
Jubileumcommissie van 150 jaar 
Volksfeest Linde kon toestroom auto’s 
tijdens ‘Linde in ‘t licht’ amper aan. B  7

Koolen mag stal aan de Polweg niet uitbreiden
WICHMOND - De plannen voor uitbreiding fase 2, van het bedrijf Dutch 
Dairy Genetics B.V. (DDG) van Kees Koolen aan de Polweg 6-8 in 
Wichmond, heeft van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Bronckhorst geen principemedewerking verkregen. De Raad van State 
heeft overigens nog geen uitspraak gedaan over fase 1, waarbij het gaat 
om 70 melkkoeien en 20 stieren.

Door Liesbeth Spaansen

Wethouder Arno Spekschoor ver-
telt dat het in fase 2 gaat om een 
bedrijf met 138 melkkoeien, 200 
vrouwelijk jongvee en 50 fokstieren 
en overig rundvee ouder dan twee 
jaar. “We vinden de stap naar fase 
2 te groot om te nemen. Er ligt een 
gerechtelijke uitspraak over fase 1 
die aangeeft: ‘dit is niet als melkvee-
houderij te typeren’. Omdat we niet 
weten wat dat wel is, willen we eerst 
de beroepszaak van fase 1 afwach-
ten, de definitieve uitspraak hiervan 
volgt eind van dit jaar. We houden 
fase 2 aan tot de rechter fase 1 heeft 
getoetst en daar duidelijkheid over 
geeft.”

Het Gelders Genootschap is ge-
vraagd om te kijken of het aan de 
Polweg 6-8 beoogde bedrijf de 
kernkwaliteit aantast van het land-
schap De Graafschap. “Zij heb-
ben aangegeven dat het bedrijf 
met die omvang de kernkwaliteit 
aantast en oordeelden negatief op 
het plan. Met de gerechtelijke uit-
spraak die we nu kennen, plus het 
landschappelijke verhaal, wijzen 
we fase 2 af. Dit voorstel vinden we 
niet aanvaardbaar op die locatie. Er 
is geen principemedewerking.” De 
beleidsregels moeten nog komen, 
maar er is aan de raad aangegeven 
niet te kiezen voor het maximale 
bouwblok. “Je kijkt naar bedrijfs-
voering en bedrijfsomvang en daar 

hoort dan een inpassingsplan en 
omgeving bij. In die redenatielijn 
zijn grenzen te stellen. De raad 
geeft aan om niet op voorhand met 
bouwblokken te willen werken. 
Natuurlijk hebben wij als overheid 
aan te geven wat het maximum 
is wat wij hier acceptabel achten, 
maar dan moet je alle afwegingen 
maken die nodig zijn om er te ko-
men. Wat betreft bedrijfsvoering en 
landschappelijke inpassing zeggen 
wij als raad dat ontwikkeling daar 
niet toegestaan kan worden.”

Betrokkenen, omwonenden en de-
gene die aan de aan- en afvoerwe-
gen van de locatie wonen, zijn in-
middels geïnformeerd. De huidige 
wetgeving geeft geen instrumenten 
op buurtconsultatie, de nieuwe 
omgevingswet voorziet daarin wel. 
B en W van Bronckhorst streven 
naar één nieuw bestemmingsplan 
voor het Landelijk Gebied om in-
woners eenduidigheid in de regel-

geving te kunnen bieden. “Er is een 
bestaand bouwblok, daarbinnen 
kunnen ze binnen het bestaande 
recht doen wat ze denken te willen 
doen. Wat zij binnen het bestaande 
bouwblok willen gaan doen, is nog 
onduidelijk, maar het bestaand 
recht tasten wij niet aan. Ik hoop 
van harte dat er tijdig met de buurt 
wordt gecommuniceerd en reke-
ning wordt gehouden met hen en 
de gevoeligheden.”

Voor het mogelijke plan van de 
eigenaar van de locatie voor een 
bedrijf met nog meer vee (fase 3), 
is geen aanvraag ingediend en het 
past ook niet in het bestemmings-
plan (huidige en nieuwe). 

“Normale landbouwbedrijven die 
horen in Bronckhorst thuis, die 
kunnen ook een plek hebben. Voor 
de Polweg 6-8 zegt de Raad van 
State: ‘Niet bespreekbaar, geen be-
gaanbaar pad’.”

   

Jazzpodium bij Jazzclub Nr.2 in Vorden
VORDEN - Na de oprichting van 
Jazz in Luxor te Zutphen is er nu 
ook Jazzclub Nr.2 in Vorden, aan 
de Industrieweg 2. Op 25 septem-
ber van 15.00 tot 19.00 uur vindt de 
opening plaats met zangers Denise 
Jannah in samenwerking met Fleur 
and the Groove Connection. Beide 

podia werken samen om meer jazz 
van hoge kwaliteit in de regio te 
brengen.

Programmeur Frank Ong-Alok stelt 
het programma voor deze podia sa-
men. Nr2 zal naast de muziek ook 
nog poëzie programmeren en er zul-

len diverse kunstpresentaties zijn. Bij 
Nr2 zal eens per maand op de zon-
dagmiddag een totaalprogramma 
inclusief catering plaatsvinden. De 
opening van Nr2 zal de eerste keer 
gratis toegankelijk zijn, daarna zal 
een entreeprijs worden gevraagd. 

Programma
Zangeres Denise Jannah , van 
Surinaamse afkomst, is de eerste 
Nederlandse muzikant die bij het 

beroemde jazzlabel Blue Note een 
platencontract kreeg. Ze zal wor-
den begeleid door de Zutphense 
Groove Connection met Ton-Her-
man Melis op toetsen, Frank van 
Velthoven op contrabas, Erik Snel-
link op drums, Douwe Laansma 
op saxofoon en Frank Ong-Alok 
op gitaar. Zangeres Fleur Tolman 
afkomstig uit Zutphen zal ook en-
kele nummers met deze bezetting 
zingen.

 

‘Overall Winner’ 
Fotogram Prijs 
VORDEN - Mariëtte Schrijver heeft 
op 17 september in Amsterdam de 
‘Overall Winner’ Fotogram Prijs 
2016 in ontvangst genomen. Zij is 
één van de kunstenaars van de ex-
positie ‘Silence’ in Galerie De Bur-
gerij, Zutphenseweg 11. Deze bij-
zondere hoofdprijs kreeg zij voor 
haar werk ‘Orange’ onderdeel van 
de IphoneArt expositie in de gale-
rie. De jury noemde het een genre 
overstijgend kunstwerk. Ze was al 
in bezit van de Eerste Prijs Foto-
gram Prijs 2015 met haar drieluik 
‘iPhoneography’ gemaakt van de 
molen in Laren. Ook deze serie is 
in de galerie te zien. 

   

Eerste Veldrit 
Vorden van start
VORDEN - Tourclub V.R.T.C. de 8 
kastelenrijders uit Vorden houdt 
op zondag 25 september z’n eer-
ste veldrit van dit seizoen, de Na-
jaarstocht, met een afstand van 30, 
45 en 60 kilometer door het Grote 
Veld, Wientjesvoort, Medler en de 
Kranenburg. Starten kan tussen 
8.30 uur en 10.00 uur bij Indoor 
Sport Vorden aan de Overweg. 
Voor de jeugd is er een Jeugd MTB 
Blinic. Zie websites voor informa-
tie: www.vrtcvorden.nl of www.
kanjersvoorkanjers.nl.

Twee jonge 
musici in 
Dorpskerk

Voor het najaarsconcert op 29 
oktober in de Dorpskerk heeft 
Harmonie Vorden twee jonge 
musici uitgenodigd om als 
solist op te treden: Annelies 
Vrieswijk op saxofoon en Die-
derik Ornee op klarinet
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Terrein heet 
voortaan het 
Henk Aalderink 
Plantsoen
VORDEN - Het omliggende terrein 
rondom de zondagmiddag in 
gebruik genomen gerenoveerde 
muziekkoepel aan de Enkweg is 
omgedoopt tot het Henk Aalder-
ink Plantsoen. Burgemeester Ma-
rianne Besselink van de gemeen-
te Bronckhorst onthulde samen 
met mevrouw Aalderink het bord 
met daarop de naam van de vorig 
overleden burgemeester. Henk 
Aalderink was van 2005 tot 2015 
burgemeester van de gemeente 
Bronckhorst. In 2015 overleed hij 
op 65-jarige leeftijd aan de gevol-
gen van kanker.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

Burgemeester Marianne Besselink met 

mevrouw Aalderink. Foto: GinoPress
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E-BIKES 2017
VOORVERKOOP NU TOT

€ 300,-
VOORVERKOOP 

VOORDEEL

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!
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U kunt bij Monuta Vorden terecht na het overlijden van een 

dierbare. Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt 

kennismaken met mij?

Maak gerust een afspraak met mij om uw wensen te bespreken.
Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

Monuta Vorden

(0575) 552 749
vorden@monuta.nl
www.monuta.nl/vorden

Ik ben 
er voor u.
Voor, 
tijdens 
en na de 
uitvaart.

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Rust

Deze strijd was niet te winnen

Overleden is

GERRIT ANTONIE 
WESSELINK

Toon

echtgenoot van 
Everdina Hendrika Wesselink-Wolferink

* Hengelo Gld.,   † Zutphen,
20-12-1944    13-9-2016

Dinie Wesselink-Wolferink

Janine en André Janssen
Lina
Nané
Jari

Robert en Karin Wesselink
Demi
Nikky

Burgemeester Vunderinkhof 27
7251 XA Vorden

Onze dank gaat uit naar allen 
die hem met zorg en liefde omringd hebben.

De crematieplechtigheid heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.

Voor de getoonde belangstelling en medeleven 
die wij mochten ontvangen, na het overlijden van 
onze moeder, groot- en overgrootmoeder

B.G. 
Lenselink-Berendsen

danken wij u hartelijk.

Fam. Lenselink

Hengelo Gld., september 2016

In liefde gedenken wij

Han Krajenbrink

5 januari 1930          21 september 2015

Familie Krajenbrink-Boland, Warnsveld.

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

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

een mooi, persoonlijk afscheid

kosteloos vastleggen

SCHOORSTEEN
VEGENinfo@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

2 percelen landbouwgrond te  
Hengelo Gld aan het Kieftendorp  
en de Varsselseweg
Totale oppervlakte 4 hectare 98 are 25 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit 26 oktober 2016 om 17.00 uur.

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462359

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Hoera, een dochter! 
Huub heeft een zusje.

Jans
 

Mina Rieky

Wolbert

8 september 2016, 3900 gram, 53 cm

Roald Wolbert en Joanne Schepers 
Huub
Varsselseweg 54
7255 NR Veldhoek

Na een werk- en zorgzaam leven is toch nog 
plotseling overleden mijn lieve vrouw, onze moe-
der, schoonmoeder en oma

Gerdina Harmina 
Bogchelman-Abbink

Gerda

Hengelo Gld. Ruurlo
6 september 1929 12 september 2016

Hendrik Bogchelman

Dineke

Herman en Aly
Wouter
Astrid (in herinnering)

Laurine
Daan

Apsie en Peter
Ilse & Tim � 
Tim & Laury

Het Rikkelder, kamer 1.21
7261 BE Ruurlo

Wij danken het personeel van de Bundeling en 
alle medewerkers van Sensire voor de jarenlange 
zorg.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden 
op vrijdag 16 september 2016.

EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.



Festivalsfeer rondom 
‘Koepelstock’
Vervolg van voorpagina

VORDEN - De onthulling van het 
naambord en de ingebruikname 
van de gerenoveerde muziekkoe-
pel was uitermate sfeervol. Mede 
met dank aan de Vordense band 
De Bankdirecteuren. Zij hadden 
de primeur om als eersten in de 
gerenoveerde muziekkoepel op 
te treden met als speciale gast de 
81-jarige Vordenaar Johan Stap-
per (alias John F. Stepper) die met 
zijn optreden de menigte in ver-
voering bracht. Dergelijke initia-
tieven smaken dan ook duidelijk 
naar meer. Er ontstond direct al 
een heus festivalsfeertje rondom 
de koepel dat gekscherend al als 
het nieuwe ‘Koepelstock’ werd 
omschreven. Verwijzend naar het 
legendarische ‘Woodstock’ festival 
dat in 1969 in Amerika plaatsvond.

Door Jan Hendriksen

De muziekkoepel en het omlig-
gende terrein werden in de afge-
lopen maanden flink opgeknapt 
mede op initiatief van Vordenaar 
Harry Jansen. Ten behoeve van de 
renovatie werd door diverse acties, 
schenkingen en donaties 41.000 
euro bij elkaar gebracht. Voordat 
de nieuwe naam van het plant-
soen werd onthuld werd er door 
bestuurslid Pim van Zeeburg van 
Stichting Muziekkoepel Vorden 
(SMV) middels een hoogwerker 
een windvaan boven op de koepel 
geplaatst. “Dit is voor ons de kers 
op de taart”, aldus een opgetogen 
voorzitter Harry Jansen van SMV.

Hierna hadden Lonne en Noor van 
Zeeburg de eer om het lint door te 
knippen dat de toegang tot de mu-
ziekkoepel mogelijk maakte. En 
tot slot mocht Diego van Malsen 
(19) uit Vorden een voetbal van-
uit het stoeltje van de kabelbaan 
in de nieuwe pannakooi gooien. 
Want de Vordense jeugd werd ook 

nadrukkelijk betrokken bij de re-
novatie van de muziekkoepel en 
het terrein rondom de koepel. Als 
wens hadden de jongeren laten 
weten een pannakooi te willen 
hebben in te kunnen voetballen. 
De gemeente Bronckhorst reikte 
de jongeren de hand toe.

‘Opzichter’
Als ‘opzichter’ en buurtbewo-
ner van de koepel en het terrein 
roemde Gerrit Koerselman (70) 
de voortvarendheid waarmee de 
stichting in het afgelopen jaar aan 
de slag was gegaan.”Toen wij als 
direct betrokken buurt vorig jaar 
augustus in de muziekkoepel ‘ou-
de stijl’ werden uitgenodigd om 
deelgenoot te worden van de plan-
nen die het stichtingsbestuur met 
onze muziekkoepel had, konden 
wij en vele met mij niet bevroeden 
dat deze prachtig gerenoveerde 
muziekkoepel het resultaat zou 
zijn. Natuurlijk waren er vragen en 
opmerkingen van onze zijde. Lukt 
dit allemaal wel? Voorzitter Harry 
Jansen sprak toen de inmiddels 
gedenkwaardige woorden: Als wie 
het geveul hebben dat wie aan 

een dood peerd trekken hadden 
wie jullie niet eens deelgenoot ge-
maakt van onze plannen.”

‘Duzend maol dank’
Gemeente, sponsors, donateurs, 
jeugd en de vele vrijwilligers. Ger-
rit Koeselman heeft ze bijna dage-
lijks bezig gezien bij de koepel.

“Zij zijn alle door het stichtingsbe-
stuur enthousiast gemaakt om in 
ons aller belang dit prachtige pro-
ject in deze vorm gestalte te geven. 
Geweldig wat een grote saamho-
righeid en betrokkenheid. Harte-
lijk dank hiervoor. Gefeliciteerd 
buurt met deze prachtige aanwinst 
en laten we het mooi blijven hou-
den. Gefeliciteerd Vorden met dit 
nieuwe ‘ijkpunt’ en maak er goed 
gebruik van. Het bijzondere is 
dat het een plek is geworden voor 
alle generaties, voor iedereen. Het 
stichtingsbestuur Muziekkoepel 
Vorden heeft het waar gemaakt. En 
om met de woorden van voorzit-
ter Harry Jansen te spreken zou ik 
zeggen: Duzend maol dank!”

Kinderen genieten volop 
van de nazomer
KRANENBURG - Op basisschool De 
Kraanvogel is dit jaar een proef 
gestart met een extra pauze in de 
ochtend. Aanleiding hiervoor was 
een studiereis naar Finland, waar 
het onderwijs internationaal be-
kend staat als zeer goed. Daar viel 
op dat kinderen vaker dan in Ne-
derland even naar buiten gingen 
om te spelen/bewegen en vervol-
gens weer heel geconcentreerd 
met hun werk bezig konden zijn.

Omdat het afgelopen week en ook 
deze week zulk uitzonderlijk goed 
weer was, konden de kinderen 
tijdens de lunchpauze zich ver-
koelen doordat de conciërge de 
sproeiers had aangezet op het veld 
naast de school. De kinderen kon-
den zo lekker bewegen en tegelij-
kertijd afkoelen. Het is belangrijk 
dat kinderen veel bewegen en sa-
men spelen, op De Kraanvogel is 
daar vooral tijdens de middagpau-
ze (een uur) volop tijd voor!

   

Lezing wederdoop door 
oud-huisarts Sterringa
VORDEN - Op 29 september om 
20.00 uur houdt de in Vorden 
woonachtige, oud-huisarts dokter 
Sterringa een lezing in De Voorde, 
Kerkstraat 15 in Vorden. De lezing, 
met de aparte titel: ‘D- Do- Dop- 
Doop + Wederdoop’ gaat over een 
kleine christelijke stroming die in 
ons land even oude papieren heeft 
als het gereformeerde/hervormde 
protestantisme: de zogenaamde 
wederdopers.

Een boeiend stukje kerkgeschie-
denis in de zijlijn, zo’n 500 jaar ge-
leden met een man zoals Jan van 
der Leyden, de schipbreuk van de 

Batavia, het Koninkrijk Münster, 
de vervolging van de Doopsgezin-
den, het Mirakel van Amsterdam, 
enz. En wie weet komt Menno Sie-
mons ook nog voorbij. Een inte-
ressante avond waarvoor de Com-
missie voor Vorming en Toerus-
ting van de Protestantse gemeente 
in Vorden u van harte uitnodigt.

Voor nadere informatie, Marja 
Westervoorde.
   

 ■ 0575-553095

 ■ westervoorde@planet.nl

   

Seniorensoos over land-
goed en boerderijen
VIERAKKER/WICHMOND - De uitleg 
over het gebruik van de Iphone, 
zoals gepland voor de senioren-
soos Vierakker-Wichmond van 
dinsdag 27 september, kan helaas 
niet doorgaan. In plaats daarvan 
zal vanaf 14.30 uur de heer Jan 
Brinkman een praatje houden 
over wat er allemaal voor moois en 

interessants in onze directe omge-
ving is te vinden. Hij zal vertellen 
over het wild en de boerderijen 
op het landgoed Hackfort en dat 
ook nog in het dialect. Senioren, 
60 plus, worden van harte uitge-
nodigd voor deze middag. De zaal 
is open vanaf 14.00 uur. Locatie: 
Ludgerusgebouw te Vierakker.

   

Bokbiermiddag bij Café 
De Tol
ZELHEM - Het muzikale seizoen 
bij Café De Tol in Zelhem wordt 
op zondag 25 september ge-
opend met de jaarlijkse traditi-
onele bokbiermiddag. De eerste 
bokbiertjes zullen die dag uit de 
tap vloeien onder de klanken 
van de bekende Achterhoekse 
dialectband Kennèh. Dit vanaf 
16.30 uur tot ongeveer 20.00 uur.

Kennèh is dé Nederfolkband uit 
de Achterhoek die al jarenlang 
zijn onstuimige sporen trekt door 
het hele land. Pak als stevige ba-
sis herkenbare nummers van on-
der andere Limburgse trots Row-

wen Hèze, Pater Moeskroen en 
het Brabantse BZB. Voeg daar wat 
herkenbare Nederpopklassiekers, 
in geheel eigen stijl gebracht, aan 
toe en voilà! Inmiddels is Kennèh 
uitgegroeid tot een volwaardige 
festivalband. Bewijs hiervan werd 
geleverd tijdens energieke optre-
dens op festivals als ‘De Zwarte 
Cross’, ‘Huntenpop’ en ‘De Nij-
meegse Vierdaagse Feesten’.

De entree bedraagt 5 euro per per-
soon. De keuken van Café De Tol 
is tijdens het optreden van Ken-
nèh gesloten, maar toch zal er vol-
doende eten te verkrijgen zijn!

VORDEN - Het populaire humor-
gezelschap Twente Plat staat al-
weer te trappelen van ongeduld 
om te beginnen aan een nieuwe 
en lange tournee die de groep tot 
in april 2017 kris kras door Oost-
Nederland zal voeren. De aftrap 
voor het nieuwe seizoen vindt 
plaats op vrijdagavond 7 oktober 
met een daverende voorstelling 
in Het Dorpscentrum te Vorden.

Twente Plat staat garant voor 
een oergezellig en onvergetelijk 
avondje uit, waar de lachspieren 
het zwaar te verduren krijgen en 
de gloednieuwe voorstelling van 
het gezelschap is dan ook een re-
gelrechte aanrader. Twente Plat 
heeft een grote naam op te hou-
den, als het om de streekhumor 
gaat. 

Al vanaf eind jaren ‘70 van de vo-
rige eeuw is de groep een begrip 
bij de liefhebbers van de humor 
in dialect en met het optreden in 
Vorden start voor de Twentse ko-
mieken alweer het 39ste tournee-
seizoen.

Avondvullend programma
In een avondvullend programma 
zet de groep het publiek een voor-
stelling voor, waar het goed toeven 
is. Heerlijke conferences, knots-
gekke sketches en prachtige lied-
jes zijn de ingrediënten voor een 

avondje onvervalst amusement. 
Hendurk & Geessie, Mans en Mi-
na en Aaltje & Trijntje: alle succes-
volle typetjes van de voorbije jaren 
passeren ook dit keer de revue en 
hun nieuwe avonturen en beleve-
nissen zijn zo mogelijk nog komi-
scher dan ooit te voren.

De groep verstaat de kunst om 
het publiek mee te voeren in hun 
eigen wereld: die van het dorpje 
‘Brook’, waar saamhorigheid en 
gemeenschapszin nog spreek-
woordelijk zijn en waar de humor 
altijd op de eerste plaats komt.

Kaartverkoop
Vrijdag 7 oktober komt Twente 
Plat naar Het Dorpscentrum, 
Raadhuisstraat 6 Vorden. De en-
treekaarten kosten € 12,50 per 
persoon en zijn reeds in voorver-
koop verkrijgbaar bij het Dorps-
centrum. 

Telefonisch reserveren kan ook, 
via de reserveerlijn onder num-
mer (074) 3841718 en uw kaarten 
liggen op de avond zelf vanaf één 
uur voor aanvang klaar aan de 
kassa.

Twentse Humor In Dorpscentrum

Twents Plat komt met een nieuwe voorstelling naar Vorden. Foto: PR

Burgemeester Marianne Besselink onthulde samen met mevrouw Aalderink het naam-

bord. Foto: GinoPress

Vaker naar buiten om te bewegen. Foto: PR
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De Koppel
Borculo

De Berg
Neede

www.prowonen.nl

Nog maar een paar 
nieuwbouwwoningen 
beschikbaar. Kijk snel 
op prowonen.nl!

Aanbiedingen zijn geldig van 19-09 t/m 24-09

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK BEN 
BLIJ MET 
MIJN 
KLIKGEBIT

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

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

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-SRBAG

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG

, InnerChildWork.

RBCZ

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
Het is weer druiven tĳ d van teler Di Donna.......

EXTRA ZOETE MUSKAAT DRUIVEN kilo

                             

Nieuwe oogst speciaal voor u geselecteerd.......

HOLLANDSE ELSTAR APPELEN kilo

                           

Van onze vaste teler Van Oers zonder draadjes.......

HOLLANDSE SPERZIEBONEN 500 gr.

Ze zĳ n er weer nieuwe oogst.......

SATSUMA MANDARĲ NEN    12 voor

0.69

Geldig van dinsdag 20 september t/m maandag 26 september

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

1.49

2.49

1.99

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

2 percelen landbouwgrond te  
Hengelo Gld aan het Kieftendorp  
en de Varsselseweg
Totale oppervlakte 4 hectare 98 are 25 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit 26 oktober 2016 om 17.00 uur.

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462359

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Voor uw persoonlijke aandacht

• Huidverbetering

• Specialisatie acne

• Specialisatie ontharingstechnieken

• O.a. IPL/ Electrisch ontharen met naaldmethode

• Waxing hele lichaam

• Soak off  gel nagels

• Lichaamsmassage

• Visagie                                                                            

Kadobonnen verkrijgbaar.

U ontvangt 5 Euro korting met deze advertentie. 

Aktie geldig t/m oktober 

Dorpsstraat 30-Vorden
Tel: 0575 551423 
salonmarianne.nl

Erkend 

schoonheidsspecialiste

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

Zin in een mooie muzikale bele-
venis met een culinaire 
opwarming?

29 oktober 2016 3 gangen HEEL/DEEL menu 
voor € 21.50 p.p.
Neem gerust contact met ons op, 
tel.: 0575-551519     
                                             
(in samenwerking met Harmonie Vorden, zie tekst deze editie contact  en 

onze website waar dit menu gepresenteerd staat)



Dialectkring 
LIEVELDE - Op zondag 2 oktober 
van 11.00 uur tot 13.00 uur organi-
seert de Dialectkring Achterhook 
en Liemers weer een aflevering van 
“Met dialect op de koffie”.

In het eerste deel vertelt Han 
Deunk (Winterswijk 1958) over 
het boek “Zunnerunsels” een fo-
toboek gebaseerd op gedichten in 
het Winterswijks dialect van G.H. 
Deunk, die in de jaren dertig in 
de Nieuwe Winterswijkse Courant 
verschenen. De vorig jaar over-
leden Henk Krosenbrink zorgde 
voor de Nederlandse vertalingen 
van de dialectgedichten, die door 
Henk Lettink zullen worden voor-
gedragen. 

In het tweede deel van de morgen 
vertelt Henk Harmsen (Stokkum 
1951) over zijn boek “Boerenjeugd 
aan de grens”, waarin hij zijn jeugd-
jaren van 1951 tot 1967 op de ou-
derlijke boerderij, een zeer oude 
woonstee in de buurt Linthorst in 
Stokkum, beschrijft. Hij vertelt over 
het ontstaan van het boek, het idee, 
het lastige genre en de moeilijkhe-
den die ontstaan bij het beschrij-
ven van jeugdherinneringen.

Entree 7,00 euro p.p. inclu-
sief koffie of thee. Informatie:  
www.dialectkring.nl

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

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

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

Neem contact op met onze media-

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

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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ContactTwee jonge musici bij Najaarsconcert Harmonie
VORDEN - Harmonie Vorden orga-
niseert 29 oktober haar traditionele 
najaarsconcert in de Dorpskerk 
van Vorden. Voor het najaarscon-
cert op 29 oktober zijn twee jonge 
musici uitgenodigd om als solist 
op te treden: Annelies Vrieswijk 
op saxofoon en Diederik Ornee op 
klarinet.

Beide musici hebben hun sporen 
in de wereld van de muziek ver-
diend door deelname aan solisten-
concoursen, ensembles en symfo-
nieorkesten. Annelies en Diederik 
maken beiden onderdeel uit van 
het Rodiontrio. Daarnaast speelt 
Annelies in het Syrene Saxofoon-
kwartet, het Nederlandse Philhar-
monisch Orkest en Residentie-
orkest. Als orkestmusicus speelt 
Diederik regelmatig met onder 
andere de Südwestphilharmonie 
Konstanz, Concerto d’Amsterdam, 
het Orchestra of the Age of En-
lightenment, Amsterdam Baroque 
Orchestra en het Neues Barockor-
chester Berlin. Harmonie Vorden 
is blij dat ze bereid zijn om met 
hen te spelen tijdens het najaars-
concert waardoor dit concert borg 
zal staan voor de nodige muzikale 
kwaliteiten. In samenspraak met 
de solisten is een aantrekkelijke 

muzikaal programma samenge-
steld. Zij spelen solo en samen met 

de harmonie en zullen de speciali-
teit van hun instrument laten ho-

ren. Het programma biedt veel va-
riatie van licht klassieke nummers 
tot een selectie uit de musical van 
Mary Poppins.

Met het najaarsconcert op 29 okto-
ber neemt Harmonie Vorden ook 
afscheid van hun dirigent Berjan 
Morsink. In het voorjaar van 2016 
heeft hij aangegeven na zes jaar 
Concordia en vier jaar Harmonie 
Vorden op zoek te gaan naar een 
nieuwe muzikale uitdaging en 
een volgende stap te willen zetten 
in zijn muzikale loopbaan. Na de 
sollicitatieprocedure zal naar ver-
wachting vanaf 1 januari 2017 de 
harmonie worden geleid door een 
nieuwe dirigent.

Tijdens de pauze wordt de bezoe-
ker een hapje en drankje aangebo-
den, verzorgd door Grand Bistro de 
Rotonde. Daar kunnen bezoekers 
voorafgaand aan het concert tegen 
een aantrekkelijke prijs dineren. Er 
is voor deze gelegenheid een spe-
ciaal menu samengesteld. Voor het 
concert zijn daarbij plaatsen gere-
serveerd. Toegang voor dit concert 
is tien euro per persoon. Kaarten 
zijn verkrijgbaar in de voorverkoop 
te verkrijgen bij de Bruna en op de 
avond zelf aan de kassa in de kerk.

VORDEN - In aanloop naar het 
eerste Bronckhorster Scholen-
touwtrektoernooi werden alle 
scholen in de afgelopen weken 
eerst bezocht door ervaren 
touwtrekkers van TTV Vorden 
en TTV Bekveld uit Hengelo om 
zo de kinderen enthousiast en 
meer inzicht te geven wat de 
touwtreksport nu eigenlijk in-
houdt. Om de kinderen ook zelf 
aan het touw ervaringen op te 
laten doen werd er zondagmor-
gen 18 september daarom een 
touwtrektoernooi voor scholen 
georganiseerd.

TTV Vorden was in het kader van 
de Nationale Sportweek op haar 
sportcomplex aan de Ruurloseweg 
in de buurtschap Medler de orga-
nisator van het toernooi voor kin-
deren uit groep zeven en acht van 
alle basisscholen uit de gemeente 
Bronckhorst. Uiteindelijk namen 
acht teams van vijf scholen deel 
aan het toernooi.

De kinderen kregen zondagmor-
gen eerst een demonstratie van 

TTV Vorden onder begeleiding 
van een officiële scheidsrechter 
te zien en konden vervolgens zelf 
aan het touw. Ieder team had een 
coach toegewezen gekregen en 
daarmee kon het spektakel be-
ginnen. Verschillende kinderen 

hadden hun steun in de vorm van 
ouders, familie en kennissen mee-
genomen en werden tijdens de 
wedstrijden volop aangemoedigd. 
De super enthousiaste kinderen 
konden tussen de wedstrijden 
door limonade en fruit krijgen om 

zo weer fit te zijn voor de volgende 
wedstrijd.

Uiteindelijk ging de finale tussen 
de het tweede team van school De 
Leer uit Hengelo en SCCSSHL uit 
Wolversveen. Wie zou het goud 
winnen? Om hier antwoord op te 
krijgen moest er zelfs een derde 
trekbeurt aan te pas komen. 

Uiteindelijk won De Leer 2 en kon-
den zij de beker en wisselbeker 
tijdens de prijsuitreiking in ont-
vangst nemen.

Touwtrekvereniging Vorden kan 
op een geslaagd scholentoernooi 
terugkijken dat in de toekomst ze-
ker voor herhaling vatbaar is.

Einduitslag
 1. De Leer 2 (Hengelo) 19 pun-
ten; 2. SCCSSHL (Wolversveen) 
17; 3. De Kraanvogel 1 (Vorden) 
15; 4. De Leer 1 (Hengelo) 12; 5. 
De Kraanvogel 2 (Vorden) 7; 6. 
De Garve 1 (Wichmond) 6; 7. De 
Garve 2 (Wichmond) 3; 8. Sint Ber-
nardus (Keijenborg) 1.

De Leer winnaar Bronckhorster scholentouwtrektoernooi

De winnaars van het scholentouwtrektoernooi: De Leer 2 uit Hengelo. Foto: PR. 

Linde in de ban van 150-jarig volksfeest
LINDE - Ooit zagen ze zes kilometer 
verderop op 1 januari 1990 tijdens 
het Achterhoek Gala bij uitgangs-
gelegenheid Concordia in Hengelo 
hun levenslicht. De naam betekent 
iets in de trant van ‘tjongejonge, 
‘t is mi-j wat!’. De oprichters be-
sloten destijds Tex-Mex, cajun en 
zydeco-achtige muziek te gaan 
maken. Ruim 26 jaar later is de 
Achterhoekse dialectband Boh Foi 
Toch nog steeds immens populair 
zo bleek afgelopen zondagmiddag. 
De band onder leiding van Hans 
Keuper trad in een uitermate goed 
bezette feesttent in Linde in het ka-
der van het 150-jarig bestaan van 
Volksfeest Linde op. Iedereen was 
in de ban van het jubileum en zong, 
deinde, danste en sprong mee.

Door Jan Hendriksen

De ‘ouderen’ werden zondagmid-
dag speciaal welkom geheten door 
de Jubileumcommissie Volksfeest 
Linde 150 jaar met in het voorpro-
gramma optredens van Knoef & Co 
(Erik en André Knoef) en De Lin-
dezangers onder leiding van Piet 
Piersma. Gezeten aan lange tafels 
kon men volop genieten van de di-
alect cabaret en -muziek. De ‘jongs 
en deerns’ stonden aan de ‘teke’. En 
dat leverde een gezellig jubileum-
feestje op in aanloop naar komend 
weekeinde als de jubileumeditie 
wordt voorgezet met een revue 
(donderdagavond), het vogelschie-
ten en een feest (vrijdagavond), de 
volks- en kinderspelen (zaterdag-
middag) en een afsluitend grandi-
oze feestavond (zaterdagavond) in 
en rond de feesttent aan de Linde-
seweg in de schaduw van de wie-
ken van de Lindesche Molen.

 

 

Achterhoekse dialectband Boh Foi Toch zorgt voor jubileumsfeertje. Foto: Jan Hendriksen

Saxofoniste Annelies Vrieswijk. Foto: PR
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UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

Geacht lid,
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene le-
denvergadering.

Datum: 3 oktober 2016
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Dorpscentrum Vorden

     AGENDA
 1.  Opening.
 2.  Mededelingen.
 3.  Notulen vorige ledenvergadering.
 4.  Jaarverslag 2015.
 5.  Financieel verslag 2015 en begroting 2016.
 6.  Verslag kascontrole-commissie.
 7.  Verkiezing nieuw lid kascontrole-commissie                                                         
 8.  Bestuursverkiezing.
 9.  Rondvraag.
10. Sluiting.

De notulen/verslagen genoemd onder 
agendapunten 3 en 4 zijn een week 
voor aanvang van de jaarvergadering 
via het secretariaat op te vragen.
Overige documenten zijn tijdens de 
jaarvergadering ter inzage.

In 2016: Guido Köhler aftredend en 
herkiesbaar.

Secretariaat: Jan ten Barge
Mispelkampdijk 36, 7251 DC Vorden
T: (0575)552622 E: secretaris@huurdershevo.nl 

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

0.99
v   van 2.49

1.79
v   van 2.19

0.89
v   van 1.29

3.99
v   van 5.19

0.89
v   van 1.39

1.29
v   van 1.99

Per pak

3.99
Per pak

0.79

110 g

1.09
200 g

1.99

MANDA-
RIJNEN

SPELT-
BROODSHOARMA*

CON-
FERENCE 
PEREN SNIJ-

BONEN

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. * Uit de koeling.

Natuurlijk 
Aldi!

Maandag
19-09 t/m 

zondag 
25-09

Per kilo

1 kg

Half brood

1 kg 400 g

500 g

Vrijdag
 23-09 t/m 

zondag 
25-09

HALF-
OM-HALF 
GEHAKT*

Nieuwe oogst.



Nostalgie viert hoogtij tijdens
‘Linde in ‘t licht’
LINDE - De Jubileumcommissie 
van 150 jaar Volksfeest Linde kon 
zaterdagavond de toestroom aan 
auto’s tijdens ‘Linde in ‘t licht’ 
amper aan. Er ontstond zelfs even 
een korte stilstaande file op de 
Berkendijk en de Maalderinkweg. 
Sommige automobilisten gingen 
daarom voor even ‘uit de route’ 
om vervolgens op een later tijd-
stip weer in te voegen. De eerste 
editie van ‘Linde in ‘t licht’ werd 
echter een daverend groot succes. 
Maar liefst 720 automobilisten en 
enkele tientallen fietsers kochten 
een programmaboekje bij het 
startpunt nabij het kantoor van 
het Geldersch Landschap en Kas-
teelen aan de Lindeseweg. Naar 
schatting goed voor in totaal ruim 
tweeduizend ‘bezoekers’.

Door Jan Hendriksen

De Vordense buurtschap Linde 
stond vorige week vrijdag- en za-
terdagavond letterlijk en figuurlijk 
in de schijnwerpers. En met de 
volle maan aan de hemel leverde 
dat schitterende idyllische en nos-
talgische plaatjes en schouwspe-
len op. De ruim 34 kilometer lange 
route voerde langs talloze verlichte 
woningen, boerderijen en objecten 
in de buurtschap. De Lindenaren 
hadden er ‘unmundig’ veel werk 
van gemaakt. Diverse bewoners en 
buurten zorgden voor de nodige 
‘levendige’ figuraties en demon-
straties. En dat leverde direct in het 
begin zaterdagavond aan de Ber-
kendijk en de Maalderinkweg dan 
ook een kleine file op. Uniek in de 
geschiedenis van de buurtschap. 
Bewoners aan de Maalderinkweg 
zorgden voor een warm welkom 
en wensten alle automobilisten en 
hun passagiers alvast een ‘Geluk-
kig Nieuwjaar’ inclusief een lekker 
nieuwjaarsrolletje. Het tafereel van 
een echte ‘olderwetse Nieuwjaors-
visite’ werd bijna authentiek nage-
speeld in de ‘zondagse kamer’ van 
een boerderij. En natuurlijk kwa-
men de jeneverfles, een advocaatje 
en een glaasje ‘boerenjongens’ op 
tafel. Ook de figuratie van onder 
meer de familie Lengton, Nijen-
huis en Houthuijzen rond woon-
erf De Viersprong met als thema 
‘Schaften op het land’ sprak velen 

tot verbeelding evenals de uitbeel-
ding van een ‘Slachtvisite’ bij boer-
derij ‘Klein Weenk’ van de familie 
Beumer aan de Schuttestraat. Naar 
goede traditie werd iedereen op 
een stukje leverworst getrakteerd.

Bijzonder was ook de uitbeelding 
van de ‘Lindense wasstraat’ van 
de familie Lenselink en Garritsen 
(Bonekamp) aan de Schuttestraat. 
Op de hoek van Onsteinseweg, 
Schuttestraat en Zelledijk had een 
een automobilist na wellicht een 
borreltje te veel een verkeerde in-
schatting gemaakt en kwam zo-
doende in de Lindese wasstraat 
(lees Veengoot) terecht terwijl deze 
niet geopend was. Subtiel was ook 
de verlichte moestuin van de fami-
lie Lenselink-Weenk aan de Beunk-
stege met als motto: ‘Moeders da-
gelijkse plicht. Lindese moestuin 
in het licht’. Vertederend waren de 
kunstuitingen van de kinderen van 
peuterspeelzaal ‘t Kraankuikentje 
en basisschool De Kraanvogel aan 
de Geurkenweg.

Maar om zonder ook iemand te 
kort te doen, hadden de bewoners 
van de ‘Brandenborch’ misschien 
wel het groots en origineels ‘uit-
gepakt’. Bij het ‘binnenrijden’ van 
De Brandenborch reed men on-
der een grote versierde feestboog 
door om vervolgens een prachtig 
schouwspel te aanschouwen op 
het erf van boerderij ‘t Olyslag van 
Martijn Wiggers met als thema ‘öl-

lieslaan, boeren door de eeuwen 
heen’. Een grote oliesteen met daar 
omheen gedrapeerd diverse oude 
landbouwwerktuigen, een paard 
en figuratie zorgden voor een uiter-
mate sfeervol tafereel waarbij veel 
aandacht aan details was besteed. 
Boerderij ‘t Olyslag wordt al be-
schreven in het jaar 1646. Maar de 
huidige boerderij stamt uit 1868, zo 
is in de achtergevel te zien. Het ver-
moeden bestaat dat de naam een 
verbastering zou kunnen zijn van 
het ölliesloan. Een proces waarbij 
uit koolzaad, vlaszaad of raapzaad 
olie wordt geperst. Dit gebeurde op 
de zogenaamde rosmolen. 

Jan Bosch van de Jubileumcom-
missie 150 jaar Volksfeest keek zon-
dagmiddag tijdens het optreden 
van Boh Foi Toch zeer tevreden te-
rug op de verlichtingsroute. “Voor-
al de toeloop op zaterdagavond 
was groot. We moeten alles nog 
evalueren. Maar we hebben alleen 
maar positieve reacties opgevan-
gen. Je voelde de saamhorigheid 
in de buurtschap. Wellicht komt er 
een volgende editie.” Een onafhan-
kelijke jury heeft de verlichtings-
objecten beoordeeld en heeft een 
winnaar gekozen in de ‘individuele 
klasse’ en in de ‘groepsklasse’. De 
bekendmaking van de winnaars 
zal plaatsvinden op zaterdagmid-
dag 24 september om 13.00 uur bij 
de officiële opening van het volks-
feest door burgemeester Marianne 
Besselink.

Volksfeest Linde van oorsprong 
een oogstfeest
LINDE - Het jaar 1866 is voor de 
bevolking van Linde een belang-
rijk jaar geweest. Toen werd na-
melijk een vaandel ingewijd om 
enige luister bij te zetten op de 
jaarlijks terugkerende kermis. 
Het wordt dan gezwaaid voor 
het koningspaar, genodigden 
(burgemeester) en een ieder die 
het feest komt bezoeken. Het 
volksfeest zelf is al veel ouder 
dan het vaandel. Vroeger waren 
er in de voormalige gemeente 
Vorden namelijk twee kermis-
sen. Een in het dorp en één in de 
buurtschap Linde. Die van Linde 
vond meestal in augustus plaats 
wanneer de roggeoogst was bin-
nengehaald. Het is dan ook van 
oorsprong een soort oogstfeest. 
Vooraf werd er een mis opgedra-
gen in de kapel die ooit op de Ka-
pellebult stond en waar het feest 
werd gevierd.

Door Jan Hendriksen

Sinds het vaandel werd ingewijd 
in 1866 heeft het Volksfeest in 
Linde altijd voor een verbindende 
factor in de buurtschap gezorgd. 
Zo ook dit jaar tijdens het 150-jarig 
bestaan van het feest. Een prachtig 
voorbeeld was de verlichtingsrou-
te ‘Linde in ‘t licht’ en het optre-
den van de Achterhoekse dialect-
band Boh Foi Toch die afgelopen 
weekeinde plaatsvonden. En ook 
in de komende dagen vormt Linde 
‘een grote familie’ tijdens onder 
meer de revueavond, de traditio-
nele volksspelen en de afsluitende 
feestavond in de feesttent met op 
de voorgrond de draaiende wieken 
van de Lindesche Molen. Hoe an-
ders was dat halverwege de negen-
tiende eeuw? In het verleden heeft 
het ‘Lindese feest’ verschillende 
keren namelijk op losse schroeven 
gestaan. In 1850 kreeg het college 
van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Vorden opdracht 
te onderzoeken hoe de bevol-
king van Linde stond tegenover 
afschaffing het het Lindese feest. 
Het bleek dat een aantal Lindena-
ren voor afschaffing van het feest 
waren! De weduwe Koning van 
de ‘Kostede’ was eveneens voor 
afschaffing, maar dan moest ook 
de Vordense kermis verdwijnen. 
B. Lebbink (Leemreize) was tegen 
afschaffing omdat het een oud 
recht was in Linde. De ‘tappers’ 
Ringelenberg (De Weerd), Fontein 
(‘t Bijvank) en Fokkink (Baank) 
waren uit hoofde van hun functie 
tegen. Er werd uiteindelijk beslo-
ten tot afschaffing over te gaan. 
Op den duur werd echter door een 
merendeel van de Lindese bevol-
king besloten de ‘kermis’ door te 
laten gaan op de vierde dinsdag 
in augustus. Oorspronkelijk werd 
het feest op en om de Kappebult 
gevierd. Daarna werd het in de 
schuur van de toenmalige bakker 
voortgezet en nu vindt het feest al 
vele decennia lang tegenover de 
Lindesche Molen plaats.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd er geen feest gevierd. In die 
periode hebben vele buurtbewo-
ners op verschillende manieren 
zich verdienstelijk gemaakt. Hier-
bij moet worden gedacht aan de 
opvang van westerlingen die van 
wijd en zijd naar de Achterhoek 
kwamen voor een beetje eten. En 
niet te vergeten de vluchtelingen 
die met hele gezinnen in Linde 
werden ondergebracht op het eind 
van de oorlog. Na de oorlog in de 
herfst van 1945 is men weer bij el-
kaar geweest met gezinnen waar 
men gastvrijheid had genoten. Er 
werd bij Bakkerij Van Asselt een 
klein feestje gebouwd. Was het 
feest in Linde voor 1940 een feest 
wat ‘s middags om een uur of één 

begon. Na de oorlog is dat ook nog 
een tijd zo geweest. Op een gege-
ven moment was er behoefte om 
meer tijd aan de diverse volks-
spelen te besteden. Tegenwoordig 
is het feest naar drie dagen uit-
gebreid met op donderdagavond 
een voorstelling van Toneelgroep 
Linde, op vrijdagavond het vogel-
schieten en op zaterdagmiddag 
de volksspelen en op zaterdag-
avond een afsluitend ‘bal’ die in 
de hoogtijdagen rond 1980 meer 
dan tweeduizend bezoekers uit 
de gehele regio trok. Ook de naam 
‘Kermis’ verdween. Zonder dat 
hier veel over werd gediscussieerd 
deed de naam ‘Volksfeest’ zijn in-
trede. Hieraan kon men zien dat 
alles aan verandering onderhevig 
is. Zo ook dat de vrouwen aan het 
vogelschieten mee mochten gaan 
doen. En met succes. Toos Be-
rends-Bouwmeester was in 1984 
de eerste vrouwelijke koning(in) 
van Volksfeest Linde.

Veel aandacht wordt er jaarlijks 
door de feestcommissie aan de 
kinderen geschonken. Toen het 
feest nog op donderdag werd ge-
houden moest vrijaf voor de kin-
deren aan het schoolhoofd wor-
den gevraagd, Wanneer dan ‘s 
middags om twaalf uur de school-
deur achter hen dichtviel begon 
voor hen het feest al. Aangekomen 
op het feestterrein werden ze dan 
ontvangen door leden van de Kin-
dercommissie die grotendeels uit 
Lindenaren op leeftijd bestond. 
Anno 2016 vinden de kinderacti-
viteiten op zaterdagmiddag plaats.

Sinds de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw bestaat er in Linde ook 
een toneelclub. Mensen die graag 
toneelspelen konden het niet lan-
ger aanzien dat altijd mensen ‘uit 
den vreemde’ moesten komen 
voor een toneelavond. Sinds 1989 
speelt de club jaarlijks tijdens het 
volksfeest. Tijdens elk lustrum 
brengt de toneelclub steevast een 
revue op de planken. Zo ook dit 
jaar met als titel ‘Gebolder op zol-
der’. Het is een avondvullend pro-
gramma geworden met veel hu-
mor. De kijker moet onder andere 
rekening houden met kabouters, 
een mol, kortsluiting, paarden, 
vissen, dialect en uiteenlopende 
typetjes. Er is in de revue zeker 
aandacht voor het feit dat Volks-
feest Linde haar 150 jaar bestaan 
viert.

Ook is er geen Lindes feest meer 
denkbaar zonder de aanwezigheid 
van een muziekkorps. Tot voor 
enkele jaren geleden was muziek-
vereniging Sursum Corda steevast 
van de partij. Sinds de fusie met 
Concordia verschijnt Harmonie 
Vorden op de vierde zaterdag van 
september tijdens de officiële ope-
ning in vol ornaat in Linde. Zowel 
in letterlijke als figuurlijke zin. 
Tevens verzorgen de muzikanten 
de muziek die nodig is tijdens de 
stoelendans.

Volksfeest Linde heeft zijn be-
staansrecht te danken aan de be-
langeloze inzet en medewerking 
van vele Lindenaren. Zoals bij elke 
vereniging is er een bestuur. Ge-
lukkig hebben ze in Linde ook tal-
loze commissieleden die het feest 
ondersteunen. En voor het 150-ja-
rig bestaan was er een speciale ju-
bileumcommissie in het leven ge-
roepen. Kortom: Volksfeest heeft 
een brede achterban. Op naar het 
volgende jubileum (bron: Linde in 
de draaimölle).
   

 ■ Zie contact.nl voor vroegere 
afbeeldingen van het 
programma

‘öllieslaan, boeren door de eeuwen heen’ vormde het thema rond boerderij ‘t Olyslag  

op de Brandenborch. Foto: Jan Hendriksen. 
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@ProWonen

WooncorporatieProWonen

HENGELO (GLD.)
Bibliotheek
Sterreweg 10
van 10.00 tot 12.00 uur

VORDEN
Kulturhus
Raadhuisstraat 6
van 13.00 tot 15.00 uur

ZELHEM
Oranjehof
Prinses Beatrixstraat 41
van 13.00 tot 15.00 uur

Op zaterdag 1 oktober is het de

Dag van het Huren. Op die dag staat huren centraal. 

Ons werk staat die dag ook centraal. We geven u 

graag tips over energiezuinig wonen. U kunt bij ons 

terecht voor allerlei woonvragen. Deelt u uw ideeën 

over huren met ons? Wij ontmoeten u graag.

Wij komen naar u toe!

WIN 
een servicemedewerker 

aan huis! 

De servicemedewerker 
komt 2 uur bij u thuis 

om kleine klusjes uit te 
voeren en advies op 
maat te geven over 

het besparen 
van energie.

www.prowonen.nl



 Rabobank Coöperatieavonden
    ACHTERHOEK - Rabobank Noord- 
en Oost-Achterhoek investeert 
jaarlijks een fors deel van de net-
towinst in de lokale samenleving, 
onder andere via het Coöpera-
tiefonds. Dit jaar is er maar liefst 
€ 539.400,- beschikbaar. In de peri-
ode van 16 mei t/m 13 juni hebben 
leden van de Rabobank Noord- en 
Oost-Achterhoek door het uitbren-
gen van online stemmen bepaald 
welke verenigingen en stichtingen 
een bijdrage ontvangen uit het Co-
operatiefonds. De 25 winnaars en 
25 genomineerden zijn bekend en 
op dinsdag 21 juni hebben alle ver-
tegenwoordigers van de winnende 
verenigingen en stichtingen hun 
cheque ontvangen.

    De verenigingen en stichtingen die 
in hun categorie als tweede zijn ge-
eindigd -de genomineerden- krij-
gen de gelegenheid om hun project 
te presenteren tijdens één van de 
vijf coöperatieavonden. Na afloop 
brengen de aanwezige leden hun 
stem uit op hun favoriete project. 
Zo komt er een eerste-, tweede-, 
derde-, vierde- en vijfde winnaar 
uit de bus. De bijdrage die hierbij 
verkregen kan worden ligt tussen 
€ 2.500,- en € 8.500,-.

     Genomineerden per regio 
-  Regio Aalten-Winterswijk: Stich-

ting Openbaar primair Onderwijs 
Winterswijk, FC Trias, AVA’70, 
Stichting Speelotheek Bambi en 
Christelijke Muziekvereniging de 
Eendracht Aalten.

-  Regio Oost-Gelre: Stichting Bloe-
mencorso Lichtenvoorde, Stich-
ting Exploitatie Meekenesch, Ver-
eniging Lievelds Belang, Speel-
tuinvereniging De Schatberg en 
Muziekvereniging Groenlo.

-  Regio Berkelland: Historische 
Vereniging Borculo, Ruurlose 
Gymnastiek Vereniging, Voetbal-
verenging Ruurlo, G.S.V. ‘63 en 
Vrouwen van Nu Eibergen.

-  Regio Lochem-Bronckhorst: VVV 
Lochem, Stichting Vrijwillige 
Schulddienstverlening, Stichting 
de Beemd, Voetbalvereniging 
Witkampers en Stichting Speel-
plezier Laren.

-  Regio Zutphen-Brummen: Har-
monievereniging Excelsior, 
Baudartius College Chr. SGM 
voor VMBO, Stichting Bewoners-
fonds Eefdese Tehuizen, Voetbal-
vereniging Sportclub Brummen 
en Zonnebloem Zutphen-Noord.

  De coöperatieavonden worden 
gehouden op: 22 september voor 
Aalten-Winterswijk in Zalen-
centrum Schepersveld te Aalten; 
27 september voor Oost-Gelre 
in ‘t Zwaantje te Lichtenvoorde; 
29 september voor Berkelland 
in Hof van Eckberge te Eibergen; 
4 oktober voor Lochem-Bronck-
horst in de Schouwburg te Lochem 
en 6 oktober voor Brummen-Zut-
phen in de Hanzehof te Zutphen.

    Aanmelden kan via de website: 
www.stemophetcooperatiefonds.nl   

 Derby
    ‘Goedemiddag, dames en heren. 
Welkom op deze zaterdagmiddag 
22 oktober bij een nieuwe uitzen-
ding van Radio 1 Langs de Lijn. 
Mijn naam is Tom van ‘t Hek en 
naast mij zit Jurgen van den Berg. 
We zijn de hele middag en avond 
bij u. We blikken vooruit naar de 
klassieker Feyenoord-Ajax, mor-
genmiddag in De Kuip. Maar van-
daag wordt er ook al gevoetbald. 
Bijvoorbeeld in het Achterhoekse 
Keijenborg. Daar is voor ons ver-
slaggever Ragnar Niemeijer. Rag-
nar, wat staat daar te gebeuren?’

    ‘Goedemiddag, Tom. Ja, we ma-
ken vandaag inderdaad een uit-
stapje naar de amateurvelden. 
Hier in Keijenborg staat vanmid-
dag namelijk een bekerkraker van 
formaat op het programma. Een 
onvervalste derby. Een clash tus-
sen buren. Aan de ene kant het 
oranje van de Keijenburgse Boys. 
En aan de andere kant het blauw-
wit van Pax uit Hengelo. De ogen 
van de gehele regio zijn vanmid-
dag gericht op dit veld hier aan de 
Pastoor Thuisstraat.’

    ‘Maar Ragnar, er zijn in Nederland 
heel wat van dit soort derby’s. 
Wat maakt deze zo bijzonder?’ 
‘Nou, Tom. Dat zit ‘m vooral in het 
feit dat deze derby maar zelden 
op het programma staat. Je moet 
je voorstellen: Keijenborg heeft 
zich opgewerkt naar de vierde 
klasse. Pax speelde ooit in de eer-
ste klasse, maar zakte af naar de 
derde en enkele jaren terug zelfs 
bijna naar de vierde klasse. Dat 
ging tot levensechte degradatie-
spoken aan toe. Die kwamen - je 
raadt het al - uit Keijenborg.’

    ‘Dus Ragnar, er heerst een ste-
vige, maar gezonde rivaliteit tus-
sen de dorpen?’ ‘Absoluut, Tom. 

Die onderlinge strijd moet hier 
vanmiddag in de tweede ronde 
van de beker een geweldig voet-
balgevecht opleveren. Alle ingre-
diënten zijn aanwezig. Het is nu 
een kwartier voor de wedstrijd en 
de sfeer hier is om door een rin-
getje te halen. De mensen staan 
rijen dik langs het veld. Ik zie 
oranje rook. Kinderen met blauw-
witte spandoeken. Trommels. 
Toeters. Het ruikt hier naar gras. 
Dit is voetbal zoals voetbal ooit 
bedoeld is. Ik zit hier te genieten!’

    ‘Wij genieten met je mee, Ragnar. 
Maar we gaan eerst even terug 
naar gisteravond. Excelsior - PEC 
Zwolle werd 0-1 en het enige 
doelpunt kwam op naam van Ted 
van de Pavert. Zijn eerste goal 
in Zwolse dienst was van grote 
schoonheid, zo vindt hij zelf ook. 
“Ja, ik kwam mee op, kreeg de bal 
randje zestien en besloot maar 
eens uit te halen. Die zat er lek-
ker in.” En daarmee is de Achter-
hoeker nog bescheiden want het 
was werkelijk waar een geweldige 
poeier, die 0-1 daar gisteravond 
in Rotterdam. Ragnar, zijn ze er in 
Keijenborg al klaar voor?’

    ‘Zeker, Tom. Het zonnetje is hier 
gaan schijnen en de spelers staan 
op het punt om de strakke gras-
mat te betreden. Ik sprak net 
nog even met Tom Goossens, de 
spits van Keijenborg. Hij zegt: “Wij 
voetballen hier al vanaf het mo-
ment dat we kunnen lopen. Wij 
gaan hier het veld op om te win-
nen.” En zojuist liep Pax-aanvaller 
Roy Wolsheumer langs. Die had 
gisteravond het doelpunt van Ted 
van de Pavert gezien en liet weten 
ook wel zo’n poeier in de benen 
te hebben. Kortom, het kan heel 
leuk worden hier. Aftrap om half 
vijf. We zijn benieuwd!’ 

 HAMOVE op weg naar vijftig 
jaar wegrace   
 Nieuw asfalt 
geopend door 
Tonny Wassink
    HENGELO - Ieder jaar in mei is 
Hengelo in de ban van de interna-
tionale wegraces op circuit de Var-
sselring, waarin wordt gestreden 
om verschillende kampioenschap-
pen in onder andere de Supers-
port, Superbike en zijspannen.

    De wedstrijden trekken duizenden 
bezoekers. In 1967 werd er voor 
het eerst geracet op het straten-
circuit. Volgend jaar zal dan ook 
een jubileumjaar zijn met 50 jaar 
wegrace op ‘de Varsselring’. Ech-
ter is de staat van het wegdek van 
het circuit de afgelopen jaren sterk 
achteruit gegaan.De gemeente 
Bronckhorst heeft, binnen hun re-
guliere onderhoudsplanning, dan 
ook vastgesteld dat de Varsselring 
in aanmerking kwam voor groot 
onderhoud. HAMOVE was dan 
ook erg verheugd met het besluit 
van de gemeente om het circuit 
te voorzien van een nieuwe as-
falt laag. De werkzaamheden zijn 
gestart op 22 augustus. De laatste 

asfalteringswerkzaamheden zijn 
vorige week verricht.

    Een groot aantal vrijwilligers van 
de motorvereniging zullen zich de 
aankomende tijd inzetten om te 
helpen bij het afwerken van het 
wegdek. Het nieuwe asfalt komt 
de veiligheid ten goede en biedt 
HAMOVE de mogelijkheid nog 
jarenlang het unieke wegrace eve-

nement te organiseren op het be-
kende stratencircuit. Bestuurslid 
Tonny Wassink heeft zijn ‘oude’ 
racemotor speciaal voor deze ge-
legenheid onder het stof vandaan 
gehaald om het nieuwe asfalt van 
het circuit te openen in bijzijn van 
vele vrijwilligers.
       

 ■     www.hamove.nl   

 VORDEN - Vrijdag 9 september 
heeft het Oegandees kinderkoor 
Mwangaza opgetreden in de 
Dorpskerk in Vorden. Ze zijn zes 
weken in Nederland en op dit 
moment bezig met een tour door 
de Achterhoek. Iedereen mocht 
gratis binnen komen om te kij-
ken, luisteren en genieten van de 
prachtige zang en dans.

    De opbrengst van de collecte was 
voor het kindertehuis in Oeganda 
waar ze vandaan komen. Geld om 
kinderen naar school te kunnen 
laten gaan en van kleding en vol-
doende eten te kunnen voorzien. 
Achter in de kerk was er een tafel 
met vele Afrikaanse artikelen als 
trommels, tasjes, sieraden waar-
van de opbrengst ook voor het kin-
dertehuis was.De deuren van de 
kerk stonden tijdens het optreden 
open, waardoor er steeds meer 
mensen binnen kwamen kijken. 
Een mooi begin van het kerksei-

zoen 2016-2017. Tijdens de start-
zondag op zondag 11 september 
met als thema “Deel je leven” ging 
de opbrengst van de collecte ook 
naar het Oegandees kinderkoor. 

Dank aan ‘Plaza Vorden’ waar de 
kinderen van het koor voor het 
concert mochten eten. Foto’s zijn 
te vinden op de website: www.
protestantsegemeentevorden.nl   

 Optreden Oegandees kinderkoor 
Mwangaza in Dorpskerk   

 Het Oegandees kinderkoor Mwangaza trad op in Vorden. Foto: PR   

 Tonny Wassink heeft zijn ‘oude’ racemotor speciaal voor deze gelegenheid onder het stof 

vandaan gehaald om het nieuwe asfalt van het circuit te openen in bijzijn van vele vrijwil-

ligers. Foto: Henk Teerink   

 Prachtige zonnige rondrit met de
paardentram   

 VORDEN - Op één van de warm-
ste dagen van september genoten 
gasten van de Zonnebloem, afde-
ling Vorden, van een nostalgische 
rondrit door de natuur met de 
paardentram van stalhouderij De 
Goldberg aan de Larenseweg in 
Vorden.

    De thermometer gaf zo’n 30 gra-
den aan maar met een lekker 
briesje was het voor de gasten 
geen straf, zij genoten met volle 
teugen van het uitzicht en zelfs de 
paarden leken geen hinder van het 
hete weer te hebben: zij stapten er 
vrolijk op los. Onder het genot van 
een verkoelend (fris)drankje op 
het terras van De Goldberg werd 
de geslaagde middag afgesloten.   

 Gasten van de Zonnebloem afdeling Vorden hebben genoten. Foto: PR   

LuukStamCO
LU

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

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

Op de Hummeloseweg in Laag-Keppel rij-
den teveel auto’s. Met sluiting van de weg 
tijdens spitstijden hoopt het college de ver-
keersintensiteit terug te dringen. Waar blij-
ven de auto’s in de spits? Die gaan andere 
(sluip)routes zoeken. Geeft dat op andere 
plaatsen overlast? Een totaal-verkeersplan 
zou mooi zijn, maar dat duurt tientallen 
jaren. Wat zijn de gevolgen voor het dorp 
en voor degenen die gebruik maken van 
diensten in Hummelo? De faciliteiten in 
Hummelo zijn belangrijk voor bezoekers 
uit omliggende dorpen. Op hun beurt zijn 
die bezoekers voor Hummelo van belang, 
zij dragen bij aan de plaatselijke econo-
mie. Het schaadt economische belangen 
als Hummelo aan het eind van de middag 
slecht bereikbaar is om boodschappen te 
doen, te tanken of een bezoek te brengen 
aan de horeca. 

Er zijn ook praktische gevolgen. ‘s Ochtends 
kinderen die niet in Hummelo wonen naar 
school brengen, via een omweg. Omrijden op 
weg naar het werk of naar huis. De maatregel 
doet afbreuk aan de leefbaarheid van Hum-

melo. En dat 
staat nu juist 
centraal in Hum-
melo. Veel doen, 
met elkaar, om 
het dorp op de 
kaart te zetten, aantrekkelijk te maken en te 
houden voor bewoners en bezoekers. Wegen 
de gevolgen van de afsluiting op tegen het ef-
fect, minder verkeer over de Hummeloseweg? 
Is afsluiten in de spits de enig denkbare op-
lossing? Of zijn versmallingen in de weg mede 
oorzaak van de overlast? De inrichting van de 
weg is zo krap dat korte files ontstaan, met 
hinderlijk stoppen en optrekken als gevolg. 
Zou de overlast afnemen bij een weg zonder 
versmallingen met snelheidscontrole? Het 
is het proberen waard. Is dit een aanleiding 
om een negen jaar oud besluit over aantallen 
voertuigen tegen het licht houden? 
Het besluit over de afsluiting kwam onver-
wacht en brengt nogal wat teweeg. D66 mist 
een brede afweging, met voor- en nadelen, die 
rekening houdt met alle betrokkenen.

Anneke Hacquebard, raadslid tot 29 september

Hummelo

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

De jongste krimpgegevens zijn opgelopen 
tot 13%, dus 5000 inwoners minder in 2030.
Laten wij dit gebeuren? Zien wij lijdzaam 
toe?
De VVD-fractie roept alle burgers op om 
Bronckhorst mee te promoten als een fan-
tastisch woon- en werkgebied. De nega-
tieve perceptie van ‘minder, minder’ moet 
worden omgebogen naar een positieve kijk 
op onze gemeente door heel Nederland.

De politiek moet zich met 
lef inzetten voor economi-
sche vitaliteit, een flexibe-
lere woonvisie en zorg voor 
milieu en duurzaamheid. 
Alle burgers zouden per-
soonlijk of via de sociale 
media bij vrienden, beken-
den, familie, collega’s en 
clubgenoten van buiten 
Bronckhorst, de aantrek-

kelijkheid van Bronckhorst als woon- en 
werkgebied moeten aanprijzen onder het 
motto ‘Ontdek Bronckhorst nou maar 
eens’. Laten we dat vóór 1 oktober allemaal 
maar eens drie keer doen!

Voorkom dat onze kinderen of kleinkinderen 
straks moeten spreken over ‘de woonwoes-
tijn van de Achterhoek’.
Wij zijn fan van Bronckhorst; U toch ook?

Fan van Bronckhorst

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

Bronckhorst is de 
weg kwijt!
Steeds meer beginnen de gevolgen van het 
beleid van de gemeente Bronckhorst van de 
afgelopen jaren duidelijk te worden. In de 
ogen van GBB gaat het om dramatische ge-
volgen die van grote invloed zijn op de leef-
baarheid van onze inwoners. Inmiddels con-
stateert het CBS dat Bronckhorst na Delfzijl 
de grootste krimpgemeente van Nederland is. 
GBB heeft hier vaak voor gewaarschuwd en 
veelvuldig aangedrongen om het beleid en de 
woonvisie beter af te stemmen op actualiteit, 
de vraag en behoefte van onze inwoners. Ons 
bereiken veel signalen dat er een schrijnend 
tekort is aan (betaalbare) huisvesting voor 
jongeren, levensloopbestendige woningen 
voor ouderen en mogelijkheden voor dub-
bele bewoning en alternatieve woonvormen 
in bestaande woningen. Daarnaast zijn de 
woningen die nu nog nieuw gebouwd wor-
den duur en voorzien ze niet in de vraag en 
behoefte. Dit betekent dat inwoners gedwon-
gen worden om zich elders te huisvesten. We 
gaan gewoon door en zijn niet bereid om ons 
beleid nog eens te heroverwegen. We houden 
vast aan oud beleid, oude bouwplannen, slo-
pen levensloopbestendige zorgwoningen en 

wijzen verzoeken tot planherziening, dubbele 
bewoning of alternatieve woonvormen af. De 
gemeente bevordert met haar krampachtige 
beleid de krimp! En stelt daarbij ook nog dat 
men bang is voor daling van de woningwaar-
de maar geeft tegelijkertijd aan dat de wonin-
gen te duur zijn. Wij, GBB, begrijpen het niet 
meer. Nu dit uit cijfers duidelijk wordt, rea-
geert deze zelfde gemeente verbaasd en gaat 
men starten met ‘onderzoeken’. GBB weet dat 
langer thuis blijven wonen en woningdeling 
hier onmogelijk gemaakt wordt, bestaande 
kavels worden van inwoners afgenomen en 
dure nieuwbouw vindt plaats op de verkeer-
de plek. Gevolgen: meer woningen in de ver-
koop, vertrek van jong en oud, aantasting van 
de leefbaarheid in het dorp en op het platte-
land en hogere lasten voor onze inwoners.

Dit moet stoppen! Wachten we tot de wal het 
schip keert of dempen we de put als het kalf 
verdronken is?

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

De fractie van de PvdA in Bronckhorst gaat 
vaak de dorpen in. Direct contact met de 
inwoners is voor ons één van de belangrijk-
ste bronnen voor onze keuzes en voor ons 
stemgedrag in de gemeenteraad. Inwoners 
kunnen ons nog steeds bij hen thuis uitno-
digen -wij nemen de taart mee. Maar regel-
matig gaan wij ook de wijken in. De afgelo-
pen week weer eens in Hengelo. 

Bijna overal waar we aanbelden, werd op-
gedaan en ontstonden leuke gesprekken. 
Het viel ons op dat veel inwoners tevreden 
zijn: Straten worden goed onderhouden, 
de woningbouw reageert goed op klach-
ten en renoveert op tijd. De zorg vanuit de 
WMO was redelijk in orde. 

Maar er zijn natuurlijk ook kritiekpunten: 
Een aantal mensen wist niet dat er een so-
ciaal wijkteam was terwijl een inwoner dat 
volgens ons wel nodig had. 

De communicatie vanuit de gemeente over 
lopende zaken kan beter, volgens een paar 
inwoners. De eigen bijdrage voor de WMO 
(huishoudelijk werk, hulpmiddelen) vonden 
sommige mensen idioot hoog, anderen 
vonden dat juist prima. Met een aantal 
vragen aan de gemeente op zak dronken we 
een bak koffie op het terras van Melange. 

Wilt u eens bijpraten met ons? 
Fractie@pvda.bronckhorst.nl

De PvdA bezoekt…..
Hengelo

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

Niet onze tekst, maar de kop van een ar-
tikel in NRC Next naar aanleiding van de 
bijeenkomst CDA 1000 in Amsterdam. Een 
bijeenkomst waar 1000 leden gevraagd 
werd naar meningen voor het vullen van 
het  Tweede Kamer verkiezingsprogramma 
2017.

Hiermee geeft het CDA aan dat de menin-
gen van mensen van invloed zijn op het 
programma dat de partij uitvoert. Samen 
staat hoog in het vaandel van de partij.

CDA Bronckhorst staat ook voor samen. 
Samen Leven in Bronckhorst krijgt bete-
kenis als meningen van mensen gehoord 
worden. Het liefst in een zo vroeg mogelijk 
stadium. U kunt met ons in gesprek gaan 
als een voorstel voorligt waar u een opvat-
ting over hebt. 

Nog beter is het als u daarvoor al plannen, 
opvattingen, klachten of suggesties met 
ons bespreekt. Hoe beter wij  geinformeerd 
zijn, hoe  beter wij uw belangen kunnen be-
hartigen. 

Kijk op www.cdabronckhorst, voor contact 
met  een van onze raadsleden of stuur een 
mail naar j.rexwinkel@bronckhorst, frac-
tiesecretaris CDA Bronckhorst.

Alles bij CDA-brainstorm 
ademt normen en waarden 
en fatsoen

groenlinksfractie@bronckhorst.nl  •  www.bronckhorst.groenlinks.nl

CDA-wethouder les 
in democratie
Voor het eerst vergaderde de gemeenteraad 
van Bronckhorst op locatie in Olburgen om 
de mening van omwonenden te horen over 
de uitbreidingsplannen van recreatiepark 
Dorado Beach.

Wat werd tijdens deze vergadering vooral 
pijnlijk duidelijk? 

Alle insprekers gaven aan zich door de 
CDA-wethouder niet gehoord te voelen. Ze 
waren slecht en laat geïnformeerd en heb-
ben uit de krant moeten opmaken wat de 
wethouder van plan is. Hij bleek niets met 
hun ideeen te hebben gedaan. Hun inbreng 
bleek voor niets te zijn geweest.
GroenLinks vindt dit geen democratie!
Deze CDA-wethouder werkt op een ouder-
wetse manier en voert plannen solistisch 
door.  Groenlinks neemt bewoners serieus. 
GroenLinks staat voor modern bestuur. Wij 
willen dat het gemeentebestuur tijdig met 
bewoners overlegt, naar hun ideeen luis-
tert en met hen rekening houdt.

CDA-wethouder: 
luister naar de les van Olburgen!

Titus Smit, 
gemeenteraadslid GroenLinks Bronckhorst



Vorden 1 komt bijna tot 
winst tegen Concordia Wehl
VORDEN - In een gelijkopgaande 
wedstrijd tegen één van de kam-
pioenskandidaten van de 2e 
klasse, Concordia Wehl, heeft 
Vorden 1 afgelopen zondag bijna 
de volle winst gepakt. In de 92e 
minuut werd er echter toch nog 
gescoord door Concordia waar-
door de eindstand 2-2 werd en 
Vorden 1 met 1 punt genoegen 
moest nemen.

Trainer Michel Feukkink was toch 
tevreden met dit gelijke spel en 
vooral het getoonde spel van zijn 
ploeg: “Wij begonnen prima en 
hadden een licht voordeel, maar al 
heel snel werd duidelijk dat beide 
ploegen in evenwicht waren. Wij 
hadden op de momenten dat Con-
cordia Wehl in balbezit kwam, wat 
moeite met de bezetting op het 
middenveld omdat de directe te-
genstander van Koen Oosterhuis, 
de van de Graafschap afkomstige 
Rasing, dicht tegen de spits aan 
ging voetballen.”

“Koen moest zodoende meer 
achteruit dan hem lief was en om 
toch de verbinding te houden met 
de beide andere middenvelders, 
Wiebe de Jong en Roy Böhmer, 
speelde ons middenveld sowieso 
iets meer naar achteren dan wij 
normaal gesproken graag hebben”. 

Echt grote kansen waren er niet 
aan beide kanten en toen er met 
0-0 gerust werd, had trainer Mi-
chel Feukkink in de rust even de 
gelegenheid om enkele verande-
ringen en verbeterpunten door te 
nemen.”

“Ik wilde sowieso dat wij het ritme 
van het eerste kwartier weer op 
zouden pakken en dus meer tegen 
de middenlijn aan gingen verde-
digen, maar daarvoor moest Koen 
dus nog meer ‘gas geven’ en terwijl 

hij al prima speelde toch proberen 
om te zorgen dat hij over Rasing 
heen kwam. En ik moet eerlijk 
zeggen dat ons dat direct lukte en 
toen wij door Wiebe de Jong in de 
58e minuut ook nog eens op 1-0 
kwamen, was ik daar zeer content 
mee.”

Voorsprong 
werd niet 
vastgehouden

Vorden 1 kwam na de 1-1 gelijk-
maker nogmaals op voorsprong 
door ditmaal Mike van Lingen, 
maar ook deze voorsprong werd 
toch niet vast gehouden. In de al-
lerlaatste minuut werd het toch 
nog 2-2 en moesten beide ploe-
gen met een puntendeling genoe-
gen nemen. Vorden 1 heeft echter 
wederom laten zien niet onder te 

doen voor een topploeg in de 2e 
klasse I en gezien de overige uit-
slagen (koploper AZC verloren) 
zie je nu dat alles heel dicht tegen 
elkaar staat. Twee koplopers met 7 
punten, ééntje met zes punten en 
drie (waaronder Vorden) met vijf 
punten. 

Volgende wedstrijd
Volgende week speelt Vorden uit 
tegen RKZVC en de week daarna 
op zondag 2 oktober is de clash te-
gen AZC op ons eigen Sportpark ‘t 
Grote Veld. 

Vorden 3 in het nieuw
Het 3e elftal is vorige week zondag 
in het nieuw gestoken door twee 
nieuwe shirtsponsoren te weten 
Smederij Oldenhave en Onder-
zoeks- & Adviesbureau Moven-
tem. De voetbalvereniging Vorden 
is zeer content met deze geste en 
bedankt hiermee de beide eige-
naren/partners Erik Oldenhave 
van Smederij Oldenhave en Robin 
Koster van Moventem voor het 
partnership met onze club.

Onderlinge wedstrijd senioren vaste 
stok

VORDEN/BORCULO - Op zaterdag-
middag 10 september 2016 is de 
vierde onderlinge wedstrijd gevist 
met de vaste hengel in de Berkel te 
Borculo. Er kamen 10 vissers op af, 
het weer was uitstekend. Er werd 
in twee vakken gevist. Rob Gol-
stein wist een tweede plaats te vis-
sen en loopt hierdoor één punt uit 
in het totaalklassement op Marcel 
Dekkers. Het blijft met 1 punt ver-
schil tussen beiden spannend, de 
laatste wedstrijd in de vaste stok 

competitie zal uitwijzen wie zich 
winnaar 2016 van de vaste hengel-
competitie mag noemen. Totaal 
werd er 6800 gram gevangen. 

Uitslag
VAK A: 1. Jan Eggink: 500 gram; 2. 
Ab Vruggink: 340 gram en 3. Mar-
cel Dekkers:160 gram. VAK B: 1. 
Wim Vreeman: 3500 gram; 2. Rob 
Golstein: 2000 gram en 3. José van 
Amerongen: 100 gram. 

   

Onderlinge wedstrijd vrije hengelkeus

VORDEN/LAAG KEPPEL - Op zater-
dagmiddag 17 september werd 
de 4e onderlinge wedstrijd vrije 
hengelkeus gevist. Er werd gevist 
in de Oude IJssel te Laag Keppel. 
De weersomstandigheden waren 
prima. In vak A wist Wim Vree-
man dat te bewerkstelligen en won 
hierdoor zijn vak. In vak B was het 
Nick ten Have die 3 brasems wist 
te vangen en hierdoor met over-
macht en dik verdiend de over-
winning in vak B opeiste. Er werd 
door 7 deelnemers in totaal 11 kg 
en 940 gram vis gevangen.

Uitslag
Vak A: 1. Wim Vreeman: 2620 
gram; 2. Jan Groot Jebbink (Vor-
den): 760 gram en 3. Rob Golstein: 
460 gram. Vak B: 1. Nick ten Have: 
6800 gram; 2. Wim Bulten: 980 
gram en 3. Gradus van Ameron-
gen: 80 gram.

De volgende wedstrijd is op za-
terdag 1 oktober in de IJssel in 
Zutphen, dit is de vijfde en tevens 
laatste wedstrijd in de onderlinge 
vrije hengel competitie 2016. 

   

Laatste vluchten van het seizoen

BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de drie duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst. Zaterdag 17 september 
stond de laatste natourvlucht op 
het programma vanuit Quievrain.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 17 september stond 
voor de leden van P.V. de Koerier 
een natour duivenvlucht op het 
programma, deze vlucht zou Henk 
Wassink winnen. De duiven moes-
ten komen vanuit het Belgische 
Quiévrain. Door twaalf liefheb-
bers zijn er in totaal 162 duiven in-
gezet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 256 kilometer. 
Het startschot klonk om 12.45 uur 
en met een kalme wind begonnen 
de duiven aan hun terugreis. De 
snelste duif is geklokt om 16.16.50. 
Uitslag: H. Wassink 1-2-3-5, J. Be-
rendsen 4, S. Gemmink 6-7-8, A. 
Kamperman 9, E. Weenk 10.

PV Vorden
De laatste vlucht dit seizoen was 

wederom een overwinning voor 
Marc Tiemessen met zijn hard 
vliegende jongen. De afstand van-
uit Quievrain was 270 kilometer. 
Uitslag: Marc Tiemessen 1-3-4-5-
8-11-15-19-20, Ashley Eykelkamp 
2-9-10-17, P. Hendriks 6-7, Hans 
Hoksbergen 12-14-16-18, G. R. R. 
Schipper 13.

PV Steeds Sneller Hengelo
De laatste duivenvlucht van 2016 
was de natourvlucht vanuit Qui-
evrain die glans werd gewonnen 
door de 15-1451512 van Raymond 
Koers. Van acht deelnemers wer-
den 105 duiven gelost. Uitslag: R. 
Koers (5/10) 1-3-6-8-13, E. Koers 
(1/4) 2, J. Teunissen (4/12) 4-10-
23-26, G. Haverkamp (5/18) 5-7-
11-19-22, A. H. J. Peters (9/35) 
9-12-14-15-16-17-21-25-27, G. 
Duitshof (2/14) 18-20, S. E. J. Ber-
gervoet (1/10) 24. Natourkampi-
oen is geworden Raymond Koers 
te Velswijk, duifkampioen natour 
van Raymond Koers, de Topperrrr: 
14-1693475.

   

Uitslag jongdierenkeuring

VORDEN/LOCHEM - Gezamenlijke 
jongdierenkeuring PEKLO Lo-
chem en P.K.V. Vorden

Hoenders: Welsumer: J. Pardijs 
1xZG, 1xG; Vorwerk: E.H. Ruesink 
2xZG, 2xG. 
Dwerghoenders: Vorwerkkriel: 
E.H. Ruesink 2xZG, 2xG; Amrock-
kriel: J. Pardijs 3xZG, 1xG; Wyan-
dottekriel: H. Siemes 3xZG, 1xG, 
H. Nijhof 3xZG en Australorpkriel: 
D. Klein Bramel 1xF, 6xZG, 1xG. 

Konijnen: Vlaamse Reus: H. 
Hammink 2xF, 6xZG, G. Reindsen 
2xF, 11xZG; Nieuw Zeelander Wit: 
H. Bolwiender 3xF, 2xZG; Gele van 
Bourgondië: 1xF, 4xZG, 1xG; We-
ner: H. Nijenhuis 2xF, 1xZG; Rode 
Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
1xF, 2xZG, Linde Grevers 4xZG; 
Papillon: T.H. Janssen 1xZG; Hol-
lander: H. Looman 4xZG, 1xG, T.H. 
Jansen 2xZG, 2xG; Klein Zilver: S. 
Janssen 6xZG, 1xG; Rus: T.H. Jans-
sen 1xF, 1xZG en Kleurdwerg: H. 

Nijenhuis 3xZG.

Hoofdereprijzen: Mooiste Gro-
te Hoen: J.G.S. haitink; Mooiste 
Dwerg Hoen: D. klein Bramel; 
Mooiste konijn: H. Bolwiender 
en Mooiste konijn jeugdlid: Linde 
Grevers

Fokkersdagen Konijnen en 
Hoenders: FaRoDe club Tiel: Gele 
van Bourgondie: W. Boersma 2xF, 
6xZG en Rode Nieuw Zeelander: 
G. Lenselink 1xF, 3xZG. 

Nieuw Zeelander en Russen club 
Tiel: Witte Nieuw Zeelander: H. 
Bolwiender 3xF, 3xZG en Rus: T. 
Janssen 2xZG, 4xG. 

Zilverclub: Klein Zilver: S. Janssen 
2xF, 5xZG. 

Oosterse Dwerghoender club: 
Wyandotte Kriel: H. Berenpas 1xF, 
3xZG.

Omstandigheden 
waren pittig
HENGELO - Na een pauze van vijf 
maanden hervatte de jeugd van 
VAMC enduro competitie in Lely-
stad. De club aldaar had een mooie 
route uitgezet inclusief een pittige 
cross/extreem proef die per ronde 
twee keer gereden moest worden.

Doordat op een bijgelegen perceel 
de uien nog niet geoogst konden 
worden, was er maar een locatie 
om een test uit te zetten. Evengoed 
NK waardig met stevige klimmen, 
boomstammen, rioolbuizen en 
trekkerbanden op diverse hoogtes 
en variaties gestapeld. Vier ronden 
mochten de dames en heren afleg-
gen. Met een rijtijd van drie uur en 
twintig minuten een beste opgave. 
De omstandigheden waren pittig 
met de regen nog in de natte klei 
grond en een beste route van 15,5 
km lang.

Zes VAMC De Graafschap jeugdrij-
ders waren naar Lelystad afgereisd. 
Helaas had Sarah Geurkink een 
armbreuk opgelopen waardoor 
deelname niet mogelijk was in de 
J1 klasse. Haar zus Noor kon wel 
van start maar moest vroegtijdig 
opgeven door een defecte koppe-

ling. In de J2 klasse streden Bram 
Bulten, Robin van Oldeniel, Bjorn 
Wisman en Koen van Dort voor 
de eer van beste clubrijder. Uitein-
delijk won Robin deze door een 
keurige zevende plek. Bram Bulten 
reed zichzelf naar een veertiende 
plaats op een zestiende plaats ge-
volgd door Koen van Dort. Bjorn 
Wisman reed naar een 22e plaats 
in het dagklassement. Damon 
Teerink reed zijn eerste jeugden-
duro bij de daglicenties en werd 
als zesde geklasseerd. De volgende 
jeugd endurowedstrijd zal plaats-

vinden in het Brabantse Oirschot 
wat tevens de finale zal zijn. Na-
dat de jeugdrijders hun wedstrijd 
erop hadden zitten, kwamen de 
grote mannen in actie voor trai-
ningen ter voorbereiding van hun 
ONK enduro seizoen. De regionale 
rijders Bas Klein Haneveld, Robin 
Nijkamp, Jan Willen Arendsen en 
Mark Wichink Kruit die ook uitko-
men voor de motorclub uit Vorden 
reden diverse rondjes op het par-
cours waar eerder op de dag de 
jeugd had gereden.

Jeugd VAMC hervat endurocompetitie 
in Lelystad

VAMC deelnemers jeugdenduro in Lelystad. Foto: Henk Teerink

Vorden 3 in het nieuw door Moventem en Smederij Oldenhave. Foto: PR
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Hallo 
Pensioen!

Leo Stein neemt de fiets in ontvangst van 

Hein & Jelke Bouma bĳ van Stenis Fietsen.

Leo gaat vanaf 26 september genieten van zĳn pensionering.

Familie Bouma en medewerkers bedanken Leo voor zĳn inzet en wensen hem 

veel plezier met zĳn verdiende vrĳe tĳd.

Namens familie Bouma en medewerkers krĳgt Leo een electrische fiets 

aangeboden. Dit in samenwerking met van Stenis Fietsen.

Draagt u Leo een warm hart toe en zou u het leuk vinden om persoonlĳk afscheid 

van hem te nemen onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers. 

Dan bent u van harte welkom op 22 en 23 september van 9.30 - 15.30 uur 

bĳ de koffiehoek van Jumbo Bouma.

Mocht u Leo iets willen geven denk dan aan
  

in plaats van

Leo is gek op vissen en wil nog graag een viskar voor achter zĳn nieuwe fiets.

Rudolf Steinerlaan 47, ZutphenBouma
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

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

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:
Maandag & vrijdag 08.30-12.30 uur
Dinsdag, woensdag & 
donderdag 13.00-17.00 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?
Maak een afspraak via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl. 
Langskomen kan ook tijdens het inloop-
spreekuur iedere dindag van 17.00-17.30 uur.

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.

Prettig wonen in Bronckhorst
Dat wil toch iedereen? 

Op 8 oktober is de Oost West 
Thuis Best-dag in het gemeente-
huis in Hengelo. Tussen 10.00 en 
16.00 uur kunt u een gezellige 
markt bezoeken vol ideeën, 
workshops en demonstraties 
op het gebied van prettig wonen 
en leven. Veel bedrijven ontwik-
kelen hiervoor praktische 
producten en slimme diensten. 
Een groot aantal ondernemers 
uit onze streek toont u graag 
de laatste ontwikkelingen op 
dit gebied. Ook aanwezig: 
wethouders Arno Spekschoor 
van volkshuisvesting en Antoon 
Peppelman van zorg. Zij gaan 
graag met u in gesprek over 
wonen in de toekomst.

De wethouders zijn enthousiast 
over het aanbod en de opzet van 
de markt. Samen met de welzijn-
stichtingen in de gemeente en 
Kruiswerk Achterhoek organi-
seert de gemeente deze derde 
editie van de Oost West Thuis 
Best-markt over woongemak. 
“Voor ieder wat wils”, promoot 
Arno Spekschoor het evenement. 
“Alle trends en ontwikkelingen 
op het gebied van gezondheid, 
wonen en leven hebben we bijeen 
gebracht op één plek. Echt een 
bezoekje waard. Zien is geloven!” 
“Ik ben erg benieuwd wat de 
bekende trendwatcher Richard 

van Hooijdonk ons gaat vertellen 
over wonen en leven in de 
toekomst. Ik heb gehoord dat 
hij een chip in z’n lichaam heeft 
geïmplanteerd. Deze chip 
bewaakt zijn (bloed)waarden 
en bij afwijkingen krijgt hij een 
seintje. Ook handig: met diezelfde 
chip kan hij zelfs z’n auto 
starten!”, vult Antoon Peppelman 
aan. De lezing van Richard van 
Hooijdonk staat in het teken van 
het leven in 2030. De wethouders 
zijn het erover eens: “Er is zoveel 
mogelijk. De technologische 
ontwikkelingen volgen elkaar in 
snel tempo op. We kunnen ons 
niet aan deze ontwikkelingen 
onttrekken. Dingen die we nu nog 
heel bijzonder of zelfs eng vinden, 
zijn straks normaal.”

Nu nadenken
Maar met kleine praktische 
aanpassingen kunnen mensen er 
zelf ook voor zorgen dat ze later 
zelfstandig en prettig kunnen 
blijven wonen in eigen huis. Beide 
bestuurders willen u graag aan 
het denken zetten over uw woon- 
en leefwensen in de toekomst. 
Spekschoor: “Begin op tijd met 
nadenken over hoe u later wilt 
wonen en tref maatregelen. Dat 
kan heel simpel door drempels te 
verwijderen of voor een bredere 

deur te kiezen als u toch 
aan het verbouwen bent. 
Niet alleen handig voor rol-
stoelen of rollators, maar 
ook voor kinderwagens! 
Of misschien is er beneden 
een kamer die later als 
slaapkamer kan dienen. 
Het helpt allemaal om 
uw huis bewoonbaar te 
houden tot op hoge leef-
tijd.” “Een goede gezond-
heid is natuurlijk de belangrijkste 
voorwaarde voor zelfstandig 
wonen. Als het goed is, werken we 
eraan om fit te blijven, maar stel 
dat u iets overkomt. Hoe prettig 
is het dan als u toch thuis kunt 
blijven wonen? En zelf de regie 
kunt houden over uw leven? Ter 
geruststelling: natuurlijk denkt de 
gemeente met u mee als er nood 
aan de man is. Maar van iedereen 
wordt ook zelfredzaamheid of 
samenredzaamheid verwacht”, 
geeft Antoon Peppelman aan.

Drie belangrijke vragen
Om prettig in uw eigen huis te 
blijven wonen zijn drie vragen 
van belang:
• Wat heb ik nodig in mijn huis om 

comfortabel en veilig te wonen?
• Heb ik goede sociale contacten 

en kan ik deze mensen om hulp 
vragen?

• Heb ik veel vervoer nodig: kan ik 
dat zelf of heb ik daar anderen 
voor nodig?

“Hebt u nu twijfels bij één van de 
vragen, loopt u dan gerust binnen 
bij een sociaal team bij u in de 
buurt. Onze sociaal consulenten 
kunnen u goed adviseren over 
stappen die u nu kunt zetten. 
Op deze manier is er meer ruimte 
voor uw wil en wensen”, raadt 
Arno Spekschoor aan. Antoon 
Peppelman: “Precies en ga mee 
met je tijd, ook op woongebied. 
Mijn ouders hebben ook op het 

juiste moment aanpassingen aan 
hun huis gedaan en kunnen zich 
daardoor prima zelfstandig 
redden. Als kinderen houden wij 
een oogje in het zeil. Ik vind het 
een prettig idee dat zij op hun 
eigen plekje kunnen blijven 
wonen. Dat wil ik zelf ook kunnen. 
Dus ook ik moet nadenken over 
later.” Antoon lacht: “Alleen al, 
omdat ik het niet leuk vind als 
anderen over mij beslissen.” 
De wethouders kijken uit naar 
8 oktober: “Kom allemaal langs, 
maak er een uitje van. De markt 
is voor jong en oud. Er is van 
alles te zien en te ontdekken. 
De toegang is gratis en we zijn 
met Bronckhorsters onder 
mekaar, dus het wordt gezellig!” 

Meer informatie
www.oostwestthuisbest.info

KOM ZIEN EN BELEVENHealth-checks, iPadcursus, veiligheidstips van politie en brandweer, virtuele thuisomgeving, sportieve activiteiten, financieel advies, beautytips, tuintips, en nog veel meer!

Onderzoek naar gebruik scootmobiel 
Oproep voor laatste ronde
In het voorjaar nodigden wij 
inwoners met een scootmobiel 
in bruikleen van de gemeente uit 
voor een gesprek over het gebruik 
van hun scootmobiel. Over wat 
goed gaat en waar u wellicht nog 
vragen over heeft. 

Een aantal cliënten kon niet 
komen op de aangegeven tijden. 
Daarom organiseren wij een 
nieuwe gespreksronde in oktober. 
Mensen die nog niet zijn geweest, 
ontvangen per brief een nieuwe 
uitnodiging. Hebt u een scootmo-
biel en nog geen sociaal consulent 
over scootmobielgebruik ge-
sproken? Kom dan nu wel langs. 

Het gesprek vindt plaats op een 
locatie bij u in de buurt, zodat u 
met de scootmobiel kunt komen. 
Tijdens het gesprek controleren 
wij dan meteen uw scootmobiel. 
Kleine reparaties voeren wij zo 
mogelijk direct uit. 

Datum en locatie 
gesprekken
4 oktober, Vorden  
Raadhuisstraat 6 (Dorpscentrum) 
in Vorden
11 oktober, Hengelo (Gld)  
Sarinkkamp 5A in Hengelo
18 oktober, Steenderen  
Burgemeester Smitstraat 21 
in Steenderen

25 oktober, Zelhem  
Burgemeester Rijpstrastraat 4 
in Zelhem
1 november, Hummelo en Keppel 
Burgemeester van Panhuysbrink 
1 in Hoog-Keppel

De gesprekken vinden plaats 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Aanmelding
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Bent u deze datum verhinderd, 
dan verzoeken wij u contact 
met ons op te nemen voor een 
nieuwe afspraak. 
Dit kan via tel. (0575) 75 02 50 of 
info@bronckhorst.nl.



Wie gaat er over verkeersveilig-
heid? Wie bepaalt of ik een nieuw 
huis mag bouwen in mijn dorp? 

En kunt u als inwoner bijdragen 
aan een levendig dorpscentrum? 

De gemeenteraad beslist hier 
over. Vraagt u zich wel eens af 
hoe zij beslissingen nemen? 
Denkt u dat u dat beter zou 
kunnen? Of wilt u iets voor elkaar 
krijgen bij de gemeente, maar 
weet u niet hoe? Volg dan de 
gratis cursus Politiek Actief! 
Wees er snel bij, want vol = vol. 
Aanmelden kan tot 19 oktober 
via www.bronckhorst.nl/Poli-
tiekActief.

Programma
In de cursus Politiek Actief 
vergroot u uw kennis over de 
lokale politiek en verbetert u uw 
vaardigheden, zoals debatteren. 
Ook een lobbytraining staat op het 
programma. Daarnaast bezoekt u 
een gemeenteraadsvergadering 
en loopt u een (korte) stage bij een 
politieke partij of bij de gemeente.

De cursus bestaat uit bijeenkom-
sten in november en december, 
met elk een ander thema.   

Meer informatie
Bronckhorst organiseert de 
cursus samen met de gemeenten 
Berkelland, Lochem, Zevenaar 
en Winterswijk. De cursus wordt 
verzorgd door: ProDemos - Huis 
voor democratie en rechtsstaat.

Kijk voor meer informatie over 
de cursus, data en cursusloca-
ties op www.bronckhorst.nl/
PolitiekActief. 

Vragen? Neem contact op met de 
griffie van de gemeente Bronck-
horst via tel. (0575) 75 02 50. 

Schuilt er een politicus in u?
Wilt u testen of er een politicus 
in u schuilt? Doe dan de test op 
http://schuiltereenpoliticusinmij.nl

Gemeente Haarlem ging ons 
voor
De gemeente Haarlem organi-
seerde al eerder een cursus 
Politiek Actief voor haar inwo-
ners. De cursus werd goed 
bezocht en de samenstelling 
van de cursisten was zeer 
divers. Zowel mannen als 
vrouwen deden mee, in de leef-

tijd van begin 20 tot begin 70. 
Sommige deelnemers hadden al 
een duidelijke politieke voorkeur 
en waren betrokken bij een 
vereniging of bestuur. Andere 
deelnemers hadden gewoon 
interesse in de politiek. Ook 
waren er echte toekomstige 
raadsleden bij, (vaak) al lid van 
een politieke partij en met de 
drive om raadslid te worden. 
Al met al is de cursus Politiek 
Actief geschikt voor alle inwo-
ners met enige interesse in poli-
tiek om welke reden dan ook. 

Doe mee met de gratis cursus Politiek Actief!

Datum en locatie Thema

24 oktober 2016, 19.30 uur,  Introductie en kennismaking met burgemeester
gemeentehuis Bronckhorst in Hengelo (Gld) Marianne Besselink

1 november 2016, 19.30 uur,  Introductie en kennismaking tussen alle deelnemende
gemeentehuis Berkelland in Borculo gemeenten, algemene staatsinrichting

8 november 2016, 19.30 uur,  De gemeente
gemeentehuis Winterswijk 

15 november 2016, 19.30 uur,  De gemeenteraad
gemeentehuis Bronckhorst in Hengelo (Gld) 

22 november 2016, gemeentehuis Zevenaar Lobbyen bij de gemeente

29 november 2016, gemeentehuis Lochem Debatteren

15 december 2016, vanaf 16.00 uur,  Bijwonen bijzondere raadsvergadering met de Commissaris
gemeentehuis Bronckhorst in Hengelo (Gld) Commissaris van de Koning, de heer Clemens Cornielje, 
  of als speciale gast de reguliere raadsvergadering bijwonen

Veel animo voor sloopregeling 
leegstaande gebouwen buitengebied
Aanmelden kan nog
Om het slopen van overbodige 
gebouwen in het buitengebied te 
stimuleren, zijn we in mei als proef 
gestart met een vernieuwde sloop-
regeling. We hebben al ruim 30 
aanmeldingen binnen en zijn met 
een aantal geïnteresseerden nog 
in gesprek. Heeft u ook interesse? 
Er is nog een beperkt bedrag be-
schikbaar. Aanmelden 
kan tot eind 2016 via 
www.bronckhorst.nl/
sloopregeling of scan 
de QR-code. 

Al 90% gereserveerd
Voor de sloopregeling is een bedrag 
van € 100.000,- gereserveerd. 
Hiervan is inmiddels rond de 90% 
gereserveerd voor (mogelijke) initia-
tieven. Voor alle aanvragen onder-
zoeken we of ze aan de voorwaarden 
voldoen. Naast agrariërs mogen 
ook niet agrarische ondernemers of 
particulieren die opstallen bezitten 
in het buitengebied die verpaupering 
kunnen veroorzaken aan de regeling 
meedoen. De vergoeding is € 10,00 
per m2 met een maximum van 
€ 7.500,- per adres. De leges voor 
een eventuele bestemmingswijziging 
worden vergoed (max. € 5.000,-).

Randvoorwaarden voor deelname 
aan de regeling zijn:
• het gebouw staat in het 
 buitengebied van de gemeente 

Bronckhorst
• het gebouw is nog niet gesloopt
• het gebouw is legaal gebouwd
• het terugplaatsen van gebouwen 

op hetzelfde bouwperceel is niet 
toegestaan

• combinatie met andere rege-
lingen is mogelijk (denk aan 
asbestsanering en de regeling 
‘zon op het erf’)

• de ontwikkeling wordt 
 landschappelijk ingepast
• er wordt geen nieuw (agrarisch) 

bedrijf gevestigd

• de aanvrager wijzigt de bestem-
ming naar wonen 

Verpaupering voorkomen
We verwachten dat vanwege 
schaalvergroting in de landbouw, 
afname van het aantal inwoners, 
ontgroening (afname aantal 
jongeren) en vergrijzing de 
komende jaren veel gebouwen 
in het buitengebied overbodig 
worden. Sloop is een manier om 
verpaupering door leegstaande 
gebouwen in het buitengebied te 
voorkomen. De sloopregeling kan 
een tegemoetkoming zijn om de 
stap naar sloop makkelijker te 
kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld 
aan het slopen van een kleine 
schuur, een woning of een oude 
veeschuur.

Asbest en ‘zon op het erf’
Met name schuren hebben vaak 
asbestdaken die volgens landelijk 
regelgeving uiterlijk in 2024 
verwijderd moeten zijn. De sloop-
regeling kan gecombineerd worden 
met de landelijke subsidieregeling 
voor het verwijderen van asbest-
daken. Ook is de sloopregeling te 
combineren met de Achterhoekse 
pilot ‘zon op erf’. 

Ervaringen opdoen
Met de pilot willen we uitzoeken 
waar een initiatiefnemer van sloop 
mee te maken krijgt, bijvoorbeeld 
op juridisch gebied, vanuit de belas-
tingdienst en de ruimtelijke orde-
ning. Deze ervaringen moeten 
bijdragen aan een effectieve sloop-
strategie voor de regio Achterhoek. 

Even een vraag met een collegelid 
bespreken? Of een dilemma dat u 
bezighoudt? Heeft u een goed idee 
dat u wilt aankaarten? Wist u dat 
dat ook kan zonder een afspraak 
te maken? Tijdens het college 
inloopspreekuur is elke dinsdag 
van 17.00 tot 17.30 uur één van de 
collegeleden aanwezig om met u 
in gesprek te gaan. U kunt gewoon 
binnenwandelen. Geef bij binnen-
komst in het gemeentehuis aan 
dat u voor het spreekuur komt. 
De spreektijd is max. 10 minuten. 
Als een onderwerp meer tijd vergt, 

wordt in overleg een vervolg-
afspraak ingepland. Naast het 
spreekuur kunt u natuurlijk ook 
op afspraak terecht bij de college-
leden. Een afspraak regelt u 
via ons bestuurssecretariaat, 
tel. (0575) 75 03 84 of bestuurs-
secretariaat@bronckhorst.nl

Inloopspreekuur b en w 
Gemakkelijk om even kort iets aan te kaarten

Vraag nu simpel en kosteloos openbare laadpaal aan 
voor uw elektrische auto!
Steeds meer inwoners rijden 
elektrisch of willen dat op korte 
termijn gaan doen. Dat is mooi, 
want het is schoon, stil en zuinig! 
Geen ruimte voor een oplaadpunt 
aan uw huis of op de oprit? Dat is 
geen probleem (meer)! Een open-
bare oplaadpaal in uw eigen buurt, 
waar u maar ook andere buurtbe-
woners of bezoekers gebruik van 
kunnen maken, is de uitkomst! 

De gemeente heeft duurzaamheid 
hoog in het vaandel staan en 
maakte het daarom mogelijk dat 
dit nu kosteloos en heel gemakke-
lijk te regelen is via organisatie 
Allego. Ook ondernemers kunnen 
van deze mogelijkheid gebruik 
maken.

Via het online platform www.open-
baarladen.nl (zoek op Bronckhorst) 
van Allego vraagt u in een paar 
klikken heel eenvoudig een open-
bare laadpaal aan binnen 300 
meter van uw woning of werk in 
Bronckhorst. Na de bevestiging per 
e-mail, beoordeelt Allego uw 
aanvraag op basis van een aantal 
voorwaarden die de gemeente heeft 
gesteld. Palen mogen bijvoorbeeld 
de verkeersveiligheid niet in 
gevaar brengen of een beschermd 
dorpsgezicht aantasten. Als de 
geschikte plek is bepaald, vraagt 

Allego de gemeente om akkoord. 
Daarna wordt alles in gang gezet 
om de laadpaal te plaatsen. 
Nieuwsgierig? Ga snel naar 
www.openbaarladen.nl!

Streven is altijd een oplaadpunt 
in de buurt
Het is nu dus mogelijk altijd een 
openbare laadpaal dicht in de 
buurt te hebben. Is de oplaadpaal 
op uw vertrouwde locatie onver-
wachts bezet? Dan is de ambitie 
dat er een oplaadpaal in de buurt 
is waar u alsnog terecht kunt. De 
gemeente en Allego streven naar 
een groot dekkend laadnetwerk in 
Bronckhorst waar iedere inwoner, 
bezoeker of werknemer, straks 
overal en altijd zijn of haar auto 
kan opladen. Allego plaatst een 
oplaadpaal kosteloos. Wel betaalt 
u voor het opladen. Dit bedrag zal 

ca. 29 tot 35 cent per kilowatt 
bedragen. 

Wethouder Jan Engels: “Graag 
zien wij dat iedere inwoner met 
een elektrische auto in onze 
gemeente binnen een straal van 
300 meter van zijn of haar eigen 
woonomgeving een openbare 
laadpaal ter beschikking heeft. 
Geen plek voor een laadpunt bij uw 
huis? Vraag een openbare laad-
paal aan. Allego gaat graag aan 
de slag met uw aanvragen om, 
in overleg met de gemeente, een 
laadpaal te plaatsen in uw buurt! 
Hiermee hopen we het gebruik van 
elektrische auto’s te stimuleren.” 
Op www.oplaadpalen.nl leest u 
waar oplaadpunten in Bronckhorst 
zijn. Op dit moment zijn er bijna 15, 
waaronder bij het gemeentehuis in 
Hengelo en in stadje Bronkhorst. 

GGD Noord- en Oost-Gelderland 
start Gezondheidsmonitor
GGD Noord- en Oost-Gelderland 
voert dit najaar een grootschalig 
vragenlijstonderzoek uit: de 
Gezondheidsmonitor Volwassenen 
en Ouderen 2016. Dit onderzoek 
gebeurt één keer in de vier jaar en 
gaat over onder andere gezondheid 
en leefstijl van volwassenen en 
ouderen. Ruim 55.000 inwoners van 
de regio Noord- en Oost-Gelderland 
krijgen hiervoor een vragenlijst. Een 
computer selecteert steekproefsge-
wijs wie een vragenlijst ontvangt. In 
deze vragenlijst staan vragen over 
lichamelijke en psychische gezond-

heid, mantelzorg, participatie en 
zelfredzaamheid. Met de resultaten 
van het onderzoek kunnen 
gemeenten en GGD’en het gezond-
heidsbeleid en activiteiten beter 
aanpassen op de behoefte en 
vragen van de inwoners. Ook kan 
naar aanleiding hiervan verder 
onderzoek gedaan worden.

Meer informatie
Meer informatie over de Gezond-
heidsmonitor vindt u op de website 
van GGD Noord- en Oost-Gelderland: 
www.ggdnog.nl



Actualisering bestemmingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden gaat op in nieuwe 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Bronckhorst
We streven naar één nieuw 
bestemmingsplan voor het 
Landelijk Gebied om inwoners 
eenduidige regels te bieden. Op 
dit moment kent Bronckhorst nog 
drie bestemmingsplannen voor 
de landelijke gebieden waarvan 
de plannen voor Zelhem en Steen-
deren/Hummelo en Keppel in 
2013/2014 zijn geactualiseerd. 
Het actualiseren van het plan voor 
het buitengebied van Hengelo/
Vorden is in 2015 gestart. De 
verdere uitwerking nemen b en w 
nu mee in het nieuwe plan voor 
het Landelijk Gebied. Ook de al 
geactualiseerde plannen van 
Steenderen/Hummelo en Keppel 
en Zelhem gaan hierin op. In het 
nieuwe plan Landelijk Gebied 
leggen we voornamelijk de 
bestaande situatie vast, maar 
passen we de bestemmingsrege-
ling ook aan aan actuele inzichten 
en ontwikkelingen in de gebieden. 
Een klankbordgroep bestaande 
uit inwoners, bedrijven en organi-
saties is hierbij betrokken. 

Veranderingen
Het nieuwe plan voor het Landelijk 

Gebied is flexibeler opgezet en op 
een aantal onderwerpen minder 
tot in detail geregeld. Enkele 
veranderingen in het plan zijn:
• Uitbreiding van agrarische 
 bedrijven is alleen mogelijk als 

de uitstoot van stikstof niet toe-
neemt. Als deze uitstoot wel 
toeneemt, mag dit niet leiden tot 
negatieve effecten in de Natura 
2000-gebieden

• Bij agrarische bedrijven komt de 
sloopverplichting te vervallen 
als de nevenfunctie, bijvoorbeeld 
caravanstalling, hoofdfunctie 
wordt en onder de 350 m2 opper-
vlak blijft

• Verbreding van huisgebonden 
activiteiten in een (bedrijfs)wo-
ning of de daarbij horende ge-
bouwen, zoals een beroep aan 
huis, een bedrijf aan huis, inter-
netverkoop en bed & breakfast

Uitgangspunten voor het nieuwe 
bestemmingsplan zijn minder 
regels, meer uitgaan van de eigen 
kracht en verantwoordelijkheid 
van inwoners en een bescheiden 
vorm van besturen. Daarnaast 
moet het plan ruimte bieden aan 

reguliere landbouwbedrijven om 
zich te ontwikkelen, passend 
binnen de omgeving. Ook richten 
we het bestemmingsplanproces 
zo in dat deze meer aansluit op de 
planvorming volgens de Omge-
vingswet. Dit betekent versnelling 
van procedures en het vermin-
deren van de administratieve 
lasten voor zowel bedrijven, 
inwoners en de overheid. 

Gemeenteraad 
De gemeenteraad denkt vanzelf-
sprekend ook uitgebreid mee over 
het landschap in het buitengebied, 
waarvan een deel in Nationaal 
Landschap De Graafschap ligt. 
De fracties gaven hun mening 
over de aard, schaal, grootte en 
toekomst van de landbouw die 
een grote rol speelt in het gebied. 
B en w nemen dit mee in de 
verdere uitwerking van het 
bestemmingsplan. 

Voorontwerp
Het voorontwerp van het bestem-
mingsplan Buitengebied Hengelo/
Vorden lag in februari en maart 
2016 ter inzage. Er kwam een 

groot aantal reacties/aanvul-
lingen binnen, die grotendeels 
ingepast kunnen worden in het 
nieuwe plan voor het Landelijk 
Gebied. Voor een aantal plannen 
verleenden b en w vorige week 
principemedewerking. 

Polweg, Wichmond
Voor de gevraagde uitbreiding 
voor het perceel Polweg 6-8 in 
Wichmond (fase 2, een bedrijf 
met maximaal 138 melkkoeien, 
200 vrouwelijk jongvee en 50 
fokstieren en overig rundvee 
ouder dan 2 jaar) werd geen 
principemedewerking verleend. 
Redenen zijn onder andere dat 
de locatie in het Nationaal Land-
schap ligt, een gebied met karak-
teristieke waarden. Het land-
schappelijk inpassingsplan van de 
initiatiefnemer is door onafhanke-
lijke deskundigen van het Gelders 
Genootschap beoordeeld en 
versterkt de kernkwaliteiten van 
het Nationaal Landschap onvol-
doende. Daarnaast willen wij 
de uitkomst van de beroepzaak 
tegen de in 2014 verleende 
vergunning voor een bedrijf met 

max. 100 dieren (fase 1) mee 
kunnen nemen in het vervolg-
traject voor het nieuwe bestem-
mingsplan voor het Landelijk 
Gebied. Ook hadden b en w aange-
geven dat de initiatiefnemer het 
draagvlak voor het plan in de 
buurt moest onderzoeken. Hieruit 
blijkt dat er verschillend over het 
plan wordt gedacht en meerdere 
buurtbewoners bezorgd zijn over 
toename van verkeer, geur, 
geluid, verlichting etc. Er wordt 
in media veelvuldig gesproken 
over het mogelijke plan van de 
eigenaar van de locatie voor een 
bedrijf met nog meer vee (fase 3). 
Hiervoor is echter geen aanvraag 
ingediend en het past ook niet in 
het bestemmingsplan (huidige 
en nieuwe). 

Raadsvergadering 
29 september 2016
Op 29 september 2016 vergadert 
de gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De open-
bare vergadering begint om 
20.00 uur. U bent van harte 
welkom om de vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan 
‘Buitengebied; verschuiven 
bestemmingen Landgoed 
Zelle Hengelo’

 B en w vragen de raad dit plan 
dat betrekking heeft op het ver-
schuiven van een aantal recre-
atie- en woonbestemmingen 
binnen landgoed Zelle ongewij-
zigd vast te stellen 

• Bestemmingsplan 
‘Buitengebied; Gompertsdijk 
7–9  en ong. Hengelo (Gld)’

 De raad wordt gevraagd dit be-
stemmingsplan dat betrekking 
heeft op het verplaatsen van 
één woonbestemming van de 
Gompertsdijk 7-9 naar een an-
dere locatie aan de Gomperts-
dijk, ongewijzigd vast te stellen

• Bestemmingsplan 
‘Buitengebied Dorado Beach 
Olburgen’

 B en w vragen de raad het be-
stemmings- en exploitatieplan 
voor de herstructurering van 

 de bestaande verblijfsaccommo-
datie Dorado Beach aan de 

 Pipeluurseweg 8 in Olburgen, 
 totaal ca 19 ha, alsmede de uit-

breiding van het terrein met 
 ca 11 ha, op basis van ingediende 

zienswijzen gewijzigd vast te 
stellen. De uitbreiding is gepland 
op de percelen tussen de huidige 
camping, de Pipeluurseweg en 
de Capellegoedweg. 

• Tussenevaluatie 
Rekenkamercommissie 
Berkelland, Bronckhorst, 
Lochem en Montferland

• Bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied; Camping Kom Es An 
Hengelo’

 B en w vragen de gemeente-
raad dit plan voor uitbreiding 
van het campingterrein met 

 2,5 hectare (50 standplaatsen 
meer), uitbreiding van de 

 centrumvoorzieningen en 
 verplaatsen van een bedrijfs-

woning, gewijzigd vast te stellen 
• Partiële wijziging Welstands-

nota (excessenregeling)

 Op 18 locaties in Bronckhorst 
staan panden die deels zijn in-
gestort, tekenen van ernstig 
achterstallig onderhoud verto-
nen, zijn dichtgespijkerd en/of 
op andere wijze in verval zijn 
geraakt. Het gaat om hoofd- 
en/of bijgebouwen in zowel het 
buitengebied als de kernen. 

 B en w hebben een stappenplan 
gemaakt voor een aanpak hier-
van. Om er tegen op te kunnen 
treden, is het nodig de excessen-
regeling in de Welstandsnota 
aan te passen. Dan kunnen 

 we ook op het uiterlijk van 
 een gebouw gaan handhaven. 
 B en w vragen de raad met dit 

voorstel in te stemmen om 
hiermee aan de slag te kunnen 

• Uittreding Montferland 
 samenwerkingsregeling 

regio Achterhoek
 De raad wordt gevraagd in te 

stemmen met de voorwaarderen 
voor de uittreding van de gemeen-
te Montferland uit het samenwer-
kingsverband Regio Achterhoek 

• Verordening commissie 
 bezwaarschriften gemeente 

Bronckhorst 2016 
 De Verordening commissie be-

zwaarschriften moet aangepast 
worden, omdat beschermd wo-
nen onder de verantwoordelijk-
heid van gemeenten is komen te 
vallen. De raad wordt gevraagd 
de oude verordening in te trek-
ken en de nieuwe verordening 
vast te stellen

• Wijziging gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio 
Noord- en Oost Gelderland 2010

 De huidige gemeenschappelij-
ke regeling van de veiligheids-
regio Noord en Oost Gelderland 
(VNOG) dateert van 2010. In de 
afgelopen jaren zijn er diverse 
ontwikkelingen geweest, waar-
door het wijzigen van de rege-
ling noodzakelijk is. De raad 
wordt gevraagd met de wijzi-
gingen in te stemmen

• Definitieve vaststelling jaar-
stukken 2015 Gemeente 
Bronckhorst

 Op 7 juli 2016 stelde de raad de 
jaarstukken 2015 voorlopig 
vast in afwachting van de defi-
nitieve accountantsverklaring. 
Deze controleverklaring is bin-
nen en daarmee kan de raad de 
stukken definitief vaststellen

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

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. Over 
onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissieverga-
deringen.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt 
een aantal spelregels, zoals 
min. 48 uur voor de vergadering 
aanmelden en spreektijd max. 
5 minuten per persoon. Voor 
meer informatie of aanmelden 
voor het spreekrecht kunt u 
contact opnemen met de griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan van deze vergadering, 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
gemeenteraad of 
scan de QR code. 

Bekendmakingen en mededelingen

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 eenvoudige 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 ontvan-
gen, 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. U kunt 
hiervoor via deze site ook een gratis app downloaden. 

Blijf op de hoogte!

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

Uit de raad



Baak:
• Dambroek 6, vergroten bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen

Drempt:
• Zomerweg 19A, kappen boom, aanvraag ontvangen en vergunning verleend (noodkap)

Halle:
• Landstraat 12, organiseren Autocross Halle, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Elderinkweg 2, organiseren Oost West Thuis Best-markt, vergunning verleend
• Het Stapelbroek 5A, kappen populieren, aanvraag ontvangen
• Veldermansweg, organiseren Varssels Feest, vergunning verleend
• Wichmondseweg 35, bouwen 2 bijgebouwen, aanvraag ingetrokken
• Wichmondseweg/parallelweg, ontheffing verbod inrijden, ontheffing verleend
• Zelhemseweg 27 en 29, opleggen maatwerkvoorschriften, vergunning verleend

Hummelo:
• Broekstraat 33, vergroten melkveestal, aanvraag ontvangen

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat 1,3 en 5, verbouwen 3 woningen, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 4A, kappen beuk, vergunning verleend

Steenderen:
• Molenkolkweg 2, bouwen aanbouw, vergunningvrij

Vorden:
• Eikenlaan  2A, organiseren Oost Gelderlandrit ONK, vergunning verleend
• Enzerinckweg 12, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen
• Het Hoge 26A, kappen boom, vergunning geweigerd
• Het Jebbink 52, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

• Het Jebbink 52, verbouwen woning, aanvraag van 9 augustus 2016 buiten behandeling  
 gelaten 
• Zutphenseweg-Hoetinkhof, plaatsen 4 tijdelijke woonunits, vergunning verleend

Zelhem:
• Aaltenseweg 9, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Brinkweg 15A, treffen tijdelijke verkeersmaatregelen, vergunning verleend
• De Zonnekamp, toekennen straatnaam De Zonnekamp, besluit genomen
• Keijenborgseweg 24A, verbouwen woning, aanvraag buiten behandeling gelaten 
• Korenweg  4, organiseren Jan van Beek rit ZAMC, vergunning verleend
• Markt, organiseren Halloween Smoks Hanne feest, vergunning verleend
• Pluimersdijk 5, organiseren Oldtimer Tractorendag, vergunning verleend
• Talmastraat 20, vergroten woning, vergunningvrij
• Varsselsestraat 8, bouwen woning, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Voornemen tot opnemen vertrek naar buitenland
Na onderzoek bleek dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij 
ingeschreven staat. Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voor-
nemen om op zijn persoonslijst het gegeven op te nemen dat hij vertrokken is naar zijn 
land van herkomst. Hierdoor wordt hij opgenomen in het Register van Niet Ingezetenen 
(RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht 
om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de BRP/RNI. Om te komen tot een zorg-
vuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, 
binnen twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige woonadres te geven. 
Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie dan wordt de bijhouding 
van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon:

Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijving naar:
A. Habash 21-03-1981 Syrië

Bekendmakingen en mededelingen - vervolg

RÉSIDENCE 
LICHTENVOORDE

Vakantiewoningen te koop vanaf € 119.500,- 
incl. kavel, tuinaanleg en inventaris

Interessant voor eigen gebruik en/of belegging

Wegens succes een nieuw investeringsmodel 
beschikbaar met een gegarandeerd meerjarig 
netto rendement van 8% per jaar

Verhuur middels eigen verhuurorganisatie

Zeer ruime kavels, direct aan het water gelegen

Gloednieuw hoofdgebouw met vele indoor 
faciliteiten 

van 
Nederland

Uw eigen vakantiewoning 

kopen in Lichtenvoorde

Zaterdag 1 oktober te 
zien in Myrna Plus op 

RTL 4 (15:30 uur)

www.chaletindeachterhoek.nl

Résidence Lichtenvoorde
Boschlaan 26 te Lichtenvoorde

Zaterdag 1 t/m maandag 3 oktober verkoop- 
en informatiedagen in Lichtenvoorde 



De touwtjes uit handen geven voor scherpere focus
ACHTERHOEK - Gerhard Weevers 
nam in de jaren negentig Drukke-
rij Weevers over van zijn vader. In 
mei 2014 neemt hij Rob van Dijk in 
dienst als commercieel directeur. 
Samen komen ze er snel achter dat 
ze er goed aan zouden doen om 
de verantwoordelijkheden voor de 
diverse specialismen van het be-
drijf beter te verdelen. Dat inzicht 
raakte in een stroomversnelling na 
een zakelijke deal met BDU over 
het uitgeven van huis-aan-huis-
kranten in de gehele Achterhoek. 
Met als resultaat dat er nu twee be-
drijven zijn: Achterhoek Nieuws, 
gevestigd in Lichtenvoorde, met 
Gerhard Weevers als directeur/
eigenaar en Weevers, Multime-
diaal Communicatiebureau met 
Rob van Dijk als directeur op de 
vestiging in Vorden. In dit Dubbel-
interview praten beiden over het 
proces dat tot deze ontwikkeling 
heeft geleid.

Hoe luidt de geschiedenis van 
Drukkerij Weevers?
Gerhard Weevers: “Die begint in 
1934 als de familie Wolters start 
met een bescheiden weekblaadje 
dat in Vorden en Hengelo gratis 
wordt verspreid. Twee jaar later 
start de familie ook met een druk-
kerij, in een oud pand in Vorden. 
In 1965 neemt mijn vader de kleine 
drukkerij met twee man personeel 
over. In enkele jaren breidt hij het 
bedrijf flink uit. Hij bouwt achter 
de bestaande drukkerij een nieuw 
pand en hij neemt meerdere be-
drijven over. Zo wordt Weevers een 
belangrijke regionale speler.”

U nam de leiding over in de jaren 
negentig. Wat was uw strategie?
Gerhard Weevers: “Na mijn studie 
heb ik bij twee andere bedrijven 
lange stages gelopen. Daarna ben 
ik bij mijn vader gaan werken. Op 
alle afdelingen om het bedrijf zo 
goed mogelijk te leren kennen. Ik 
nam de aandelen over en in 1995 
werd ik directeur. Mijn strategie 
was erop gebaseerd dat ik aan zag 
komen dat alleen de focus op pa-
pier niet toekomstbestendig zou 
zijn. Daarom heb ik de breedte 
gezocht met vormgeving en web-
design. We gaan even snel door 
de geschiedenis, maar uiteindelijk 
was er de behoefte aan een marke-
tingdeskundige voor alle specialis-
men.”

En zo kwam Rob van Dijk in 
beeld. Hoe is het contact tot stand 
gekomen?
Rob van Dijk: “Via een werving- 
en selectiebureau in Vorden. Ik 
studeerde heao marketing en 
commerciële economie en deed 
marketingjobs bij onder andere 
reisorganisator TUI, hotel- en con-
grescentrum Papendal en facilitai-
re dienstverlener Rentokil Initial.”

Gerhard Weevers: “In eerste in-
stantie kwam ik verkoop- en mar-
ketingkracht tekort. Gaandeweg 
werd het me duidelijk dat ik het 
prettig vond om iemand naast me 
te hebben, die ook de medewer-
kers van de drukkerij, de vorm-
geving en de multimedia aan kon 
sturen.”

Klikte het meteen tussen jullie?
Rob van Dijk: “Het viel me meteen 
op dat we in een aantal opzichten 
tegenpolen zijn. Als je je dat weet, 
kun je daar op een positieve ma-
nier gebruik van maken. Wij zijn 
complementair. Ik ben impulsief, 
Gerhard denkt eerst goed na over 
dingen. Ik kan nog wel eens kort 
door de bocht ergens invliegen. 
Dan is het goed om een partner 
te hebben die nog eens rustig over 
iets nadenkt en de zaken ook van 
de andere kant bekijkt.”

Gerhard Weevers: “Ik denk in eer-
ste instantie vanuit de technische 
mogelijkheden. Rob vanuit de 
commercie. Zo kijken we anders 
tegen de zaken aan. Dat is prima, 
want als twee personen hetzelfde 
zijn, kunnen ze elkaar niet zo goed 
aanvullen.
Het was ook een bewuste keuze 
om iemand in een grafisch be-
drijf te halen, zonder veel kennis 
van technieken en drukprocessen. 
Iemand die onbevangen naar het 
bedrijf kijkt en redeneert vanuit de 
klant. Ik ben erg technisch gericht 
en dan is de neiging groot om snel 
een vraag van een klant te beant-
woorden met een verwijzing naar 
de technische mogelijkheden.”

Rob van Dijk: “Het bedrijf bulkt 
van de techniek, van de kennis en 
de ervaring. Dus zeg ik ja op na-
genoeg elke wens van een klant. 
En dan heb ik er vertrouwen in 
dat de technische oplossing of 
toepassing wel gevonden wordt. 
Uiteraard verdiep ik me nu als di-
recteur ook in de productie- en de 
automatiseringsprocessen.”

Dan is het voordeel van de onbe-
vangen blik weg?
Rob van Dijk: “Als je niet oppast, 
dreigt er inderdaad de valkuil van 
interne focus. Terwijl het juist gaat 
om de blik naar buiten. Je moet 
blijven kijken naar wat de klant 
nodig heeft. Als een pers stilstaat, 
heb je de neiging om op pad te 
gaan om drukwerk te verkopen. 
Dat is niet de bedoeling. Je moet 
als multimediabedrijf de behoefte 
van een klant in willen vullen.”

En toen meldde zich BDU. Was dat 

de opmaat voor het ontstaan van 
twee verschillende bedrijven?
Gerhard Weevers: “Dat gebeurde 
begin 2015. De BDU wilde praten 
over samenwerking over de uitga-
ven van huis-aan-huiskranten in 
de Achterhoek. Ik vond het toen 
logisch om na te denken over een 
splitsing van het bedrijf. Rob zijn 
hart ligt veel meer bij multimedia 
en mijn interesse vooral bij de uit-
geverij. Toen ging het snel. Per 1 
juni 2015 hebben we Achterhoek 
Nieuws BV opgericht. Daar ben ik 
verantwoordelijk voor. Rob is nu 
de verantwoordelijke voor Wee-
vers, Multimediaal Communica-
tiebureau.”

‘Nieuw bedrijf, 
nieuwe 
structuur’

Voor u gold toen de uitdaging van 
het loslaten?
Gerhard Weevers: “Als je die keuze 
maakt, denk je ook aan de belem-
meringen. Een daarvan was het te 
krampachtig vasthouden aan waar 
ik eerder mee bezig was en de ver-
antwoordelijkheid voor droeg. Het 
was in die fase heel belangrijk om 
me vooral met de hoofdlijnen te 
bemoeien. En me niet druk te ma-
ken over de losse onderdelen. Ik 
heb zelf de keuze gemaakt voor de 
eigenaarsrol voor beide bedrijven. 
(Voor Achterhoek Nieuws samen 
met BDU.) En aan die keuze moet 
je vast kunnen houden. Daar is - 

dat geef ik toe - een stukje zelfdis-
cipline voor nodig.”

Voor Rob van Dijk was vastpakken 
de uitdaging?
Rob van Dijk: “Het was de grootste 
uitdaging om het bedrijf klantge-
richter te krijgen. Om de bedrijfs-
economische resultaten te verbe-
teren en om de gedachte die er 
altijd al was - de omvorming tot 
een multimediaal bedrijf echt te 
realiseren.”

Terwijl de uitdaging van leidingge-
ven nieuw voor u was?
Rob van Dijk: “Toch valt me dat niet 
tegen, hoewel het in de praktijk taai 
blijft. Bij Weevers werkt een jonge 
generatie die creatief bezig is met 
vormgeving en online-oplossingen. 
En een wat oudere generatie am-
bachtslieden van de grafische indu-
strie. In de kantine staat een biljart-
tafel. Daar wordt door de jongere 
garde grif gebruik van gemaakt. Die 
hebben afleiding nodig om inspira-
tie op te doen. De drukkers ergeren 
zich daar wel eens aan. Het is dus 
belangrijk om begrip te kweken 
voor wat de ander doet. Eens per 
maand zitten we met de hele groep 
bij elkaar. Dan eten we frites, sho-
arma of pizza. Dan vertellen we aan 
elkaar waar we mee bezig zijn. Ik 
verwacht dat die aanpak zijn vruch-
ten afwerpt. Dat is belangrijk, want 
ik moet er voor waken dat intern ge-
doe niet de overhand krijgt. Als het 
intern niet zou kloppen, kan ik niet 
met goed vertrouwen naar buiten 
treden.”

De lancering van Achterhoek 
Nieuws vereiste ook een nieuwe 
aanpak?

Gerhard Weevers: “Ik ben een 
organisator die het leuk vindt 
om met 23 mensen wekelijks 14 
kranten uit te geven. Dat doen 
ze samen met een groot netwerk 
van freelance correspondenten 
en fotografen. In een totale op-
lage van 180.000 exemplaren. Met 
de specials er nog bij over de vele 
evenementen en activiteiten die 
in de Achterhoek georganiseerd 
worden. Ik vind dat prachtige pro-
cessen.

De start van Achterhoek Nieuws 
heb ik niet aangepakt als het sa-
menvoegen van twee bedrijven. 
Uit ervaring weet ik dat mensen 
moeilijk veranderen. Daarom heb 
gezegd dat we Achterhoek Nieuws 
beschouwen als een nieuw bedrijf. 
Gisteren bestond het nog niet. Ik 
kijk dus niet terug hoe we het bij 
Weevers deden, of hoe anderen 
het aanpakten bij BDU.

We hebben vijf zelfstandige teams. 
Het team ontwerpers en vier teams 
die verantwoordelijk zijn voor 
meerdere titels. Zij hebben zelfs 
een eigen sponsorbudget. Een 
dergelijke structuur bestond niet 
bij Weevers en niet bij BDU. Als je 
nieuw begint, kun je structuren in 
één keer doorzetten. De volgende 
uitdaging is om een grotere na-
druk te leggen op digitaal. We zijn 
al prominent op papier, we willen 
ook prominent worden op inter-
net. Daarnaast willen we nieuwe 
concepten neerzetten voor diverse 
marktsegmenten.”

Tekst en foto: Driesteden Business, Toon 

van der Stappen en Evert van de Worp

Rob van Dijk (links) en Gerhard Weevers. Foto: Evert van de Worp
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Volg ons op facebook!
FACEBOOK.COM/
GROENRIJK.DOETINCHEM

Extraaanbiedingen bij GroenRijk Steentjes Doetinchem!

Groot-
bloemige viool
Viola F1. Diverse 
kleuren. Ø 9 cm. 
Draagtray 6 stuks

Echeveria
Echeveria ‘Alice 
Wright’. 
Pot 3 liter

Bolchrysant
Chrysanthemum.
Diverse kleuren.
ø 40-50 cm. Ø 19 cm. 
Per stuk 4.99

Patio Cyclaam
Diverse kleuren. 
Ø 10 cm. 
3 stuks 5.97

Cactus
Diverse soorten.
Ø 9 cm. Per stuk 2.69

9.49

5.99

3.49

1.99

Welkom op onze streekmarkt waar u 
kunt slenteren langs kraampjes met vers 
geoogste, in de Achterhoek geteelde, 
producten! Maar ook ambachtelijke 
koopwaren vervaardigd in de Achterhoek 
en daardoor uniek. De Achterhoek is rijk 
aan bedrijven en organisaties die u graag 
laten zien wat de streek u te bieden heeft! 
Laot ow verrassen!

Zaterdag 24 en
zondag 25 september

Zaterdag 24 september
van 9.00 tot 17.00 uur
Zondag 25 september
van 11.00 tot 17.00 uur

Streekmarkt

van de Achterhoek

De toegang is gratis!

3 VOOR

4.-

3 VOOR

5.-
2 VOOR

5.-
GroenRijk Steentjes Doetinchem
Wassinkbrinkweg 2 7002 ZD Doetin Geldig van donderdag 22 t/m dinsdag 27 september. OP=OP 

* De contante korting is geldig t/m 31-10-2016. Alleen geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Niet geldig voor fl eet- en 
leaseorders, niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie met andere acties. ** Genoemde consumentenadviesprijzen 
zijn op basis van de meest recente prijslijst, incl. btw, bpm en eventuele toepasbare kortingen exclusief afl everingskosten, leges, 
verwijderingsbijdrage en metallic lak. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specifi caties. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Overeenkomstig 715/2007 EG. Min./max. verbruik Nissan-gamma gecombineerd: 4,1-7,4 l/100km, resp. 24,2-13,5 km/ltr. CO2 -uitstoot 
variërend van 0 tot 169 gr/km.

Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo GLD
Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2
6902 PW Zevenaar
Tel. (0316) 52 35 23

Laan v.d. Dierenriem 29
7324 AB Apeldoorn
Tel. (055) 369 62 12

Solingenstraat 3
7421 ZN Deventer
Tel. (0570) 519 360

facebook.com/herwers twitter.com/herwersherwers.nl/nissan

EXCLUSIEF BIJ HERWERS!
NAZOMERSTUNT

Tot € 3.000 contante korting* 

of tot € 70 per maand korting op Private Lease!

NISSAN MICRA
NU AL V.A. € 10.240**

NISSAN NOTE
NU AL V.A. € 11.490**

57X34X

inclusief € 2.000 
contante korting*

inclusief € 3.000 
contante korting*

Of tot € 50 korting op 
Private Lease

Of tot € 70 korting op 
Private Lease

Kijk voor alle aanbiedingen op herwers.nl/NISSAN/acties

www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

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

Maandaanbieding 
SEPTEMBER:

GRATIS INTERIEURADVIES
BIJ DE SPANNEVOGEL*

MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK!
*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

 

WWW.ELWIKRA.NL
Zelhem  •  06-20364752

OVERKAPPING & 
ZONWERINGEN

Topkwaliteit tegen de laagste prijzen

24 en 25 september OPEN DAG 
de FIERE WIJNAKKER.

Vierakkersestraatweg 8 in Zutphen 



Feestborden te huur voor unieke
gelegenheid of feestje
BAAK - Steeds meer mensen ken-
nen het bedrijfje van Werner 
Willemsen en Astrid Deckers: 
Het Achterhoeks Bordje. Zo’n 
drie jaar geleden ontstond het 
idee om een unieke gelegenheid 
of feestje op te kunnen vrolijken 
met een kleurrijk bord in de tuin. 
Onlangs hebben ze ook Baakse 
vlaggetjes geïntroduceerd en 
zijn er weer nieuwe Baakse bier-
viltjes beschikbaar.

Werner en Astrid zien dat steeds 
meer mensen makkelijker wor-
den en te maken krijgen met tijds-
gebrek, terwijl familie, buurt of 
kennissen wel graag aandacht wil 
besteden aan een bijzondere gele-
genheid in iemands leven.

“Maar ze zoeken niet altijd meer 
naar panlatten en witte lakens. 
Mensen pakken de mobiele tele-
foon en bestellen via internet.” Het 
idee van de feestbordjes kwam 
met Astrid mee vanuit Kerkdriel 
in Brabants Gelderland. Daar kent 
men deze traditie al jaren en bij de 
geboorte van Astrid’s neefje Levi 
stond een bordje in de tuin. Dit 
zou ook in de Achterhoek kunnen 
worden toegepast.

Stilstaan bij de 
mooie dingen in 
het leven

“Je moet stilstaan bij de mooie 
dingen in het leven. Alles is zo be-
trekkelijk”, aldus Werner en Astrid. 
De website hetachterhoeksbordje.
nl wordt steeds uitgebreider. Wa-
ren drie jaar geleden een vijftiental 
bordjes te huur, inmiddels zijn dat 
er meer dan dertig: Geboorte, Kin-
derverjaardag, Samenwonen, Ge-
trouwd, Geslaagd, 1, 2, 3, 25, 40, 50 
of 60 jaar, Pensioen, Welkom in de 
buurt, Welkom thuis.

Omdat het versieren van een tuin 
meer vraagt dan alleen een bordje, 
heeft Het Achterhoeks Bordje de 
mogelijkheid om slingers en bal-
lonnen te kopen, direct te bestel-
len bij de verhuur van een bordje. 
Werner en Astrid kozen ervoor om 
professioneel borden laten maken 
en gaven daar zelf invulling aan 
samen met een ontwerpbureau.

“Humor en gezelligheid staat 
voorop bij onze borden. De in-
ternetsite is ook super vrolijk. 
En het is ‘tweetalig’: niet alleen 
in het Achterhoeks (WALD spel-
ling), maar ook in het Nederlands. 
Hiermee willen we een steentje 
bijdragen aan het behoud van het 
dialect.”

Werner is geboren en getogen in 
Baak. Om het groen-wit weer in 

Baak te krijgen en gezelligheid te 
creëren zijn Baakse vlaggetjes ge-
maakt, die bij (buurt)feestjes, een 
verjaardag, koningsdag of kermis 
kunnen worden ophangen. En er 
zijn weer Baakse bierviltjes. “We 
mogen toch trots zijn dat we een 
dorpswapen hebben? Daar heb-
ben we bewust aandacht aan ge-
geven. Ook hebben we nu iets 
unieks en ludieks namelijk een 
emaille bordje van Baak (model 
schildje) met het dorpswapen 
erop. Alleen voor de echte liefheb-
bers en binnenkort op inschrijving 
beschikbaar.”
   

 ■ www.hetachterhoeksbordje.nl

 ■ (0575) 472453

 ■ info@hetachterhoeksbordje.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
HENGELO - Op zondag 25 sep-
tember gaat mevrouw Netty Hen-
geveld uit Eibergen voor in de 
dienst van de Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap Hengelo. De kerk-
dienst begint om 10.30 uur in de 

kleine kerk aan de Banninkstraat 
nummer 9. Na de viering is er ge-
legenheid elkaar te ontmoeten en 
om onder het genot van een kopje 
koffie/thee met elkaar na te pra-
ten. Ieder is van harte welkom.

   

Hengelo’s Gemengd Koor zoekt 
nieuwe leden
HENGELO - Op dinsdag 27 septem-
ber geeft het Hengelo’s Gemengd 
Koor een open repetitie voor een 
ieder die van zingen houdt, in ver-
enigingsverband. Het repertoire is 
zeer gevarieerd.

Het koor zingt nummers van Ab-
ba, van Simon & Garfunkel, Bob 
Dylen en ook van Mozart, Schu-
bert, Bortniansky, en Cherubini. 
“Het is bovenal een hele gezellige 
club, waar u zich vast snel thuis 
voelt”, aldus de secretaris. “We 
hebben veertig leden, waarvan 
de heren in de minderheid zijn. 
We maken om het jaar een meer-
daagse buitenlandse Concert-trip, 
een Kerstconcert met het Vordens 
Mannenkoor en we doen mee aan 
plaatselijke optredens als we daar 

voor gevraagd worden. Op dit mo-
ment repeteren we voor een optre-
den rond Kerst, in samenwerking 
met het Gemengd koor Cicada 
uit Warnsveld, in Warnsveld. Wij 
repeteren één keer per week op 
dinsdagavond, onder leiding van 
Dirigent Rob Mullink en zingen 
van 19.30 tot 21.30 uur met een 
pauze van een half uur. Natuur-
lijk zijn zangers voor alle partijen 
welkom, maar vooral de bassen en 
tenoren van ons koor, behoeven 
aanvulling. We begroeten U graag 
op onze Open repetitie. Kunt U 
zingen, zing dan mee.”

Het repetitielokaal van Hengelo’s 
Gemengd Koor is Party-Centrum 
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo.

   

Postzegelvereniging organiseert 
verzamelbeurs
LICHTENVOORDE - Op zondag 25 
september houdt de postzegelver-
eniging De Achterhoek haar jaar-
lijkse Verzamelbeurs in de Swite 
van Schuttersgilde St. Swibertus 
aan de Hendrik Leemreizestraat 
2 in Lichtenvoorde. Openingstijd 
van 10.00 tot 16.00 uur. Er zijn, 
naast postzegelhandelaren, ook 

handelaren van brief,- en ansicht-
kaarten aanwezig en er komt een 
muntenhandelaar. Toegang is 
gratis. Parkeermogelijkheden zijn 
gratis en onbeperkt. Meer infor-
matie via Henk Grievink: 0544-
375707 / 06-11770082 of henkgrie-
vink@hotmail.com. 

BAAK - Gymnastiek- en dans-
vereniging D.O.G. Baak maakte 
zaterdag 17 september een fees-
telijke start van de Nationale 
Sportweek. Sportzaal Concordia 
opende om 9.00 uur de deuren 
voor de allerkleinsten vanaf 2,5 
jaar. Er volgde een waar sport-
feest die dag en het feest werd 
om 14.45 uur afgesloten door de 
selectieturnsters.

Met als thema ‘Gezond en ge-
zelligheid’ konden de ouders/
verzorgers van de kinderen in de 
zaterdag gymgroepen meekijken 
of zelfs actief meedoen in de les-
sen. Ruim zeventig mensen gaven 
gehoor aan de oproep om mee te 
sporten met hun kinderen. Het was 
een gezellige drukte en menig ou-
der nam ook actief deel aan de les. 
Daarbij werd er gezellig bijgepraat 
met andere ouders, onder het ge-
not van een kopje koffie of thee.
Vanuit de gemeente Bronkhorst 
was voor deze gelegenheid wet-
houder Antoon Peppelman aan-
wezig. De heer Peppelman was 
onder de indruk van de opkomst 
en deelname van de ouders, het 
enthousiasme van de leiding en de 
regiofunctie die D.O.G. Baak heeft. 
“Het gebouw Concordia kende ik 
wel, bijzonder dat er zo een mooie, 

grote vereniging in zit. Het is voor 
ons als gemeente belangrijk het 
sportaanbod te stimuleren en te 
behouden, voor jongeren en ook 
zeker de ouderen. Van de ouderen 
wordt verlangd dat ze langer in de 
eigen omgeving blijven wonen. 
Hierbij speelt vitaliteit een belang-
rijke rol. Het is daarom goed om te 
zien dat ondanks de krimp in de 
regio D.O.G. Baak een groeiende 
sportvereniging is, die aansluit op 
de behoefte van jongere en ook 
van de oudere sporters.” De kinde-
ren ontvingen aan het einde van 

de les een Sportcertificaat ‘Deel-
name Nationale Sportweek’ en 
een lekkere appel van Fruitbedrijf 
Horstink. De Nationale Sportweek 
duurt nog tot en met zaterdag 24 
september. De hele week zijn er 
nog open lessen, een workshop 
stoelgym en gezondheidschecks 
in samenwerking met Kruiswerk 
Achterhoek. Voor een overzicht 
van de komende activiteiten en de 
foto’s van afgelopen zaterdag.
   

 ■ www.dogbaak.nl

Feestelijke start van Nationale
Sportweek bij DOG Baak

Ouders doen mee lessen bij DOG Baak. Foto: DOG Baak

Astrid Deckers en Werner Willemsen van Het Achterhoeks Bordje. Foto: Liesbeth Spaansen

Reypenaer: kaas met geschiedenis
Oud
In mijn vorige column schreef ik 
al over oude kaas en de rijpings-
tijd hiervan. Een bijzondere oude 
kaas is Reypenaer. De Reypenaer 
kazen komen bij een kleinschali-
ge producent vandaan en worden 
vervolgens gerijpt door de familie 
Wijngaard in Woerden. Opa Piet be-
gon in 1936 met de kaashandel en 
inmiddels is achterachterkleinzoon 
Rien de vierde generatie in het be-
drijf. Kennis en ervaring genoeg dus 
om de sublieme Reypenaer kazen 
op de juiste smaak te krijgen.

Pakhuis
Het pakhuis waar de Reypenaer ka-
zen liggen te rijpen, staat al sinds be-
gin 1900 aan de Oude Rijn in Woer-
den. Enige jaren geleden mocht ik 
het bezoeken en was verbaasd over 
de bescheiden omvang ervan. Ook 
ontbreken klimaatsystemen die 
de temperatuur constant houden. 
Integendeel, ’s zomers is het warm 
in het pakhuis en ’s winters is het 
koud. Net als in de natuur. De pak-
huismeester vertelt enthousiast: 
“Ja, in de zomer zet ik ’s avonds de 
deuren naar de Oude Rijn wijd open. 
De koele nachtlucht zorgt voor gra-
tis verkoeling in het pakhuis!”  Op 
iedere etage zitten vele luiken in 
de vloer; deze worden handmatig 
opengezet om de luchtcirculatie in 
het pakhuis te bevorderen. Lekker 
ouderwets en duurzaam!

Kazen 
Het resultaat: drie subliem gerijpte 
kazen. Allereerst de Reypenaer 1 
jaar. Hoewel al een oude kaas voor 
kaasbegrippen, is deze alles behal-
ve scherp van smaak, maar juist 
smeuïg en zacht.

De bekendste is de Reypenaer 
VSOP, het paradepaardje. In de 
twee jaar rijping ervan is ongeveer 
25% van de oorspronkelijke kaas 
letterlijk in de lucht vervlogen. De 
witte puntjes op het snijvlak zijn 
uitgekristalliseerde mineralen en 
eiwitten. Deze geven de lekkere 
‘knispering’ bij het eten. De smaak 
is krachtig en vol met aroma’s van 
chocolade, karamel en hazelnoot. 

De oudste van de drie kazen is de 
Reypenaer XO. Deze kaas heeft 2,5 
jaar liggen rijpen en wordt gemaakt 
van de beste zomermelk. Het re-
sultaat is een bijzonder complexe 
smaak met aroma’s van karamel, 
walnoot, boter en gras.

Ik zou nog veel meer over de Rey-
penaer kazen kunnen vertellen... 
maar u kunt veel beter komen proe-
ven. Want dit is kaas voor genieters 
én dat doet u dan ook volop!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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De eigenaren, Saskia van der Lecq 
en Michel Wesselink zijn bijzonder 
blij met deze nieuwe plek want nu 
kunnen ze de leden nog beter van 
dienst zijn. Het totale oppervlak 
van 1400 m2 wordt besteed aan 
een nog uitgebreider aanbod aan 
fitnessmogelijkheden, groepsles-
sen, horeca en welzijn. Nieuw per 

3 oktober biedt TotalFit bijvoor-
beeld een functionele zone van 
100 m2, een ruim apart gelegen 
krachtgedeelte en een 30-minuten 
circuit. Ook zijn er twee luxe sau-
na’s in de moderne kleedkamers, 
zonnebank en een sfeervolle ho-
recaruimte. Saskia en Michel zijn 
vooral te spreken over de plek, 

nabij het centrum (op loopafstand 
van het station) en toch met vol-
doende parkeergelegenheid.

Door de verruimde openingstij-
den is het gelukt het aanbod aan 
groepslessen nog completer te 
maken: van Clubjoy de Power, Yo-
ga, Cycle, Battle, Step, Fit & Shape 
en Core. Ook Spinning, Burn, Me-
disch Fitness, Seniorenfitness, Ki-
dZ Dance en Streetdance worden 
als vanouds gegeven. Poweryoga, 
Yoga Flow, H.I.I.T.( High Intensity 

Interval Training) en Small Group 
Training voegen we toe aan ons 
lesaanbod. Er is veel mogelijk op 
het gebied van Personal Training, 
het afslankprogramma Samen 
Sterk en tevens komen er Judo-
lessen, verzorgd door Nippon Ju-
do Achterhoek.

Een mooie aanvulling binnen het 
centrum is de komst van Fysiothe-
rapiepraktijk Sjaak Jansen. Want 
zij openen in het TotalFit centrum 
een nieuwe vestiging. Ze hebben 

al een praktijk in Zieuwent en 
Doetinchem. Dus heeft u pijn met 
bewegen of andere lichamelijke 
klachten? Dan staan ook zij van-
af 3 oktober op De Venterkamp 
5, klaar om u te helpen, wat uw 
klacht ook is.  Door  gebruik te 
maken van de nieuwste technie-
ken en innovatieve behandelme-
thodes stellen zij alles in het werk 
om uw klacht te verlichten of te 
verhelpen. De fysiotherapeuten 
beheersen velen specialisaties en 
zijn daardoor in staat altijd verder 
te kijken en door te denken over 
de oorzaak van uw klacht. Hier ligt 
hun kracht.

Zoals u van ons gewend was aan 
de Garvelinkkampweg en Nijver-
heidsstraat staat het enthousiaste 
team van TotalFit klaar, om u op-
timaal te adviseren en te onder-
steunen bij alle activiteiten op het 
gebied van fitness, gezondheid, 
voeding en beweging. In een nog 
mooier onderkomen.

TotalFit ziet u graag komen op 2 
oktober en uiteraard zéker ook 
daarna. Om de opening te vieren 
heeft TotalFit in de maand okto-
ber voor ieder nieuw lid een mooie 
actie: maak kans op  5x personal 
training incl. voedingsadvies, een 
horecabon van 50 euro, een GRA-
TIS sportmassage van Fysiothera-
pie Sjaak Jansen, een cadeaubon 
van Tanja Bouwhuis Fotografie.

(Infotorial)

Gratis rugscan bij opening Fysiotherapie Sjaak Jansen in Ruurlo
Op zondag 2 oktober zal de opening plaatsvinden van een nieuwe 
praktijk voor fysiotherapie in Ruurlo. Fysiotherapie Sjaak Jansen, 
met vestigingen in Zieuwent, Doetinchem en een wijklocatie in Ma-
riënvelde, zal dan in het pand van Totalfit aan de Venterkamp 5 in 
Ruurlo plaatsnemen. 

De samenwerking met het nieuw 
opgezette fitnesscentrum zal voor 
beide partijen een win-win situa-
tie zijn. De fysiotherapeuten zul-
len voor revalidatiedoeleinden 
gebruik kunnen maken van de 
nieuwste apparatuur van Totalfit 
en de klanten van Totalfit kunnen 
terecht bij de fysiotherapeut als er 
klachten of blessures zijn.  

De belangrijkste kenmerken van 
de praktijken van Sjaak Jansen 
zijn persoonlijke aandacht, ruime  
openingstijden, altijd verder kij-
ken, de nieuwste apparatuur en 
vele specialisaties. Naast de regu-
liere fysiotherapie is er manuele 
therapie, kinderfysiotherapie, be-
drijfsfysiotherapie, sporttherapie, 
Dry needling, shockwave therapie, 
viscerale therapie, craniosacrale 
therapie en  DorSano rugtraining.

Tijdens de opening zullen een 

aantal demonstraties gegeven 
worden van een aantal van deze 
specialisaties. 

Shockwavetherapie
Dit is een bewezen therapie die 
uitkomst biedt aan slachtoffers 
van hielspoor, peesontstekingen 
en tennisellebogen. De pijnlijke 
plek wordt behandeld met een be-
handelkop die krachtige trillingen 
geeft die het lichaam aanzetten 
tot genezing. Shockwave therapie 
verhoogt de genezingskans tot 
maar liefst 85% ten opzichte van 
andere vormen van therapie. 

Dry Needling (Dit is niet hetzelf-
de als accupunctuur) 
Door middel van een speciale tech-
niek worden spieren aangeprikt 
en raken op die manier snel en 
langdurig ontspannen. Er worden 
‘droge’ (dry) accupunctuurnaal-
den gebruikt en er wordt dus geen 

vloeistof in de spier gespoten. De 
therapeut gaat op zoek naar het 
triggerpoint, een verkrampt plekje 
in een spier dat naast lokale druk-
pijn ook vaak pijn ‘op afstand’ ver-
oorzaakt. Triggerpoints kunnen 

zich uiten in pijn en lokale stijfheid 
in de spier, bewegingsbeperkin-
gen in gewrichten, verminderde 
kracht in de betrokken spier(en), 
pijn-ontwijkend gedrag (anders 
bewegen) en hoofdpijn, aange-
zichtspijn en/of kramp. 

DorSano rugscan
Door het scannen van de rug 
met een Medi Mouse kunnen we 
het probleemgebied van de rug 
in beeld brengen en kunnen we 
daarna heel gericht behandelen. 
De Medi Mouse is een flexibel ap-
paraat dat uw wervelkolom ana-
lyseert. De gegevens worden naar 
de computer gestuurd die er een 
analyse van maakt. Heeft u be-
langstelling voor deze  rugscan 
dan maken wij tijdens de opening 

graag een afspraak met u voor een 
GRATIS rugscan. Natuurlijk kunt u 
ons ook bellen voor een afspraak 
op telefoonnummer 0573-792000. 

Voor meer informatie over onze 
praktijk en onze specialisaties ver-
wijzen wij u naar onze website:
www.fysiotherapie-sjaakjansen.nl

Wij zien u graag op zondag 2 okto-
ber aan De Venterkamp 5 te Ruur-
lo.  Tussen 14.00 en 17.00 zullen de 
deuren voor u openstaan en ont-
vangen wij u graag met een hapje 
en een drankje.

Fysiotherapie Sjaak Jansen
De Venterkamp 5
7251 AH  Ruurlo
Tel. 0573-792000

(Infotorial)



Hendrickx-van den Bogaart
wereldkampioen zijspancross

RUDERSBERG - In het Duitse Ru-
dersberg heeft de Belg Jan Hen-
drickx de wereldtitel veroverd. 
Door een derde plaats in de 
eerste manche had hij genoeg 
punten om de concurrentie voor 
te blijven. Onder zware omstan-
digheden wist Daniël Willemsen 
zijn zesde plaats in de eindstand 
veilig te stellen; Koen Hermans 
moest een plek inleveren en ein-
digde als achtste.

In Rudersberg wordt steevast de 
finale van het WK Zijspancross 
georganiseerd. Dit jaar waren 
de weersomstandigheden zwaar 
door de gestadige regenval. Het 
weerhield de gebroeders Bax in de 
eerste manche niet om hun goede 
vorm vast te houden en de eer-
ste manche zonder problemen te 
winnen. De aandacht ging vooral 
uit naar de combinatie Hendrickx-
van den Bogaart die tien punten 
nodig hadden voor het wereld-
kampioenschap. Zij stuurden naar 
een veilige derde positie waardoor 
de titel al binnen was. De eerste 
titel voor Hendrickx in zijn laatste 
crossjaar!
Door een tweede plaats wis-
ten Adriaensen-Daiders het duo 
Brown-Chamberlain tot drie pun-
ten te naderen, zodat deze strijd in 
de tweede manche moest worden 
uitgevochten.

Daniël Willemsen had met de 
negentienjarige Tsjech Martin 
Hroch zijn vijfde bakkenist van dit 
jaar. Zonder voorbereiding reden 
ze een goede wedstrijd. Na een 
vierde plaats bij de start bleven ze 
in de tweede ronde steken in de 

modder en vielen terug. Daarna 
kwamen ze goed terug en gingen 
als zevende over de streep. Her-
mans-van Gaalen werden elfde, 
Sanders-Bijenhof vijftiende.

Het bleef regenen, waardoor het 
circuit er voor de tweede manche 
verzopen bij lag en de start drie 
kwartier moest worden uitgesteld. 
Al in de eerste ronde zaten alle 
rijders onder de modder. Adriae-
nsen-Daiders waren gemotiveerd 
om de tweede eindpositie binnen 
te halen. Ze namen kopstart om 
deze niet meer af te staan en de ge-
broeders Cermak voor te blijven. 
Brown-Chamberlain moesten ook 
Hendrickx-van den Bogaart voor 
laten gaan, waardoor de Britten 
genoegen moesten nemen met 
een derde plaats in de eindstand.
Zowel de eerste als de tweede po-
sitie zijn dit jaar voor de Belgen. 
Hendrickx kon de titel pakken 
doordat eerst Willemsen en Beunk 
en later ook Adriaensen met bles-
sures te kampen hadden en de lei-
ding af moesten staan.

In de eerste ronden van de tweede 
manche bleven veel combinaties 
steken in de modder. De gebroe-
ders Bax kwamen ten val, maar 
reden nog naar plek acht. Willem-
sen-Hroch begonnen in de mid-
denmoot maar wisten nog naar 
voren te rijden naar een tiende 
plaats. Bij Hermans-van Gaalen 
sloeg al snel de motor af en moes-
ten van de allerlaatste plaats naar 
voren zien te rijden. Dat lukte nog 
aardig door als zeventiende te 
eindigen, maar omdat Wilkinson 
meer punten pakte moesten ze de 

Britten voor laten gaan in de eind-
stand. Sanders-Bijenhof finishten 
als 21e. De dagzege in Rudersberg 
was voor Adriaenssen-Daiders, 
voor Cermak-Cermak en Hen-
drickx-van den Bogaart.

Hiermee is een einde gekomen 
aan het seizoen met elf Grand-
Prixwedstrijden. Voor zowel Wil-
lemsen-Beunk als Hermans-van 
Gaalen een wisselvallig seizoen. 
Vooraf hoopten beide teams om 
mee te doen naar de topposities, 
maar door blessures, pech en cra-
shes lukte dat niet. Door bij de eer-
ste acht te eindigen is de A-status 
voor Willemsen en Hermans wel 
gewaarborgd.
Van de GP in Rudersberg maakte 
de Hengelose fotograaf Albert 
Schreuder weer veel spectaculaire 
foto’s. Deze (en van andere wed-
strijden) zijn te vinden op de site 
van Sidecarcrosspictures.
In het weekend van 8 en 9 oktober 
zullen Willemsen, Bax en Her-
mans voor team Nederland star-
ten in de Sidecarcross of Nations 
in Dardon Guegnon in Frankrijk.

Eindstand WK: 1. Hendrickx - van 
den Bogaart 424 pt, 2. Adriaens-
sen - Daiders 381 pt, 3. Brown - 
Chamberlain 377 pt, 4. Bax - Bax 
335 pt, 5. Cermak - Cermak 326 
pt, 6. Willemsen - Beunk 266 pt, 7. 
Wilkinson - Chamberlain 248 pt, 
8. Hermans - van Gaalen 243 pt, 9. 
Giraud - Musset 215 pt, 10. Jarvis 
- Nilsson 211 pt, 16. van Werven - 
van der Putten 115 pt.
   

 ■ www.sidecarcrosspictures.nl

   

Dalende lijn WW in Achterhoek
ACHTERHOEK - Eind augustus 
telt de Achterhoek 7.457 WW-
uitkeringen. Dat is 4,8% van de 
beroepsbevolking, precies gelijk 
aan het landelijk gemiddelde. Ten 
opzichte van juli is het aantal WW-
uitkeringen slechts enkele tiental-
len gedaald (-0,3%). Daarmee is 
de daling in juli minder sterk dan 
landelijk. Op jaarbasis is de ont-
wikkeling in de Achterhoek juist 
gunstiger dan landelijk. Landelijk 
een stijging van de WW met 1,7% 
en in de Achterhoek een daling 
van 2%. Dat het aantal WW-uitke-
ringen lager is dan een jaar gele-

den, komt vooral door het gestage 
economische herstel.

In de seizoengevoelige sectoren 
bouw en horeca daalde de WW 
in augustus nog relatief sterk, net 
als in juli. Bij de uitzendbedrijven 
is nog wel sprake van een afname, 
maar minder sterk dan in de af-
gelopen maanden, en in de land-
bouw blijft het aantal WW-uitke-
ringen vrijwel gelijk. Een van de 
weinige sectoren waar de WW in 
augustus toeneemt is het onder-
wijs. Dit is een normale ontwik-
keling in deze periode, omdat veel 

tijdelijke contracten aan het eind 
van het schooljaar worden beëin-
digd. In het begin van het nieuwe 
schooljaar zal een deel van deze 
WW’ers weer in het onderwijs aan 
het werk gaan. Lichte toenames 
van het aantal WW-uitkeringen 
zijn er ook in de industrie en de 
handel. Vergeleken met augustus 
2015 komt de daling in de WW 
vooral voor rekening van de in-
dustrie, bouw, handel en horeca, 
maar ook in het onderwijs. Stijgin-
gen zijn er vooral in gezondheids-
zorg en welzijn.

Wijziging in onderhoud van 
watergangen
ACHTERHOEK - Waterschap Rijn en 
IJssel herziet de wijze waarop zij 
het beheer en onderhoud van haar 
watergangen heeft georganiseerd. 
Vanaf 2017 richt zij zich op het be-
heer en onderhoud van de grote 
en middelgrote beken en rivieren 
in haar gebied (m.n. Achterhoek 
en Liemers). Dit betekent dat het 
onderhoud van kleine beekjes en 
slootjes vanaf die datum overge-
dragen worden aan de eigenaren, 
die hun gronden gelegen hebben 
aan die watergangen. Met de over-
dracht wordt het onderhoud voor 
het hele beheergebied van het wa-
terschap uniform en blijft de beno-
digde waterafvoer gegarandeerd. 
Het betreft de kleinere beekjes en 
sloten die relatief weinig water 
afvoeren (jaarlijks minder dan 20 
liter per seconde) en dus geen es-
sentiële functie hebben in het wa-
tersysteem. Op de website www.
wrij.nl/overdracht_kleine_water-
gangen kunnen grondeigenaren 
zien welke watergangen hieronder 
vallen.

Grondeigenaren mogen vanaf 
2017 zelf bepalen hoe zij het on-
derhoud op hun eigendom uit 
(laten) voeren. De wijze van on-
derhoud mag echter niet leiden 
tot overlast, zoals vernatting of 
overstroming - en moet uiteraard 
binnen de wettelijke kaders val-
len. Met de Land- en Tuinbouw-
organisatie (LTO Noord) is een pi-
lot gedaan en afgesproken dat de 
wijziging na twee jaar geëvalueerd 
wordt.

Informatie en procedure
Voorafgaand aan de formele pro-
cedure, organiseert het water-
schap drie bijeenkomsten over 
de wijziging in het onderhoud. 
Tijdens deze bijeenkomsten kun-
nen geïnteresseerden de kaart 
met de watergangen raadplegen 
en vragen stellen aan medewer-
kers van het waterschap over hun 
specifieke situatie. De inloopbij-
eenkomsten worden gehouden 
op: Maandag 26 september in Cul-
tureel centrum de Bron, Groenlo; 
dinsdag 27 september, Kulturhus 
‘t Kruispunt, Laren (Gld) en op 
woensdag 28 september, Dorps-
huis ‘t Kelrehuus, Kilder.

Vanaf eind oktober 2016 zal de for-
mele procedure worden doorlo-
pen om de wijziging van de onder-
houdsplicht in de ‘Legger’ door te 
voeren. Op deze Legger staan alle 
watergangen, dijken, stuwen en 
andere eigendommen die het wa-
terschap beheert en onderhoudt. 
Onderdeel van de procedure is dat 
de concept-Legger ter inzage ge-
legd wordt gedurende een periode 
van zes weken. Mensen kunnen 
dan daar met hun bezwaren te-
recht. Meer informatie en de exac-
te data worden bekend gemaakt 
via de website van het waterschap 
www.wrij.nl/overdracht_kleine_
watergangen. Na twee jaar wordt 
geëvalueerd en bepaald of het on-
derhoud van de betreffende kleine 
watergangen definitief overgedra-
gen wordt.

   

Cursus GGNet voor familieleden

DOETINCHEM - GGNet komt met 
een cursus voor familieleden van 
mensen met psychische proble-
men. Op maandagavond 7 novem-
ber start in Doetinchem met deze 
preventieve cursus voor mantel-
zorgers/familieleden. In de cursus 
gaat men aan de slag met inzicht 
en vaardigheden vanuit de Accep-
tance and Commitment Therapy, 
om overbelasting te voorkomen. 

Thema’s: gevoelens, hier-en-nu, 
acceptatie, mildheid en persoon-
lijke waarden. De groepscursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten 
(van twee uur) met een individu-
ele kennismaking. Er wordt ge-
werkt met een cursusmap. Voor 
meer info en aanmelden kan men 
terecht bij GGNet Preventie op tel. 
088-933 11 80, preventie@ggnet.nl 
of op www.ggnet.nl/preventie.

Hendrickx en v.d. Bogaart zijn blij met hun titel. Foto Albert Schreuder

(Advertorial)

Beeldhouwatelier Baak 
viert jubileum
Al 12,5 jaar lang inspirerende momenten
BAAK - Anne van der Vliet Brou-
wer gaf in het voorjaar van 2003 
de eerste workshops beeldhou-
wen. In haar beeldhouwatelier, 
galerie en beeldentuin aan de 
voet van de Sint Martinuskerk 
inspireert zij al 12,5 jaar cursis-
ten om van steen vele prachti-
ge, bijzonder waardevolle beel-
den te creëren. 

Op zondag 25 september staat 
Anne stil bij dit jubileum met 
muziek en beeldende kunst. “Het 
overdragen van kennis is ontzet-
tend leuk om te doen”, vertelt 
Anne enthousiast. Zij probeert 
iedere workshopper te inspire-
ren.  “Steeds opnieuw probeer 
je ze zichzelf te laten overtreffen. 
Vormgeving is voor ieder per-
soonlijk en daarom verdiep ik me 
in de mens die aan het werk is!”
Tijdens de jubileumdag, 25 sep-
tember zijn de galerie en beel-
dentuin de hele dag te bezich-
tigen. De Sint Martinuskerk is 
eveneens te bezoeken, deze gaat 
die dag open om 13.30 uur. Ter 
gelegenheid van het jubileum zal 
om 15.00 uur in de Martinuskerk 

een concert van het duo ‘Con-
certo Alankara’ worden gegeven. 
Violiste Michaela Hollmannová 
en harpiste Diana de Vries spe-
len romantische muziek van hun 
nieuwste cd ‘Inspiring Moments’. 
Na afloop van dit bijzondere con-
cert is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten in de beeldentuin 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. 

Beeldhouwatelier Baak, Wich-
mondseweg 17a, 72232 LH Baak. 
Voor meer informatie, bel (0575) 
442601 of (06) 36334248, kijk of 
de site of facebook.

www.beeldhouwatelierbaak.nl
www.facebook.com/

beelden.inbaak
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DoesburgseKadedagen uniek festival
DOESBURG - De DoesburgseKa-
dedagen beloven een uniek fes-
tival te worden op en rond de 
IJsselkade en de vernieuwde 
Turfhaven en Passantenhaven 
in Doesburg op 24 en 25 septem-
ber. Twee dagen feest met on-
der andere een grote markt met 
honderd kramen, zang, muziek, 
demonstraties, modeshows, wa-
teractiviteiten en historische 
schepen aan de kade. Vertier 
voor jong en oud.

Op de Creatieve & Kunstzinnige 
markt staan veel creatieve en 
kunstzinnige kramen en het zal 
een uniek evenement zijn, waar-
bij creativiteit en kunstzinnigheid 
in elkaars verlengde liggen. Zowel 
voor de jongere als oudere bezoe-
ker wordt er een mix aangeboden 
van handgemaakt en creatief de-
sign en juist deze mix maakt van 
de DoesburgseKadedagen een 
echte ‘must see’ market.

Streekproduktenmarkt en Food-
trucks bieden gezondheid en een 
weloverwogen levensstijl, maar 
toch genieten van het goede wat 
deze aarde te bieden heeft. Dat is 
de trend van deze tijd en met een 
goede selectie van de beste streek-
produkten die zoveel mogelijk op 
biologische wijze worden gepro-
duceerd en waar de prijs-kwali-
teitsverhouding goed is, zal deze 
markt interessant zijn voor niet al-
leen de eindconsument, maar ook 
voor de betere koks en horeca-on-
dernemer die zich wil onderschei-
den in deze culinaire markt.

Men hoeft zich geen moment te 
vervelen, omdat er een program-
ma is vol met activiteiten. Overdag 
zal een aantal regionale dichters 
hun werk voordragen op de ter-
rassen en Jan Vijn, de stadsdichter, 
heeft de regie hiervan in handen. 
Het VVV biedt vanaf hun stand op 
de kade een stadswandeling, een 
torenbeklimming en een huifkar-
tocht aan. Gelieve in te schrijven 
bij de infokraam van het VVV. Er 
zullen diverse Kids Living Statues 
te bewonderen zijn.

De meeste Doesburgse scholen 
doen hieraan mee, maar ook voor 
kinderen buiten Doesburg is er 
plaats. Diverse modezaken uit de 
binnenstad van Doesburg zullen 
een wervelende modeshow neer-
zetten met hun nieuwste winter-
collectie. En net zoals vorig jaar, 
zal er een kindermodeshow zijn 
met outlet merkenkleding. Vorm-
gevingswerkplaats de Lente, waar 
jongeren worden begeleid die af-
stand tot de arbeidsmarkt hebben, 
zullen een indrukwekkende wa-
terbaan maken.

Vanaf de bovenkade zullen er 
stroomversnellingen en waterval-
len zijn die eindigen op de bene-
denkade. Kinderen kunnen zich 
daar uitstekend vermaken en kun-
nen een eigen bootje in elkaar zet-
ten en vervolgens te water laten. 
Op het open podium zal divers 
jong talent optreden, van solist tot 
opzwepende bands. Tevens zijn 
er sportactiviteiten op een sport-
podium, waar tevens genoten kan 
worden van streetdance. De vrij-

willige Doesburgse Brandweer zal 
een demonstratie om 17.00 uur 
geven. Verder kunnen kinderen 
en ook volwassen een uitdaging 
aangaan en proberen te lopen in 
supergrote waterballen. En voor 
mensen die het iets rustiger aan 
willen doen kunnen een rondvaart 
maken of één van de historische 

schepen bezoeken.

De markten zijn van 11.00 tot 
17.00 u maar de andere activitei-
ten lopen door tot middernacht. 
Er zullen speciale bands vanaf 
18.00 uur spelen die u graag op de 
been brengen.

De beste restaurateurs van Does-
burg zullen u verrassen met hun 
unieke recepten en u zult tot in de 
late uurtjes op de kade vertoeven. 
Kortom een geweldig feest voor ie-
dereen gedurende twee dagen.
   

 ■ www.doesburgsekadedagen.nl

Deze week maken wij extra veel:

FRAMBOZENSLOFFEN

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

voor 7.95van9.95

Heerlijk los gebakken deeg met spijsroom, 
luchtige zwitserse room 

en boordevol frisse frambozen.

* Aanbieding geldig van 
21 t/m 27 september

De Doesburgse Kade als festivalterrein. Foto: PR
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Hoge percentages behaald tijdens kroegentocht

Bridgeclub 
Bronckhorst heet 
61 paren welkom
HENGELO - Zaterdag 17 september 
heeft Bridgeclub Bronckhorst weer 
een gezellige Kroegentocht geor-
ganiseerd. Hengelo was ondanks 
alle onderhoud aan de wegen 
goed te bereiken. Iedereen was op 
tijd en voorzitter Hans Oldhoven 
kon 61 paren welkom heten. Men 
mocht al om kwart over elf bij Café 
Langeler vertrekken voor de eerste 
ronde bridgen. Betekende dat er 
ruim voldoende tijd was tussen de 
rondes. Zoveel tijd dat ook de win-
keliers er blij van werden.

Een van de organisatoren zei: “Ik 
ben ook een winkel in gelopen en 
de eigenaar zei tegen mij: ‘Jullie 
mogen wel vaker zoiets organise-
ren want ik heb al meerder klanten 
gehad.’ En het mooie weer maakte 
dat we tussen de rondes door, lek-
ker buiten konden zitten.”

Er werd gespeeld in vijf lijnen, ze-
ven rondes. Het heeft wedstrijd-
leider Ruud Bijloo wel zweetdrup-
pels gekost maar de programma-
tuur werkte uiteindelijk goed en 

rond half zes kon hij de uitslag 
bekend maken.

Van tevoren was gemeld dat alle 
nummers één, vijf en elf van elke 
lijn een prijs mochten gaan uit-
zoeken. Die vielen wel in bepaal-
de families. Erica Schut en Marijke 
Hilderink mochten naar voren ko-

men als vijfde in lijn D, Theo Schut 
en Theo Damen als vijfde in lijn C. 
Ook Johan Hilderink en Teun Pos 
hadden een prijs als no elf in lijn E. 

Om volledig te zijn ook maar de 
prijzen in alle lijnen. Nummers 
een staan zo bij de uitslag, Num-
mer vijf in lijn A: Miny van de 

Zande en Rian Degen, in Lijn B: 
Ina van den Bosch en Ank van der 
Berg, in lijn E. Tini Tiemesen en 
Kitty Mesker. Nummer elf in lijn 
A: Jolande Polman en Ellen Steh-
mann, in lijn B: Diny Lebbink en 
Leny Keurentjes, in lijn C: Alie 
Norde en Ineke de Bruin, in lijn 
D: Arie Gouka en Frieda van der 
Schot.

Uitslag
Lijn A. 1. Sjoerd Tichelman & Max 
Maas 57,50%, 2. Dick Brinkman 
& Hans Dekker 57,08%, 3. Maria 
Smeenk & Sonja Slootheer 57,08%. 
Lijn B: 1. Yvonne Verloop & Rieks 
Mulder 67,86%, 2. Corrie & Henk 
Veldman 62,86%, 3. Inge van We-
lij & Marcel Petri 61,43%. Lijn C: 
1. Jos & Henriette Meijers 65,71%, 
2. Paul Peters & Ine van Vrugt 
63,21%, 3. Joke Damveld & Hans 
Oldhoven 57,14%. Lijn D: 1. Rena-
te Lübke & Gerrie Goeijen 63,93%, 
2. Annie Hartman & Hans Jansen 
56,07%, 3. Tineke& Michiel Vente 
55,36%. Lijn E: 1. Tineke ten Dijk & 
Roelie Hiemcke 60,36%, 2. Anne-
lies Schröder & Paul Niks 58,57%, 
3. Tonnie & Annie Giesen 56,97%.

Dank aan iedereen die op welke 
manier dan ook, zich heeft ingezet 
om deze dag te doen slagen.

Achterhoekse 
wijnbouwer
AALTEN - Het is bijna eind septem-
ber. Tijd voor een nieuwe editie 
van Gaon. Op vrijdagavond 30 
september worden de lange tafels 
gedekt in de omgeving van Aalten.

De wijnranken bij de Achterhoek-
se wijnbouwers hangen in dit sei-
zoen vol met druiven. Voor Gaon 
reden genoeg om het pop-up res-
taurant in één van deze wijngaar-
den op te zetten. Hopelijk kunt u 
buiten eten en geniet u van een 
mooie zonsondergang. Maar als 
de weergoden iets anders in petto 
hebben, kan er worden uitgewe-
ken naar binnen. Wat het weer 
ook wordt, het wordt sowieso een 
sfeervolle avond. Bij Gaon etten 
blijft de exacte locatie tot 48 uur 
voor aanvang geheim. Het drie-
gangen diner en het programma 

blijft zelfs tot de avond zelf voor 
de gast een verrassing. Chef-kok 
Rene Klein doet voor elke gang uit 
de doeken wat er uitgeserveerd 
wordt en welke leveranciers uit 

de omgeving aan de basis van het 
gerecht staan. Voor de aanstaande 
editie alvast een klein tipje van 
de sluier: het brood is van bakker 
Van den Dobbelsteen en het vlees 

van keurslagerij Gleis. De locatie 
en het diner zijn elke keer anders, 
vaste ingrediënten bij een avondje 
Gaon zijn de lange tafels gedekt 
met mooi tafellinnen, het heerlijke 
eten en drinken, entertainment en 
de fijne, gemoedelijke sfeer.

Volgende avond 
30 september in 
Aalten

Zin in zo’n verrassende avond 
uit? De organisatie hoop u te ont-
moeten! Reserveer een plek via de 
website en proef ‘De Achterhoek 
in de Achterhoek’.
   

 ■ www.goan.nl

Gaon Etten tussen de druiventrossen

Chef Rene Klein doet haarfijn uit de doeken wat op het bord ligt. Foto: Alice Rouwhorst

Bridgen in de kroeg tijdens de jaarlijkse kroegentocht. Foto: PR

Home for Supper bij LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 21 
september staat de band ‘Home 
for Supper’ centraal in het pro-
gramma live@ideaal, dat tus-
sen 20.00 en 22.00 uur vanuit de 
iBeat Recording Studio in Zel-
hem wordt uitgezonden. De band 
speelt live en de bandleden wor-
den geïnterviewd door de presen-
tatoren van het programma.

Home for Supper heeft met de 
ingrediënten Rock, Pop, Rock ‘n 
Roll en een vleugje reggae een ei-
gen sound weten te ontwikkelen. 
Dit, gecombineerd met een bonk 
energie op het podium, komt 
over op het publiek dat meedeint 
in die golf van energie. Eigenzin-
nige riffjes, strakke drums, dikke 
baslijnen en refreintjes, die je het 

liefst zo hard mogelijk mee wilt 
zingen zorgen voor een geluid 
dat lekker in het gehoor ligt. De 
band houdt niet van teveel poes-
pas. “Muziek komt uit het hart en 
dat willen we ook zo presente-
ren.” Doordat de band een eigen 
sound heeft, passen de nummers 
die ze zelf schrijven perfect bij de 
rest van de setlist. Na een succes-
volle start willen de bandleden al-
les geven om Home for Supper op 
de kaart te zetten

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Rock met een eigen sound bij Live@Ideaal. Foto: PR
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Verbonden
Marloes (56):

Wat mij beweegt in de zorg? Het 
is moeilijk om dat in één zin te 
omschrijven. Het is een gevoel, een 
bepaald soort vertrouwdheid. Een 
gevoel dat me, gek genoeg, doet 
denken aan de zondagen die ik als 
klein meisje altijd doorbracht met 
mijn familie. Opa, oma, tantes, 
ooms, neven, nichten: iedereen 
kende elkaar, respecteerde elkaar, 
lachte én huilde met elkaar, en 
deed ondertussen gewoon waar hij 
goed in was.

Ik heb eigenlijk nooit veel met zorg 
te maken gehad, tot twee jaar 
geleden. Mijn vader, 83 jaar oud, 
kreeg een herseninfarct. Hij had al 
een tijdje geklaagd over hoofdpijn, 
toen hij op een middag – ik was 
toevallig net met mijn dochter op 
bezoek – niet meer uit zijn woorden 
kwam en zijn arm niet meer kon 
bewegen. We belden direct 112. 
Eenmaal in het ziekenhuis was hij 
buiten kennis, en hij werd 
onmiddellijk behandeld. Opgelucht 
haalden we adem toen hij na afl oop 
zijn ogen opende en ons zowaar 
een knipoog gaf.

Een lange revalidatieperiode volgde. 
Een periode vol met zorg, dat moge 
duidelijk zijn. Eerst in het 
ziekenhuis, waar we de 
verpleegkundigen en artsen al snel 
goed leerden kennen. Iedereen was 
zo betrokken! Daarna in het 
revalidatiecentrum van Sensire, en 
toen weer thuis, waar mijn broer, 
zussen en ik, de zes kleinkinderen 
en het wijkzorgteam hem 
beurtelings kwamen ondersteunen. 
Hij moest opnieuw leren lopen, 
opnieuw zijn veters leren strikken, 
zijn haren kammen. Wat hebben we 
hem toegejuicht toen hij voor het 
eerst zijn overhemd weer zelf had 
dichtgeknoopt! Dat de knoopjes 
scheef zaten, lieten we voor het 
gemak maar even buiten 
beschouwing.

Als het minder ging, was er altijd 
iemand om op te leunen. 
Bijvoorbeeld toen mijn vader er na 
een halfjaar nog een TIA bovenop 
kreeg. Daar was Anja al, de 
wijkverpleegkundige die ons met al 
haar ervaring zo goed kon 
geruststellen. En fysiotherapeut 
Petra, die altijd wel weer ergens 
lichtpuntjes zag. Verpleegkundige 
Robert, die mijn vader wekelijks 
alle voetbaluitslagen voorlas.

Nu, twee jaar later, is de zorg 
helemaal afgebouwd. Dat is goed 
nieuws, want het betekent dat mijn 
vader zich weer gewoon zelf kan 
redden. En toch missen we ze 
stiekem wel eens, die ‘familieleden’ 
in de zorg. Maar we weten dat ze er 
zijn, op de achtergrond. Je kunt 
met ze lachen en huilen, en ze 
steunen je als het nodig is. Ja, dat 
is wat mij beweegt in de zorg: het 
besef dat je vanzelfsprekend 
verbonden bent. 

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

deze column gefingeerd.’

Praktijkverhaal 
over de zorg

Wilt u reageren op de column? 

Stuur dan een e-mail naar 
communicatie@sensire.nl
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30 SEPTEMBER
MEAT & GREET
WILA

Wil jij werken in de techniek? WILA nodigt je uit kennis te maken!

Wat & Wanneer?
•  Vrijdag 30 september 16.00 uur – 18.00 uur
•  CV + foto = Entree
•  Hapje, drankje, rondleiding en speeddate met HR

Meld je voor 27 september aan via sollicitatie@wila.nl o.v.v. ‘meat & greet’. 

WWW.WERKENBIJWILA.NL

NIEUWE UITDAGING?

INGANG VIA KANAALZIJDE. HAVENSTRAAT 6, 7241 CZ LOCHEM.



Stilettorace nieuw onderdeel van
Baakse kermis
BAAK - Baak viert bijna zijn kermis. 
De voorbereidingen voor zaterdag 
1, zondag 2 en maandag 3 oktober 
zijn al in volle gang om er ook dit 
jaar weer een pracht feest van te 
maken.

Op de zaterdagmiddag om 13.00 
uur begint de kermis met een 
viering in de St. Martinuskerk te 
Baak. Na de viering gaat het naar 
de feesttent om daar te beginnen 
met de spelletjes voor jong en oud. 
Rond 14.00 uur zal illusionist Tim 
Slaats een kindershow verzorgen. 
Het traditionele ringsteken met 
paard en wagen is in ere hersteld 
en er zal een koe worden losgela-
ten voor een spelletje ‘schijt je rijk’. 
Op het kermisterrein zijn de attrac-
ties open. ‘s Avonds is er gelegen-
heid tot feesten in de kermistent 
en de beide cafés. Zoals gewoonlijk 
begint de kermisoptocht op zon-
dag om 14.00 uur. Vanaf ongeveer 
13.00 zal iedereen zich opstellen en 
zorgt dweilorkest KiekOnsUs voor 
de vrolijke noten. De optocht zal 
door de straten van Baak trekken 
en worden begeleid door diverse 
muziekkorpsen. De praalwagens 
strijden voor de eerste prijs, die ‘s 
avonds rond 22.00 in de feesttent 

wordt uitgereikt. Op maandagmor-
gen (vroeg) wordt Baak wederom 
gewekt door de Bielemannen. Sa-
men met de vendeliers en Muziek-
vereniging Nieuw Leven begint om 
10.30 uur de afmars naar de vogel. 
Aansluitend begint het vogelschie-
ten, vogelgooien, schijfschieten, 
et cetera. De kinderen kunnen 
deelnemen aan het jeugdkonings-
schieten, het boogschieten en het 

kegelen. Zijn de koning en konin-
gin bekend, dan volgt de huldiging 
en wordt er gefeest tot in de late 
uurtjes. Nieuw dit jaar is een heuse 
stilettorace in en om de feesttent. 
K.O.S. “Baak” (Kermis en Oranje 
Stichting Baak) wenst iedereen een 
fijne kermis toe.
   

 ■ www.baaksekermis.nl

HENGELO - Nederland kent ruim 
380.000 geregistreerde golfers. 
Desondanks kampt de golfsport 
nog altijd met vooroordelen als 
‘gesloten’, ‘elitair’, ‘te duur’, ‘te lang’ 
of ‘te moeilijk’. Tijdens de Nationa-
le Open Golfdag op 25 september 
van 12.00 uur tot 17.00 uur bewijst 
men op Golfclub ‘t Zelle het tegen-
deel.

De Nationale Open Golfdagen 
worden jaarlijks georganiseerd 
voor iedereen -van jong tot oud- 
die op een laagdrempelige en on-
derhoudende manier kennis wil 
maken met de golfsport. Dat kan 
alleen of samen met vrienden of 
familie. Ook iedereen die al eerder 
ervaring heeft opgedaan, kan op 
25 september vrijblijvend en kos-
teloos bij ‘t Zelle langs gaan voor 
een middag vol inspiratie en ple-
zier.
Via diverse clinics wordt uitleg 
over de basisvaardigheden gege-

ven. En in het clubhuis is volop in-
formatie te verkrijgen over de ver-
schillende lidmaatschapsvormen 
en lesarrangementen. Het ‘9 holes 
lidmaatschap’ bijvoorbeeld, be-

wijst maar weer eens dat golf juist 
niet zoveel tijd en geld hoeft te 
kosten. Belangstellenden kunnen 
zich vrijblijvend laten informeren 
naar alle mogelijkheden.

25 september Nationale Open Golfdag

Hole 6 van ‘t Zelle. Foto: PR

Huldiging nieuwe koningspaar en andere winnaars, maandags in de tent. Foto: PR

Gratis fruit en agro vermaak
BEKVELD - Van woensdag 21 sep-
tember t/m zondag 2 oktober wor-
den de jaarlijkse fruitplukweken 
gehouden bij recreatie- en kinder-
boerderij Feltsigt. Deze editie zal 
een aantal extra onderdelen bevat-
ten ten opzichte van voorgaande 
jaargangen. Het fruitplukken is 
onveranderd: er is klimmateriaal 
aanwezig om zelf het fruit te pluk-
ken en in een zak te doen, één zak 
per gezelschap zolang de voorraad 
strekt. Om te plukken: notarisappel 
(beperkt), bramen (veel), frambo-
zen, peren, goudrenet appel (veel). 
Om te rapen: walnoten (veel), ha-
zelaar (veel) en eikels (veel) voor-
radig.

In de kantine zijn ook nog een aan-
tal (eigen) producten te koop zoals 

honing (wijn), scharreleieren, pure 
appelsap. Uit het nieuw opgestarte 
project ‘de moestuin’, opgezet door 
stichting Buiten Gewoon Buiten 
om vergeten groentes onder de 
aandacht te brengen bij school-
gaande jeugd, zijn dit jaar geen 
groentes te verkrijgen vanwege 
het grote aantal schooltuintjes die 
door de schoolkinderen worden 
beheerd. Over excursies en deel-
name voor belangstellende scho-
len voor het schooljaar 2016/2017 
is informatie beschikbaar. Speci-
aal tijdens deze weken kan er ook 
gratis deel worden genomen aan 
het boerenlandpad, een looproute 
over en langs het terrein van Felt-
sigt. Deze route zit vol wetens-
waardigheden over de natuur en 
is geschikt voor de jeugd van acht 

tot ongeveer dertien jaar. Er kan in 
groepjes gestart worden van twee 
tot zes personen, onder leiding van 
een persoon per groep boven de 
achttien jaar. Naast de vele buiten-
activiteiten zijn er binnenactivitei-
ten zoals de speelzolder, het hooi-
hok, kantine vol lekkernijen, de 
overdekte zandbak en een schuur 
vol dieren. Deze dieren krijgen op 
de vrijdagen van de plukweken (23 
en 30 september) extra aandacht 
door een aantal voerbeurten die 
de bezoekers samen met de boerin 
kunnen gaan doen.

Parkeren gratis. Tot ziens bij Felt-
sigt, Bekveldseweg 5 in Bekveld.
   

 ■ www.feltsigt.nl

Bridgen in Toldijk

TOLDIJK - De uitslag van het brid-
gen op donderdag 15 september, 
de derde avond van de eerste 
ronde competitie 2016/2017.

In de A-lijn speelden veertien pa-
ren, zowel in de B-lijn als in de 
C-lijn elf paren, dus tussen deze 
lijnen een combitafel. In de A-lijn 
en de C-lijn hebben beide eerste 
plaatsen mooie scores, in de C 
zelfs 65%, kandidaten voor pro-
motie!

Uitslag: Lijn A: José en René Win-
kelman 61,46%, 2. An Wortel & 
Gertie Hissink 59,03%, 3. Aartje 
Bernards & Pop Grizell 57,99%. 
Lijn B: 1. Irene Lichtenberg & Theo 
Schoenaker 59,79%, 2. Riet Bot-
schuyver & Bert Deunk 57,48%, 3. 
Jan Veenhuis & Joop Rutten 56,56 

%. Lijn C 1. Herman Stapelbroek 
& Han van Oosterbos 65,00%, 2. 
Hermien Koenders & Mies van 
Zadelhoff 57,50%, 3. Henk Boers & 
Ab Boers 56,67%.

Op donderdag 22 september de 
derde avond van de eerste ronde. 
Afmelden minstens vóór 12.00 
uur op de wedstrijddag via het 
mobiele nummer van de club: 06-
25198329. Bij voldoende opgave 
start een nieuwe beginnerscursus 
bridgen en ook weer een cursus 
voor gevorderden, gegeven door 
Ruud Bijloo en Marijke Hilder-
ink. Wie wil leren bridgen of mee-
doen met de cursus gevorderden, 
kan zich hiervoor opgeven bij 
Marijke Hilderink, e-mailadres: 
m.hilderink@kickxl.nl, telefoon-
nummer 0575-464170.

Werkverschaffing
Stel je nou eens voor: je hebt ja-
renlang netjes gewerkt, wordt 
buiten je schuld werkloos en je 
meldt je bij het UWV. Daar krijg je 
een schop in de handen geduwd. 
Met de mededeling, dat je met al-
leen die schop en eventueel een 
houten kruiwagen de komende 
jaren heidevelden moet ontgin-
nen, waterlopen verleggen en 
kanalen graven. Oh, hebt u daar 
geen zin in? Nou meneer, dan 
krijgt u ook geen uitkering!

Het lijkt onvoorstelbaar, maar 
toch is dat precies wat duizenden 
en nog eens duizenden Nederlan-
ders overkwam in de jaren dertig 
van de vorige eeuw. Op de immen-
se werkloosheid die volgde op de 
New Yorkse beurskrach in 1929 
had de Nederlandse regering ei-
genlijk maar één antwoord: werk-
verschaffing. Werkloos geworden 
arbeiders (ook ‘hoofdarbeiders’ 
ofwel kantoormensen) werden 
ingezet om allerlei infrastructu-
rele projecten van de grond te 
krijgen. Een aantal daarvan is 
alom bekend: het Twentekanaal, 
het Amsterdamse Bos, vliegveld 
Valkenburg, park Berg en Bos in 
Apeldoorn. Allemaal aangelegd in 
het kader van de werkloosheids-
bestrijding. Grotendeels met 
menselijke spierkracht, zonder 
hulp van machines. Omdat de in-
zet van bijvoorbeeld graafmachi-
nes (die er in die jaren wel waren!) 
betekende, dat er minder werklo-
zen aan het werk gezet zouden 
kunnen worden.

Bij het woord werkverschaffing 
denk je misschien niet meteen 
aan Achterhoek en Liemers. En 
toch zijn er ook in deze contreien 
bergen verzet door tewerkgestel-
den. Het Strandbad in Winters-
wijk is een wel bekend voorbeeld. 
Sinds de restauratie in 2010 
noemt dat zichzelf ‘parel van de 
Achterhoek’. Nog maar weinigen 
kunnen zich herinneren hoeveel 
zweet en tranen de aanleg van dit 
zwembad destijds heeft gekost.

Maar waarschijnlijk heeft in de 
Achterhoek de gemeente Zel-
hem nog het meest geprofiteerd 
van de werkverschaffing. Burge-
meester Johannes Rijpstra was 
namelijk een groot voorstander 
van het gedwongen aan het werk 
zetten van wat we tegenwoordig 
uitkeringsgerechtigden zouden 
noemen. Zijn naam is daardoor 
voor altijd verbonden aan de 

grote ontginningen in de toenma-
lige gemeente. Waarbij immense 
heidevelden in onder meer Wol-
fersveen en Halle-Heide plaats 
maakten voor vruchtbare land-
bouwgrond. Maar vergeten zijn 
de namen van de mannen die in 
het zweet hunner aanschijns het 
eigenlijke werk uitvoerden. De 
mannen die - in de woorden van 
de enige socialist in de toenmali-
ge Zelhemse gemeenteraad - wer-
den ‘uitgebuit als slachtoffers van 
het kapitalistisch systeem’.
Ook elders in de Achterhoek wer-
den duizenden werklozen aan het 
werk gezet, vooral bij verbetering 
van de waterhuishouding. Slinge, 
Berkel, Veengoot en Bolksbeek 
werden op tal van plaatsen door 
werklozen verbreed en uitge-
diept, soms zelfs honderden me-
ters verlegd.

Wie een beeld wil krijgen van 
wat het betekende zo verplicht 
te werk gesteld te worden, kan 
momenteel in Hengelo terecht. 
In het Twentse Hengelo, wel te 
verstaan. Daar is ter gelegenheid 
van 80 jaar Twentekanaal een ex-
positie te bezichtigen over de tot-
standkoming van deze waterweg 
tussen Zutphen en Enschede. Die 
expositie en zeker ook een bin-
nenkort nog uit te komen boek 
maken duidelijk hoe keihard de 
werkverschaffing was. Zeker als 
je ver van huis en haard te werk 
gesteld werd. Zoals die 350 werk-
lozen uit de grote steden die (zo 
meldt de Graafschapsbode in 
1934) de Berkel tussen Eibergen 
en Neede moesten verleggen. 
Ondergebracht in houten barak-
ken werkten ze minimaal tien uur 
per dag, zes dagen per week. Al-
leen zaterdagavond en zondag 
waren ze vrij, konden ze naar huis 
als ze daar geld voor hadden. En 
dat laatste zal vaak niet het geval 
zijn geweest. De ‘beloning’ in de 
werkverschaffing bedroeg 23 cent 
per uur. Ofwel zo’n twaalf gulden 
per week. Omgerekend naar nu 
iets meer dan honderd euro. En 
daarvoor moest je nog dankbaar 
zijn ook. Want wie zich openlijk 
ontevreden toonde kon z’n bie-
zen pakken. Mocht het verder zelf 
uitzoeken, verloor z’n recht op 
‘steun’. Want hierover waren bur-
gemeester, fabrikant, dominee 
en pastoor het roerend eens: wie 
niet werkt, zal ook niet eten. En 
zijn vrouw en kinderen dus ook 
niet!

Zwaleman

Dinsdag 20 september 2016 25Contact Bronckhorst Noord



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.

Logistiek Medewerker m/v

Heb jij ervaring in de logistiek en ben jij in het bezit van 

een geldig heftruckcertificaat?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als logistiek medewerker houd jij je bezig met voorraadbeheer 

in het magazijn en het picken van orders. Je ontvangt goederen, 

waarbij je ook vrachtwagens moet laden en lossen. Daarnaast 

houd jij je bezig met administratieve taken, zoals het verwerken 

van boekingen, lopen van lege locatie lijsten en het tellen van 

voorraden. De juiste kandidaat kan snel schakelen en maakt een 

sport van het correct bijhouden van voorraden.

Commercieel Werkvoorbereider m/v

Ben jij een ervaren werkvoorbereider en ben je op zoek 

naar nieuwe uitdaging waarin je ook je commerciële 

capaciteiten kwijt kan?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als commercieel werkvoorbereider ondersteun en adviseer je 

relaties met de verkoop van een hoogwaardig bouw gerelateerd 

product. Op basis van de vraag van de klant maak je offertes, 

bevestig je orders en zorg je ervoor dat orders in productie worden 

genomen. Naast de commerciële taken houd je je ook bezig met 

de technische kant van het product. Dit doe je door te ondersteu-

nen met tekenwerkzaamheden.

Tekla Tekenaar m/v

Ben jij een ervaren Tekla tekenaar en heb jij het in je om 

te groeien naar de functie van projectleider?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als Tekla Tekenaar teken je geheel zelfstandig complete construc-

ties uit. Het gaat hierbij om klantspecifieke en kwalitatief hoog-

staande producten. Je werkt in een team met twee andere teke-

naars en kan je kennis, die je door werkervaring hebt opgedaan, 

goed overbrengen aan je collega’s. Uiteindelijk groei je door naar 

een functie van projectleider, waarbij je voor een geheel project, 

vanaf het inmeten tot het opleveren, verantwoordelijk bent. Je hebt 

hierbij veel klantencontact en zorgt voor een optimale begeleiding 

van het project, je collega’s en de klant. 

 

Montagemedewerker m/v

Heb jij geen last van hoogtevrees en ben jij technisch 

onderlegd?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als montagemedewerker ondersteun jij onze opdrachtgever bij 

het zetten van valbeveiliging op daken. Je kunt daarbij denken 

aan paaltjes zetten. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede 

afwerking met dakleer. Het werk is gevestigd door heel Nederland, 

en het kan voorkomen dat je in de kost gaat.

Meewerkend Voorman m/v

Loop jij warm voor het fijne en kleine werk, en wil jij dit 

combineren met productiewerkzaamheden?

Wat zijn jouw werkzaamheden?

Als meewerkend voorman geef jij leiding aan 

productiemedewerkers en ben jij voor hen het 

eerste aanspreekpunt. Jij deelt de werkzaam-

heden in en wijst deze toe. Je maakt haalbare 

en logische planningen en ziet toe op het 

werk. Daarnaast werk jij mee aan de uitvoering 

van de werkzaamheden. Jij zorgt er voor dat 

productiemedewerkers zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. Je bedient zelfstandig diverse 

machines. Deze machines zijn modern en com-

putergestuurd. De werkzaamheden moeten 

nauwkeurig uitgevoerd worden onder specifie-

ke kwaliteitseisen.

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

Spoorstraat 9 Tel. (0573) 45 19 45
7261 AE  Ruurlo Fax (0573) 45 19 19
Postbus 27 info@mevo.nl
7260 AA  Ruurlo www.mevo.nl

Mevo Precision Technology is een jong dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in de productie 
en assemblage van fijnmechanische onderdelen en modules. De door Mevo vervaardigde 
onderdelen en modules worden toegepast in onder andere de: meet- en regelindustrie, 
medische technologie en de automobiel industrie.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

 Handige medewerker/medewerkster voor het vullen en nameten van 
producten van een Horizontale Freesbank die nauwkeurig kan werken en die affiniteit 

heeft met de verspanende sector. 

Een medewerk(st)er voor onze afdeling nabewerkingen, eventueel parttime

Tevens zijn wij opzoek naar een:

Stagiair/afstudeerder Werktuigbouw studie jaar 2016/2017.
 

Heb je interesse neem dan contact op met Frans Verhaegh. 
Tel. O573-451945 of stuur een e-mail: f.verhaegh@mevo.nl

Heb jij interesse? Bel of mail snel!
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ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

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

Tandprotheticus

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

Hospice Zutphen

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

Tandarts:

24 - 25 september, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21 .
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangift e dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangift e doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangift e 
voor meer informatie.

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 calamiteitennr. 
(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 Medipoint thuiszorgwinkels

Vorden, Raadhuisstraat 1, winkel.vorden@medipoint.nl
Geopend ma. t/m vr. van 9.00-17.00 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. Afgift e 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.

Vrijwillige ouderen adviseurs KBO gemeente bronckhorst (VOA)

Coordinator: Frida van der Schot, tel. 0575-462992. Hulp bij aanvragen 
WMO. Huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc.

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 25 september, 10.00 uur, dhr. H. Muntendam uit Epse.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eredienst en pastoraat
19.00 uur, Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk, ds. Witmer uit 
Westerhaar. 1e C: Evangelisatiecommissie; 2e C: Herv. en Geref. kerk.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 25 september, 10.00 uur, ds. D. van Doorn uit Almen.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eredienst en pastoraat
19.00 uur, Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk, ds. Witmer uit 
Westerhaar. 1e C: Evangelisatiecommissie; 2e C: Herv. en Geref. kerk.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 25 september, 10.00 uur, Voorganger: Ds. T. Wiersum, 
Kerkdienst in de RK kerk, Dienst met school de Garve in RK kerk.

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 24 september, 17.00 uur, Woord- en Communieviering, 
diaken G. Oude Groen. 
Zondag 25 september, 10.00 uur, Oecumenische viering, werkgroep. 

R.K. kerk Vorden

Zondag 25 september, 9.30 uur, Woord en Communieviering, 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.

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

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

    Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.
       

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

    HET APPELSEIZOEN gaat 
weer van start op Donderdag 
23 September a.s. per kist of 
per kg. Wij zijn er elke dag 
behalve dinsdags. Ooyman 
Groenloseweg 37 Ruurlo tel: 
0573-491261.
       

    Te huur gevraagd: apparte-
ment met balkon of woning 
met tuintje voor 700 a 800 
euro door rustige niet-roken-
de vrouw. Mail: L.Hoiting@
hetnet.nl.
            

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT
ZELHEM 

Zondag 25 september
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL DE POL
Vincent van Goghstraat 72

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

WESPENNESTEN 

BESTRIJDING

06-54323046; 
Martin Spiegelenberg

VLOOIENMARKT
WESTERVOORT

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

Zondag 2 oktober
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL PLANETS
De Pals, Emmerik 5

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 9 oktober
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL ´T JEBBINK

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

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Stuur de coupon zonder postzegel naar 
Stella Fietsen, antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

NUNSPEET

ASSEN
TEXEL Nieuw

Nieuw

Assen
Zeilmakerstraat 30

Best
Bosseweg 35

Purmerend
Netwerk 3

Waddinxveen
Beethovenlaan 72

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Den Burg (Texel)
Weverstraat 70

Testen in uw woonplaats?
Bel 0341 - 25 22 66

Fabriek & Testcenter

Ook verhuur!

Gratis!

Naam

Adres

Postcode/Plaats

E-mail

Telefoon

Ja, stuur mij de gratis brochure!

Dhr. Mevr.

1609.3-HaH-BDU

Digitale 
brochure? 
Vraag ‘m aan op 

onze website!
Direct de 
actuele prijz

en?

E-bike Testcenters

208

83

6

E-bike specialisten

mobiele teams

100.000meer dan tevreden klanten!
8,7

Kl
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Vicenza Superior Nero
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Copenhague Vicenza 
Superior

Vicenza 
Superior Red

Azzurro
Superior Nero

NU TOT

€ 300,-
VOORVERKOOP 

VOORDEEL*

TIJDENS VOORVERKOOP 
Livorno ‘17
Vicenza Nero ‘17

PRIJS IN 2017 
Livorno ‘17
Vicenza Nero ‘17

€ 1.699,-

€ 1.699,-

€1.699,-  NU  € 1.399,-

€1.699,-  NU  € 1.399,-

2017 
MODEL! 

2017 
MODEL! 

2017 
MODEL! 

2017 
MODEL! 

2017 
MODEL! 

SPECTACULAIRE 

KORTINGEN TIJDENS

actie loopt t/m

24 september 2016

E-BIKES 2017

VOORVERKOOP

LET OP: BEPERKTE 

VOORVERKOOP-VOORRAAD

OP = OOK ECHT OP!

Bel voor een gratis proefrit naar 0341 - 25 22 66 of kijk op stellafi etsen.nl

Garantie tot 5 jaar 
** 5 dagen levertijd Laagste prijs Nederlandse kwaliteitGratis demo en service aan huis

Want door uw vertrouwen zijn wij nu al door onze hele 
voorraad e-bikes heen. Maar niet getreurd, onze e-bike 
2017-collectie staat al klaar! Wees er snel bij en maak gebruik 
van spectaculaire kortingen tijdens onze voorverkoop!


