand 13-27.

Quintus HS2 trad zondag met 
een gehavende selectie aan tegen 
Erica '76 HS2 te Dieren. Aanvan-
kelijk kon Quintus nog aardig in 
het spoor van Erica '76 blijven. 
Ruststand 13-10. Mede door slor-
dig spel en gebrek aan wissels aan 
de zijde van Quintus liep de thuis-
ploeg na rust verder uit. Eindstand 
29-19. De jongens en meiden van 
D1 gingen vol goede moed naar 
Arnhem Rijkerswoerd, om tegen 
AAC/Swift D3 te spelen. De op-

drachten die ze kregen werden 
goed uitgevoerd, wat resulteerde 
in een overloop. Bijna alle spe-
lers scoorden. De punten werden 
zeer verdiend meegenomen naar 
Hengelo. Uitslag 4-19. De Heren 
B1 speelden in Sporthal de Brink 
in Huissen tegen Huissen HV HB1. 
De eerste helft stonden de Henge-
loërs twee punten op voorsprong, 
maar in de tweede helft ging het 
minder en moest verlies worden 
geïncasseerd. Eindstand 11-9.

De meiden C moesten in Sporthal 
de Kamp tegen Loo DC1. Quin-
tus begon erg sterk en creëerde 
een paar mooie aanvallen. In de 
verdediging werd er ook hard ge-
werkt. Dit resulteerde in een 5-3 
ruststand. In de tweede helft werd 
het nog even spannend maar 
Quintus konden in de slotfase nog 
even goed aanzetten, waardoor de 
winst binnen was. Eindstand 12-9. 
De dames senioren speelden een 
spannende thuiswedstrijd tegen 
OBW DS4. De eerste helft ging ge-
lijk op de ruststand was 4-5 voor 
OBW. In de tweede zat de verde-
diging goed dicht, maar door een 
paar kleine foutjes kon OBW de 
voorsprong toch vasthouden. De 
eindstand was 11-13 in voordeel 
van OBW.

Programma
Programma 25 februari: 21:00 uur 
HV Angeren DR2 - Quintus DR1: 
de Heister, Bemmel.
Programma 28 februari 14:20 uur 
Groesbeeks Glorie DS4 - Quintus 
DS1: Heuvelland, Groesbeek. 

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Aan het woord
Ambassadeur Hacron
In de Achterhoek weet bijna iedereen 
dat Hacron in Lievelde mensen in 
dienst heeft met een arbeidsbeper-
king. “Onze schoffelende mensen in 
het gemeentelijk groen worden door 
menigeen opgemerkt”, zegt P&O-ma-
nager Marco Olijslager. Dat Hacron 
naast tuinbeheer ook een schoon-
maakbedrijf heeft en dat beide - Ha-
cron Groen en Hacron Schoon - hun 
‘eigen broek moeten ophouden’, we-
ten minder mensen. “Ze denken dat 
wij zwaar gesubsidieerd worden. Dat 
is dus niet zo.”

Sociaal ondernemen
Sinds de oprichting zit sociaal onder-
nemen in Hacrons bloed. “Wij gaan 

ervan uit dat ieder mens talenten 
heeft en die willen we zo goed mo-
gelijk inzetten. Omdat Hacron nogal 
wat werkzaamheden heeft die pas-
sen bij mensen met een arbeidsbe-
perking, hebben we er veel aan het 
werk. Natuurlijk houden we rekening 
met hun wensen. Aarden mensen niet 
in het tuinbeheer, dan doen ze het 
misschien beter in het schoonmaak-
werk.”

Veilige en fantastische sfeer
Marco is zich terdege bewust van de 
goede sfeer bij Hacron. “Onze Unie-
ke Achterhoekers zijn open en ge-
motiveerd. Door hun werk voelen ze 
zich nuttig, het geeft structuur en ze 
hebben de mogelijkheid zich verder 
te ontwikkelen. Iemand die als schof-
felaar begint, kan doorgroeien naar 
werkmeester of een andere functie. 

Door Marja Hengeveld-Hallie

Achterhoekers zijn harde werkers. Toch heeft een grote groep behoor-
lijk wat moeite een baan te vinden. Als we niets doen, wordt deze groep 
alsmaar groter. En dat is jammer, want deze mensen zijn goed inzetbaar. 
Unieke Achterhoekers aan het werk zet zich voor hen in. 

Unieke Achterhoekers, wie zijn dat?
Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in de 
Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Achterhoe-
kers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wettelijk mini-
mumloon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- (jonggehandi-
capten)uitkering, mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ont-
vangen en/of gebruikmaken van de sociale werkvoorziening. Al deze Unieke 
Achterhoekers hebben zo hun eigen talent.

Een mooi voorbeeld is onze huis-
meester Jan Klein Gunnewiek. Hij is 
visueel beperkt en begon lang gele-
den als schoffelaar.” 

Huismeester Jan Klein Gunnewiek
Toen Jan viereneenhalf jaar oud was, 
kreeg hij een auto-ongeluk. Dat had 
grote gevolgen; door beschadigde 
zenuwen in zijn hoofd is hij sindsdien 
praktisch blind. “Ik kan me niet her-
inneren dat ik ooit kon zien. Mijn vi-
suele beperking hoort bij mijn leven.”

Laatbloeier 
“Als puber vond ik leren niet zo leuk 
en ging gemakshalve naar de tuin-
bouwschool. Daarna kon ik aan de 

slag bij Hameland in het groenbeheer. 
Al snel had ik door dat ik meer wilde 
dan alleen schoffelen en ging weer 
naar school.” Jan haalt het diploma 
assistent werkmeester en werkt zich-
zelf op. Er zijn tijden geweest dat hij 
leiding gaf aan zo’n 40 man. 

Volwaardig huismeester 
“In 2007 ben ik bij Hacron aan de 
slag gegaan als huismeester. Ik werk 
30 uur per week, ben lekker druk en 
elke dag is anders. Ik geniet! Mijn co-
ordinerende rol past bij me. Werken 
met de computer? Geen probleem! 
Tegenwoordig zijn er fantastische 
hulpmiddelen die het leven van een 
slechtziende gemakkelijker en vol-

waardiger maken. Mijn aangepas-
te werkplek heb ik zo’n beetje zelf 
ingericht. In het gebouw ken ik 
de weg op mijn duimpje, ik loop 
er zonder blindenstok. Collega’s 
merken niet eens dat ik visueel 
beperkt ben!”

Geef Unieke Achterhoekers een 
kans
“Het is heel goed dat werkgevers ex-
tra gemotiveerd worden om meer 
mensen met een beperking in dienst 
te nemen. Iedereen verdient een 
kans! Je vraagt niet om een beper-
king, toch? Werken betekent voor mij 
dat ik functioneer, net als iedereen. 
Werkgevers hoeven niet bang te zijn 
voor extra investeringen. Die worden 
namelijk altijd gecompenseerd en zo 
hoort dat ook.”

Meer informatie?
Kent u een Unieke Achterhoeker die 
wel een steuntje in de rug kan gebrui-
ken of heeft u een bedrijf en ziet u 
mogelijkheden Unieke Achterhoekers 
aan werk te helpen? 
Bel het Werkgeverservicepunt Achter-
hoek: 0314 39 95 78. 
Of kijk op uniekeachterhoekers.nl.

Ambassadeur Hacron: 
“Onze Unieke Achterhoekers 
zijn open en gemotiveerd.”
Unieke Achterhoeker Jan: 
“Iedereen verdient een 
kans! Je vraagt niet om een 
beperking, toch?”

Marco Olijslager (links) en Jan Klein Gunnewiek

Met trots kunnen de leden van De Stugge Veer de tenues presenteren. Foto: PR
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IDeefabriek Achterhoek: samen regio versterken
WINTERSWIJK - Sinds 2014 zijn 
Johan Godschalk van Cultuurmij 
Oost en Jette Janssen van Erfgoed 
Gelderland het gezicht van het pro-
grammateam van de IDeefabriek 
Achterhoek, een opzet waarbij cre-
atieve ideeën rondom cultuur en 
erfgoed in de Achterhoek onder-
steuning krijgen om werkelijkheid 
te worden.

Door Bram Beckmans

Met trots vertellen Godschalk en 
Janssen over hun werk voor de 
IDeefabriek. Met vijftig gereali-
seerde projecten in twee jaar tijd 
draagt de organisatie op positieve 
wijze bij aan de leefbaarheid in de 
Achterhoek. Een initiatief als het 
streektaalfestival Plat Gespöld is 
inmiddels een begrip in de regio. 
Waar de IDeefabriek in het eerste 
jaar ondersteuning bood zijn de or-
ganisatoren inmiddels zelfstandig 
begonnen aan de opzet voor een 
derde editie. Andere initiatieven 
die voorbijkomen variëren van the-
atervoorstellingen, fiets- en wan-
deltochten, netwerkbijeenkomsten 
tot geschreven literatuur. Allen met 
de Achterhoek als basis.

De IDeefabriek omschrijft zichzelf 
als laagdrempelig en transparant. 
Godschalk: "Een aanvraag bij ons is 
eenvoudig. Op de website zijn for-
mats te vinden die plannenmakers 
kunnen overnemen en invullen. 
Zodra het idee betrekking heeft op 
cultuur, erfgoed, landschap of oor-
sprong van de Achterhoek komen 
we graag langs en kijken we wat er 
mogelijk is. We hebben een groot 
netwerk waarmee we niet alleen 
de plannenmakers ondersteunen 
maar ook koppelen aan andere par-
tijen die het beste voor hebben met 
de Achterhoek. Ook zijn we er voor 
een financiële bijdrage." Godschalk 

en Janssen zijn het gezicht van de 
ondersteunende organisatie, dat 
begon als een initiatief van de pro-
vincie Gelderland. Het tweetal zat 
de eerste jaren in de beoordelings-
commissie en stroomde mede door 
functies in de cultuursector en hun 
grote netwerk in de regio in 2014 
door naar het programmateam van 
de IDeefabriek Achterhoek, waar 
ze samen met deskundige collega's 
de binnenkomende aanvragen be-
oordelen.
Godschalk is adviseur bij Cultuur-
mij Oost, het kenniscentrum voor 
kunst en cultuureducatie in Gelder-
land. Een van zijn werkzaamheden 
is het adviseren van gemeenten in 
de Achterhoek op het gebied van 
kunst en cultuur, bijvoorbeeld bij 
het denkt hij mee met het opstel-
len van cultuurnota's. Zijn collega 
Janssen is werkzaam bij Erfgoed 
Gelderland, een coöperatie van 
meer dan 140 Gelderse erfgoedin-
stellingen die samenwerken om 
het Gelders erfgoed te behouden 
en aan een breed publiek te pre-
senteren. Haar specialisme richt 
zich op streekcultuur en identiteit.

Jongeren ook belangrijk
De IDeefabriek probeert jongeren 
ook bij de Achterhoek te betrekken 
en stimuleert ze om met ideeën te 
komen, om zo hun eigen leefomge-
ving te verbeteren. Hierbij worden 
ze ondersteund door externe par-
tijen, zoals de Feestfabriek. De or-
ganisator van de Zwarte Cross be-
sloot om de gehele opbrengst van 
het boek 'Tante Rikie's onmundig 
mooie verhalenboek!' beschikbaar 
te stellen aan de IDeefabriek, waar-
bij verzocht werd dit extra budget 
te besteden aan plannen betref-
fende jongeren en streektaal. Ver-
schillende theaterstukken en een 
aantal activiteiten in onder andere 
Terborg waren erg in trek bij jonge-

ren. Janssen kan zich ook nog een 
bijzonder filmproject herinneren: 
"Twee jongens uit Lichtenvoorde 
en Doetinchem besloten de regio te 
verlaten om aan de Filmacademie 
te gaan studeren. 

Na hun studie kwamen ze terug en 
hebben ze met ons aan tafel geze-
ten om een film over de streek te 
maken. Uiteindelijk was dit een 
geslaagd project en blijft het mooi 
om te zien hoe kennis en kunde 
weer terugkomt in de Achterhoek." 
Godschalk ziet dit project als voor-
beeld van een van de ambities van 
de IDeefabriek, het bevorderen van 
een goed vestigingsklimaat. "Er is 
een grote behoefte om jong talent 
hier te houden, met het ontbreken 

van hbo-onderwijs in de regio is het 
aan de regio zelf om het klimaat aan-
trekkelijk te houden zodat jongeren 
zich er thuis voelen en later terugko-
men om hun talenten te benutten."

Vijftig in twee jaar
De teller van gehonoreerde projec-
ten gaat inmiddels over de vijftig 
heen, waarbij de 50e een bijzonde-
re is. Rondom het Pinksterweekend 
op 14, 15 en 16 mei staat KunstOer 
gepland. Een kunstroute rondom 
Winterswijk, waar op acht verschil-
lende locaties stil wordt gestaan bij 
kunst en cultureel erfgoed. Zo kan 
er een bezoek gebracht worden aan 
Villa Mondriaan en zijn er diverse 
scholtenboerderijen die bezocht 
kunnen worden. Meer informatie 

over de KunstOer is te vinden bij de 
VVV Winterswijk.

Ideeën welkom
Inwoners uit de Achterhoek die 
hun eigen woon en leefomgeving 
willen verbeteren en cultuur en erf-
goed een warm hart toedragen zijn 
van harte welkom bij de IDeefa-
briek. Dit kunnen zowel burgers 
zijn met een goed idee, als bedrij-
ven en organisaties die de IDeefa-
briek willen ondersteunen. Meer 
informatie over bijvoorbeeld het 
indienen van een projectaanvraag 
is te vinden op de website.
   

 ■ www.ideefabriek.eu/
achterhoek

ACHTERHOEK - Het is de tijd waar-
in bij de gemeenten de jaarlijkse 
beschikking van de WOZ-waarde 
van woningen, bedrijfsobjec-
ten en sportcomplexen weer de 
deur uit gaan. Om de mensen bij 
te staan die een niet-kloppende 
WOZ-waarde op de deurmat zien 
vallen, is er het WOZ-taxatieteam 
Achterhoek. Jaap Bijker uit Bor-
culo, Dirk van der Houwen uit 
Vorden en Berend Lebbink uit 
Azewijn zijn drie WOZ-taxateurs 
die de handen ineen hebben ge-
slagen. Jurist Aldert Glas uit En-
schede zorgt voor het formele 
bezwaar en eventueel beroep en 
hoger beroep.

De gemeenten zitten er nog wel 
eens naast met de vastgestelde 
WOZ-waarde, die gebruikt wordt 
om diverse belastingen te bereke-
nen. Berend Lebbink, coördinator 
van het WOZ-taxatieteam Ach-
terhoek begrijpt dat ook best. "De 
gemeente heeft er de handen vol 
aan. Het is daarom grotendeels ge-
automatiseerd en ze werken met 
modelwaardebepaling. Een aantal 
modelwoningen in diverse cate-
gorieën wordt gebruikt om andere 
woningen mee te vergelijken en zo 
hun WOZ-waarde te bepalen. Dat 
gaat op kenmerken, waaronder de 
waarde per kubieke meter inhoud 
en de grootte van het perceel in 
vierkante meters. Daar rolt dan een 
waarde uit... en dan sla je de plank 
nog wel eens mis", weet Lebbink.
Want wat als de woning uitkijkt 
op een tankstation in plaats van 

op -zoals de modelwoning- een 
groenvoorziening? Of dat die is ge-
legen naast een drukke horecagele-
genheid in plaats van in een rustige 
woonwijk. "Dan ontstaan waarde-
verschillen en die kunnen aanzien-
lijk zijn", zegt Lebbink. "Er is bij de 
gemeenten geen tijd, en geld, om 
alle gegevens te updaten. Achter-
stallig onderhoud wordt vaak niet 

goed meegenomen in de bepaling, 
maar is wel van invloed op de waar-
de van een object."
De makelaar uit Azewijn geeft een 
recent voorbeeld uit de praktijk. 
"Een belanghebbende wilde be-
zwaar maken en wendde zich tot 
ons. Het betrof een bedrijfspand 
met woning, geschat door de ge-
meente op 1.040.000 euro. Veel te 

hoog. Na bezwaar werd de WOZ-
waarde verlaagd naar 990.000 
euro. Hiermee waren wij het vol-
strekt niet eens, want onze taxa-
teur had gewaardeerd op 850.000 
euro. Dus is beroep ingesteld bij 
de rechtbank. Voordat de zaak bij 
de rechter behandeld werd, stelde 
de gemeente een verdere verla-
ging naar 845.000 euro voor. Zodat 

we het beroep introkken. Maar de 
clou van het voorbeeld is, dat je als 
belanghebbende niet weet of een 
voorstel voor een correctie door de 
gemeente wel juist is. Dus laat dat 
aan ons over en schakel ons direct 
in."
Lebbink wijst ook op de voordelen 
voor de gemeente: "De gemeente 
krijgt hierdoor wel een opge-
schoond bestand."
Hij vervolgt: "De toezichthouder, de 
Waarderingskamer staat de werk-
wijze van de gemeenten toe mits 
de grote bulk maar oké is. De ge-
meente denkt: als we er echt naast 
zitten komen de bezwaren wel. De 
foutmarges worden voor lief geno-
men omdat alle objecten telkens 
afzonderlijk taxeren onbetaalbaar 
is." Het inschakelen van WOZ-
taxatieteam Achterhoek levert de 
bezwaarmaker de eerstkomende 
jaren een reële WOZ-waarde op. 
"Als de correctie goed wordt ver-
werkt. Want we zien nog al te vaak 
dat een bezwaarmaker een ver-
laagde WOZ-waarde krijgt, maar 
dat het jaar erop door het gebruik 
van de oude gegevens opnieuw 
een te hoge WOZ-beschikking ont-
vangt. Wij onderbouwen de taxatie 
en houden de gemeente er ook de 
jaren erna aan, zodat men blijft 
profiteren van de verlaagde WOZ-
waarde. Ik wel er wel bij zeggen dat 
we wel de belangen van burger en 
gemeente afwegen. We willen ab-
soluut niet muggenziften."
   

 ■ www.wozcontratax.nl

'Schakel ons in bij te hoge WOZ-waarde'

Jette Janssen en Johan Godschalk in Villa Mondriaan, dat onderdeel van het bijzondere vijftigste project van de IDeefabriek

Berend Lebbink, Dirk van der Houwen, Aldert Glas, Jaap Bijker (vlnr). 
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Ac h t e r h o e k s e  Ve r s p r e i d i n g s  O r g a n i s a t ie

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

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

HOSPICE ZUTPHEN zoekt bestuurslid
Hospice Zutphen is een klein en huiselijk hospice dat ruimte biedt aan 5 gasten in de laatste we-
ken van hun leven. Het hospice biedt een ‘bijna-zoals-thuis’ situatie waarin liefdevolle zorg en 
ondersteuning geboden wordt. Het biedt zorg door middel van de inzet van (zorg)vrijwilligers 
en de coördinatie van professionele hulp zoals verpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeu-
ten, geestelijk verzorgers etc.

In verband met het vertrek van het huidige bestuurslid zijn wij op zoek naar
een bestuurslid met de portefeuille COMMUNICATIE 

en verantwoordelijkheid, boeiende contacten en een gemotiveerd team van vrijwilligers, coör-
dinatoren en bestuursleden.

Informatie: Voor meer informatie over de functie-inhoud en functie-eisen verwijzen wij u naar 
de website: www.hospice-zutphen.nl/actueel

Aanmelden: 
te sturen naar: Stichting Hospice Zutphen, t.a.v. de heer P. De Jong, voorzitter Thorbeckesingel 2, 

Wat zoeken wij:
Ondanks alle goede zorgen bij het ontwerp en 
productie, hebben ook de melksystemen van SAC 
Nederland service en onderhoud nodig. Dat is het 
moment, waarop er op jouw expertise een beroep 
gedaan wordt. Wij kennen een 24-uurs service en 
service abonnementen regeling, jij bent voor onze 
klanten dan ook één van de vaste aanspreekpunten. 
Je bent in staat om te beoordelen of zaken door 
telefonische instructie kunnen worden verholpen of 
dat aanwezigheid van jou of je collega ter plaatse 
nodig is. 

Wij zoeken mensen woonachtig in de driehoek of 
omgeving van Zutphen, Arnhem, Doetinchem, daar 
bevindt zich het grootste deel van je werkgebied. Je 
werkt dus vanuit je eigen woonplaats zodat aan rij-
tijden niet te lang zijn. Ook de bevoor rading van onder-
delen op je thuislocatie wordt centraal vanuit het 
hoofdkantoor aangestuurd.  

Wij vragen:
Je beschikt over een opleiding op MBO 3 of 4 niveau 
met daar naast bij voorkeur een aantal jaren ervaring in 
de melk winning techniek en/of als service technicus 
met apparatuur op locatie bij de klant. Je bent daar-
door in staat zelfstandig alle voorkomende tech nische 
werkzaamheden uit te voeren, bij uit zondering kan dit 

Service Monteur 
conventionele melkwinning
woonachtig in regio Zutphen-Arnhem-Doetinchem

SAC Nederland is gespecialiseerd in melkwinningstechniek. We zijn actief in de ontwikkeling, productie, 
verkoop en service van o.a. melkrobots, melkinstallaties, melkcarrousel systemen etc. voor de (inter)- 
nationale agrarische sector. 

*Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld*

ook in het buitenland plaats vinden, dus je kunt je ook 
redden in het Engels en/of Duits. Het in bezit hebben 
van een KOM certificering, of de bereidheid tot het 
halen ervan is een sterke pre. Je bent stressbestendig 
en hebt bovengemiddelde ana lytische kwaliteiten. 
Een 9 tot 5 mentaliteit behoort niet bij deze functie 
en dat realiseer jij je ook omdat je weet dat een 
melk systeem binnen een bepaalde tijd weer moet 
functioneren. 

Wat bieden wij:
Een uitdagende functie in een markt met veel 
potentieel. SAC Nederland is volop in ontwikkeling 
en de medewerkers werken daar enthousiast aan 
mee. U krijgt volop de gelegenheid te groeien naar 
een allround Service Monteur. De Service Monteur 
krijgt een eigen service auto. Het salaris en overige 
voorwaarden zijn marktconform.

Bent je enthousiast geworden na het lezen van boven-
staande, dan kun je een open sollicitatie sturen via de 
mail naar:

vacatures@sacmilking.com of via de post: 
SAC Nederland, Voorsterweg 28, 8316 PT Marknesse 
t.a.v. personeelszaken.

voor koe, melk en melker

SAC Nederland
Voorsterweg 28
8316 PV MARKNESSE
Tel. +31 (0)527 63 86 50
info-nl@sacmilking.com
www.sacmilking.com

www.jandewinkel.nl

WINTERSERVICEACTIE
NU IS HÉT MOMENT OM ONDERHOUD AAN UW MAAIMACHINE TE LATEN UITVOEREN

Ook voor onderhoud en slijpen van andere 
tuinmachines, ongeacht het merk bent u bij 

ons aan het juiste adres.

Aanmelden kan door te bellen of een E-mail te sturen met vermelding van uw 
gegevens, type maaimachine en gewenste servicebeurt.

JAN de WINKEL Hengelo
Zelhemseweg 22a | 7255 PT | Hengelo

T 0575-441688
Hengelo@jandewinkel.nl

John Deere
X105

Van € 3157,00
Voor € 2699,00

John Deere
Z235

Van € 4598,00
Voor € 3999,00

John Deere 
X155R

Van € 5203,00
Voor € 4399,00

John Deere
R43

Van € 700,00
Voor € 599,00

Een greep uit de actiemodellen met
SCHERPE PRIJZEN

DUWMAAIER €   99,00

ZITMAAIER € 199,00
* Prijzen zijn inclusief 21% BTW en gebaseerd op een standaard onderhoudsbeurt

* Diesel uitvoeringen op aanvraag

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Marktonderzoek naar aanleg
Breedband in de Achterhoek
ACHTERHOEK - PPM Oost on-
derzoekt als bestuurder van 
Topfonds Gelderland of markt-
partijen geïnteresseerd zijn om 
snel internet in buitengebieden 
in Gelderland aan te leggen. De 
Achterhoek wordt hierbij gezien 
als voorbeeldgebied in een on-
derzoek hoe in heel Nederland 
breedband kan worden geïn-
troduceerd. De Achterhoekse 
gemeenten en de provincie Gel-
derland wachten met spanning 
de uitkomsten af. Bij een positief 
resultaat komt de aanleg van 
breedband in het buitengebied 
van de Achterhoek dichterbij. In 
april komen de resultaten naar 
buiten.

PPM Oost investeert via Topfonds 
Gelderland in commerciële be-
drijven die zich opstellen als trek-
kers van de regionale economie. 
Topfonds Gelderland is een inves-
teringsfonds van de provincie Gel-
derland en PPM Oost. De investe-
ringen lopen via marktfondsen en 
leningsfondsen. Het marktonder-
zoek van PPM Oost moet uitwijzen 
of commerciële telecombedrijven 
het zinvol vinden via een fonds aan 
hun kapitaal te komen. PPM kijkt 
naar verschillende structuren en 
combinaties. Ze is daarvoor nu ge-
start met oriënterende gesprekken 
met verschillende marktpartijen.
Het Nederlandse Investerings 
Agentschap wordt nauw betrokken 
bij het onderzoek. Het NIA zorgt 
dat Nederland optimaal gebruik 
kan maken van Europese gelden. 
Deze partijen zien in de zoektocht 
van Gelderland een casus voor het 
hele land.

Enthousiast
De Achterhoekse partijen zijn en-

thousiast over het onderzoek. "Na 
de problemen met de wetgeving 
rond staatssteun en marktwerking 
zijn we op zoek naar een samen-
werking met de markt. PPM Oost 
is een goede partij hierin. Het is 
goed dat we weer een stap verder 
komen. Helemaal mooi is het als 
de Achterhoek in dit probleem de 
oplossing geeft voor het hele land," 
zegt gedeputeerde Jan Jacob van 
Dijk.

Investment Manager Patrick Lems 
van PPM Oost is voorzichtig op-
timistisch. "Binnen de Provincie 
Gelderland zijn er zeker mogelijk-
heden. Als alle puzzelstukjes in el-
kaar vallen, kan Gelderland dienen 
als voorbeeld voor de BV Neder-
land. De markt is duidelijk in be-
weging, ook door alle inspannin-
gen van de Achterhoek. Maar…we 
voeren oriënterende gesprekken, 
dus het kan nog alle kanten op."

PPM Oost komt in april met de re-
sultaten van het marktonderzoek. 
Dan wordt gekeken wat de moge-
lijkheden zijn en worden de gevol-
gen voor de Achterhoek duidelijk.

Bereikbaarheid Achterhoek
De lokale en provinciale overhe-
den zijn sinds eind 2014 bezig de 
digitale bereikbaarheid van het 
buitengebied in de Achterhoek te 
verbeteren. Pogingen om tot recht-
streekse financiering of aanleg over 
te gaan, strandden op de wetgeving 
rond marktwerking en staatssteun. 
Door alle activiteiten en de lage le-
ningsrente is de markt inmiddels 
wel in beweging gekomen. De be-
reikbaarheid is belangrijk voor de 
bewoners en voor de economische 
ontwikkeling van het gebied. Zo 
wil de Achterhoek meer inzetten 
op 'smart industry'. Snel internet is 
daarvoor van belang.

   

Betere opvang vluchtelingen mogelijk 
door regionale afstemming
ACHTERHOEK - De zeven Ach-
terhoekse gemeenten, Aalten, 
Berkelland, Bronckhorst, Doe-
tinchem, Oost-Gelre, Oude IJs-
selstreek en Winterswijk, gaan de 
mogelijkheden voor de opvang 
van vluchtelingen en vergun-
ninghouders onderling afstem-
men. Daarmee is meer maatwerk 
mogelijk en kan beter en sneller 
worden voldaan aan de maat-
schappelijke behoefte.

De huisvesting van vluchtelin-
gen is nu sterk afhankelijk van de 
fase in de aanvraagprocedure voor 
asiel. Zo verhuist 'in theorie' een 
asielzoeker na het verkrijgen van 
een verblijfstatus vrij snel naar een 
geschikte woning. Echter, in de 
praktijk duurt dit vaak veel langer, 
waardoor die plek in het asielzoe-
kerscentrum langer bezet blijft en 
hierdoor de vluchteling weer lan-
ger in de noodopvang moet blij-
ven. Ook eisen ten aanzien van de 
omvang van opvanglocaties zitten 
soms een beschikbaar aanbod in 
de weg, terwijl de nood onvermin-

derd hoog is.
Huisvestingstaak 
Op dit moment heeft elke ge-
meente een taakstelling opgelegd 
gekregen voor de huisvesting van 
vergunninghouders. Opgeteld vol-
doen de zeven gemeenten ruim-
schoots aan die taak. Waarbij de 
ene gemeente moeite had aan deze 
specifieke vraag te voldoen, werd 
dat vrijwel volledig gecompen-
seerd door de extra ruimte die een 
andere gemeente biedt. Daarnaast 
worden er in de zeven gemeenten 
nog eens 1250 asielzoekers in ver-
schillende stadia van hun proce-
dure opgevangen.

Opvangruimte 
Door minder stringent met de 
meetlat naar specifieke taakstel-
lingen per gemeente te kijken, ont-
staat meer manoeuvreruimte en 
kan beter rekening gehouden wor-
den met lokale omstandigheden. 
Dat geldt ook voor de eisen die het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoe-
kers nu soms stelt ten aanzien van 
aantallen opvangplaatsen op één 

locatie. Hierdoor worden soms 
kleinschaliger opvanglocaties niet 
gebruikt. Ook hier kan een meer 
soepele benadering letterlijk meer 
opvangruimte scheppen.

Manoeuvreerruimte 
Door regionaal de problematiek 
aan te pakken, kan het vaker voor-
komen dat een gemeente volgens 
de oude systematiek een lager aan-
tal vluchtelingen, asielzoekers, of 
vergunninghouders huisvest dan 
nu is opgelegd. Maar ook kunnen 
daar waar dat mogelijk is, andere 
groepen, in andere stadia van hun 
procedure weer meer ruimte krij-
gen. Meer manoeuvreerruimte 
maakt het makkelijker aan de to-
tale vraag te voldoen.

Gezamenlijk opereren 
De zeven gemeenten zullen daar-
voor ook in gezamenlijkheid ope-
reren in overleggen met Rijk, pro-
vincie, COA en andere partners die 
betrokken zijn bij de opvang en huis-
vesting van vluchtelingen (in welk 
stadium van hun procedure dan ook).

   

Nationale Boomfeestdag
BRONCKHORST - Op woensdag 
16 maart vindt de jaarlijkse Boom-
feestdag plaats. Dit jaar doen zeven 
scholen in Bronckhorst mee om 
op diverse locaties boompjes te 
planten. Een aantal jaren geleden 
hebben In het groen, 't Onderholt, 
Velhorst Groen, Piekzweverink en 

enkele leden van Bomenbelang 
Bronckhorst zich verenigd om dit 
evenement voor Bronckhorst te 
behouden. Dit vanuit de motiva-
tie dat de Nationale Boomfeestdag 
een uitstekend instrument is om 
kinderen het belang bij te brengen 
van een gezonde, groene omge-

ving. Met dank aan de Rabobank, 
de Werf en de firma Horsting kun-
nen we hier weer een feestelijke 
ochtend van maken en krijgen de 
kinderen een boompje mee naar 
huis om in de eigen tuin te plan-
ten.

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van woensdag 
18 februari, de eerste avond van 
de vijfde ronde van de competi-
tie van Bridgeclub Bronkhorst.

In de A lijn dertien paren, Lijn B 
en C elf paren. In de D lijn zes pa-
ren die in vijf rondes per tafel drie 
spellen spelen. Dit zijn tien aspi-
rant leden en om de twaalf rond 
te maken spelen er telkens twee 
mensen uit andere lijnen mee. Dit 
keer Ruud en Diny en dat is in de 
uitslag te zien: met hun partners 
de twee hoogsten; de leraar en 
zijn leerling samen een torenhoge 
uitslag!

Volgende week weer anderen. 
Hiervoor zijn vrijwilligers ge-
vraagd en voldoende mensen sta-
ken de handen op.

Uitslag: Lijn A: 1. Inge & Reint 
Pellenberg 62,50%, 2. Riet Bot-
schuyver & Bert Deunk 57,00%, 
3. Hennie van Druten & Gonnie 
Hulleman 54,50%. Lijn B: 1. Ka-
ren Notten & Joop te Veldhuis 
65,00%, 2. Theo Damen & Theo 
Schut 63,54%, 3. Hans Jansen & 
Gerrit Jaspers 59,48%. Lijn C: Wil 
ten Holder & Leni Lamers 57,19%, 
2. Annie Hartman & Hen Rom-
bouts 56,25%, 3. Jirka & Svatja de 
Wolf 53,54%. Lijn D: 1. Ruud Bijloo 
& Dirk Lakenveld 78,33%, 2. Ab 
Boers en Diny Hartelman 60,00%, 
3. Jeen en Joke Jeninga 50,00%.
Volgende bridgeavond is donder-
dag 25 februari, de tweede avond 
van de vijfde ronde. Afmelden 
minstens vóór 12.00 uur op de 
wedstrijddag via het mobiele num-
mer van de club: 06-25198329.

   

Bijeenkomst van de
Oogvereniging
Zaterdag 
27 februari in 
't Brewinc
DOETINCHEM - De Oogvereniging 
regio Arnhem/Nijmegen en om-
streken wil haar activiteiten uit-
breiden en dichter naar de men-
sen toe komen. Op 27 februari 
wordt er een bijeenkomst in Doe-
tinchem georganiseerd voor leden 
en niet-leden. Het doel is om in-
formatie te geven over activiteiten 
voor mensen met een oogaandoe-
ning of een visuele beperking.

Ook wil de vereniging graag horen 
waar de interesse van mensen in 
Doetinchem en omgeving naar uit 
gaat. In 't Brewinc wordt informa-
tie gegeven over mogelijkheden 
voor bijeenkomsten over telefoon, 
computer en tablet, creatieve 
workshops en inloop- of themabij-
eenkomsten. Enthousiaste organi-
satoren geven informatie en stel-

len de mening van betrokkenen 
zeer op prijs. Met de ontvangen 
informatie willen ze graag voor de 
komende periode een programma 
in Doetinchem samenstellen met 
voor elk wat wils. Iedereen wordt 
van harte uitgenodigd voor deze 
bijeenkomst.

Wie wil deelnemen aan deze mid-
dag, kan zich aanmelden bij Joke 
van Rooden. Dit kan per mail 
jvanrooden@kpnmail.nl of te-
lefoon (06) 57 60 50 40. Voor wie 
deze middag niet kan bijwonen, 
maar wel vragen of ideeën heeft, 
dan stellen ze het zeer op prijs om 
daarover contact op te nemten met 
Joke van Rooden. De vereniging 
hoopt velen te mogen begroeten.

De informatiebijeenkomst wordt 
gehouden in 't Brewinc, IJsselkade 
13, 7001 AN Doetinchem op zater-
dag 27 februari van 14.00 tot 16.30 
uur. Vanaf 13.30 uur staat de koffie 
klaar.

   

WW in de Achterhoek 400 
lager dan vorig jaar
ACHTERHOEK - Eind januari wa-
ren er in de Achterhoek 8.395 
WW-uitkeringen. Dat betekent 
een daling van 4,8%, vergeleken 
met een jaar geleden. Landelijk 
was sprake van een toename met 
1,6%. De daling in de Achterhoek 
komt mede doordat er in 2015 
minder nieuwe WW-uitkeringen 
bij zijn gekomen. In januari 2016 
was het aantal nieuwe WW-uit-
keringen een kwart lager dan in 
januari 2015. En dat was al weer 
lager dan in de eerste maand van 
2014.

Januari 2016 was een vierweekse 
periode, terwijl januari 2015 een 
vijfweekse periode was. Als dit 
verschil gecorrigeerd wordt, is er 
nog steeds sprake van een daling 
van de instroom.
Het aantal lopende WW-uitkerin-
gen lag eind januari wel 4,6% ho-
ger dan een maand eerder. Dat is 
meer dan de landelijke toename 
met 4,2%. Deze stijging over de 
afgelopen maand is te verklaren 
door het seizoeneffect waardoor 
er onder meer in de bouw en de 
uitzendsector minder werk is in 
de wintermaanden. Bovendien 
lopen in december veel tijdelijke 
arbeidscontracten af, die niet al-

lemaal worden verlengd.

Daarnaast leidt de invoering van 
de Wet werk en zekerheid struc-
tureel tot meer WW-uitkeringen. 
Door deze wetswijziging is het 
eerder lonend om vanuit de WW 
te gaan werken voor een lager 
salaris. Mensen die tegen lager 
loon gaan werken, behouden een 
aanvulling uit de WW. Bovendien 
wordt het recht op uitkering pas 
beëindigd wanneer vaststaat dat 
er volgens de wet voldoende in-
komsten zijn. Hierdoor blijft een 
groeiende groep langer meetellen 
in de WW-statistieken.

In de Achterhoek lag het aantal 
nieuwe WW-uitkeringen in ja-
nuari 2016 in de meeste sectoren 
lager dan in januari 2015. Sterke 
dalingen waren er onder meer in 
metaal- en technische bedrijven, 
bouw, handel, zakelijke dienst-
verlening en bij uitzendbedrijven. 
Hier overheerst het economisch 
herstel. Daarnaast waren er ook 
minder nieuwe WW-uitkeringen 
in de publieke sector (openbaar 
bestuur, onderwijs, zorg & wel-
zijn). Hier lijkt een bodem in zicht 
na een periode van sterke stijging 
van het aantal WW-uitkeringen.

Snel breedband is ook voor de Achterhoek noodzakelijk. Foto: archief
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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 affi-
niteit 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 gereedschap-
pen, chemische autoproducten, lak- en lakaccessoires, autohifi 
en –telecommunicatie en banden en velgen. In deze functie ben 
je verantwoordelijk 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 ver-
koopkansen 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, drempel-
vrees is echter uit den boze. Kennis van de automotive branche 
is belangrijker dan directe buitendienst ervaring. 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

Ben jij een ervaren constructeur/ tekenaar en op zoek naar 
een baan in de kunststofverwerking? 

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 
ontwerpen 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 plan-
ning. De werkzaamheden kunnen zowel binnen als buiten kantoor 
plaatsvinden.

Allround Machinaal Houtbewerker m/v

Heb je veel affiniteit met hout en wil je graag in een all-
round 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 opdrachten 
per order door middel van werkbonnen met tekeningen. Je onder-
houdt 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 com-
merciële 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 func-
tie Accountmanager Zorg is het creëren en 
behouden van klantloyaliteit en het stimuleren 
van gebruik van de IT tools en dienstver-
lening. 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 geïnformeerd 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 dringend
op zoek naar:
• Metselaars 
• Voegers
 Salaris volgens bouw  CAO. 
Bij gebleken geschiktheid behoort een vast  
dienstverband tot de mogelijkheden.

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.  

Wegens uitbreiding en groei van onze 
organisatie 

zĳ n wĳ  op zoek naar:

POEDERCOATERS  
OPHANGERS / AFHALERS
HEFTRUCKCHAUFFEUR

Voor meer informatie over deze functies 
kunt u contact  opnemen met 

Jos Beunk, Hoofd Productie of zie www.goma.nl

Heeft u belangstelling voor een van deze 
functies stuur dan een sollicitatiebrief, voorzien 
van CV, per e-mail naar pz@goma.nl of gebruik 
het online sollicitatieformulier op onze website.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prĳ s 
gesteld.

Goma B.V. 
Ruurloseweg 80a, 7255 MA Hengelo Gld. 

Tel.: 0575-468211

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

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

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



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:

27 - 28 februari, G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Bronckhorst

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

Calamiteiten gemeente

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

Wmo-hulpmiddelen

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

Stichting Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

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

Buurtzorghuis Warnsveld

Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een 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 28 februari, 10.00 uur. Voorganger: ds. Freek Brandenburg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 28 februari, 10.00 uur. Voorganger: mevr. Jansje Ruiterkamp.
Na afloop van de dienst: film over het werk van “Dyo Nepal”.
Collecten: 1e collecte: Dyo Nepal; 2e collecte: Eredienst & Pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 28 februari, 10.00 uur. Zangdienst. Kinderoppas: Johanna Dijkman.

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 27 februari, 17.00 uur, Woord en Communieviering,
vg. J. van Kranenburg, pastoraal werker. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 28 februari, 9.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. werkgroep. 

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

Te koop gevraagd: antiek, curio-
sa en alles wat verzameld wordt. 
Ook complete inboedels. Verza-
melhuis Warnsveld, Rijksstraat-
weg 35, (0575) 52 29 19.
   

Te huur appartement gemeubi-
leerd in buiten gebied Ruurlo tel 
0653454440.
   

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

Te huur, tijdelijke woonruimte 
ikv leegstandswetbegane grond 
een slaapkamer. Aan de rand 
van hengelo. tel. nummer 06-
20683283.
   

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

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel ge-
woon Frits Peppelinkhausen, tel 
(0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 16.
   

Kringloop de Boedelhof, enkweg 
17b in Vorden. di t/m vrij 9.00-
17.00 zat. 9.00-16.00 laatste za-
terdag vd maand magazijnver-
koop. Inboedels, huisraad, bruin 
en witgoed als ook gewoon elek-
trische app (heel of defect), kle-
ding, boeken en speelgoed kunt 
u bij ons inleveren of op afspraak 
laten ophalen.tel. 0575-555456.
   

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

Heeft u last van ratten, mollen, 
konijnen of ander ongedierte? 
Bel Don Veenhuis 06-10499025.
   

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG 
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08 Al-
leen op afspraak.
   

Workshop met OPSTELLINGEN 
van het VERLANGEN za 5 maart 
in Miste! tel 0623345441 www.
wilmatepaske.nl.
   

VOGELLIEFHEBBER? Tijdens 
mijn regelmatige afwezigheid 
zoek ik iemand die voor mijn 
kanaries wil zorgen. In dorp 
Hengelo. Huisoppas is ook be-
spreekbaar. 06-23501953.
   

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

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 24 febr. Champignonsoep / Spies de Rotonde met kruiden-
boter, aardappelen en groente 

Donderdag 25 febr.  Zuurkoolschotel met hachee en zuurganituur / 
Vanillepudding met slagroom  

Vrĳdag 26 febr. Tomatensoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, 
aardappelen en groente 

Zaterdag 27 febr. Varkenshaas saté met pindasaus, gebakken aard-
appelen en groente / Ĳs met slagroom 

  (alleen afhalen of bezorgen) 
Maandag 29 febr. Gesloten 
Dinsdag 1 maart  Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / Ĳs 

met slagroom 

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

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

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

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

GROTE
VLOOIENMARKT
 ‘S-HEERENBERG 

Zondag 13 maart
10.00 - 17.00 uur

Laco Sportcentrum
Oude Doetinchemseweg 43

Info kr. huur 0639108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
VORDEN 

Zondag 20 maart
10.00 - 17.00 uur

Sporthal , t Jebbink
Jebbink 13

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



GESELECTEERDE 
VANDYCK, VOSSEN en CAWÖ

HANDDOEKEN 
IN DIVERSE MATEN

2 HALEN 
= 

1 BETALEN

DONZEN DEKBEDDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 pers. van 44,95 voor 32,95

Lits Jumeaux van 49,95 voor 35,00

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen tot 70%

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

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

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

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

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

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

voelt weer schoon en als nieuw aan.

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

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

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

Dekbedden en kussens kunnen 
om begrijpelijke redenen 

slechts op de dag
van aanschaf worden geruild.

WOLLEN DEKBEDDEN

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

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

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

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

90/200  van  29,95  voor  19,95

90/220  van  34,95  voor  22,95

140/200  van  39,95  voor  25,95

160/200  van  44,95  voor  29,95

180/200  van  49,95  voor  34,95

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

2 persoons  van  49,95  voor  37,50

Lits Jumeaux  van  59,95  voor  44,95

Lits Jumeaux XL  van  79,95  voor  59,95

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

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 49,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

RESTANTEN DIVERSE 
KWALITEITEN 

KATOEN, PERKAL KATOEN 
SATIJN EN JERSEY

25% korting!

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

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

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

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

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

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

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

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

WARME WINTEROPRUIMING

Diverse kleuren
Dubbelgebreid Jersey hoeslaken 

50% korting!
DIVERSE BADJASSEN 

50% korting!

LAATSTE WEEK


