
Vorden kent sinds zondagmiddag een 
heuse Jazzclub, met dank aan mede-
initiatiefnemer Jan Grasmeijer. B  3

De nieuwe keizer, keizerin, koninginnen, oud-koning(innen), jeugdprins(en) samen met burgemeester Besselink (l), voorzitter Wilma Joling van Vereniging Volksfeest Linde en de vende-
liers voor de Lindesche Molen. Foto: Jan Hendriksen.

Linde sluit festiviteiten 150 jaar Volksfeest succesvol af
LINDE - Buurtschap Linde heeft in 
de afgelopen twee weken groots 
haar 150-jarig jubileum van het 
Volksfeest gevierd. Maar liefst 
zes dagen lang was de buurt-
schap in de ban van het feest. 
Sinds het vaandel werd ingewijd 
in 1866 heeft Volksfeest Linde 
altijd voor een verbindende fac-
tor in de buurtschap gezorgd. Zo 
ook dit jaar tijdens het 150-jarig 
jubileum. Prachtige voorbeel-
den hiervan waren onder meer 
de succesvolle verlichtingsroute 
‘Linde in ‘t licht’ en de revue ‘Ge-
bolder op zolder’.

Door Jan Hendriksen

Vorige week vrijdagavond en za-
terdagmiddag vonden als slotstuk 
van de jubileumevenementen de 
traditionele schietwedstrijden-, 
kinder en volksspelen plaats. Za-
terdagavond zorgde de band Trig-
ger voor de muzikale afsluiting. 
In de komende vijf jaar gaat Bert 
Koning (54) als nieuwe ‘Keizer van 
Linde’ door het leven. Bert Koning 
won het vogelschieten voor alle 

oud-koningen van de buurtschap. 
In totaal namen 32 oud-koningen 
deel aan het Keizerschieten. ‘Kei-
zerin’ werd Bep Kroesen die het 
vogelgooien voor alle oud-knup-
pel Koninginnen won. Het vogel-
schieten werd gewonnen door 
Marieke Uilenreef-Hebbink (43) 
die alle 146 deelnemende schut-
ters (grotendeels mannen) de baas 
was. Uilenreef werd dan ook tot de 
nieuwe ‘Koningin van Linde’ uit-
geroepen. Ze is overigens niet de 
eerste vrouw die het vogelschieten 
won. Toos Berends-Bouwmeester 
was in 1984 de eerste vrouw die 
haar in Linde voorging. Reinie 
Hoeksma won het vogelgooien 
voor vrouwen en werd tot ‘Knup-
pelkoningin’ gekroond. De nieu-
we jeugdprins is Wouter Wasse-
veld. Hij won het vogelschieten bij 
de jeugd.

Zaterdagmiddag roemde burge-
meester Marianne Besselink van 
de gemeente Bronckhorst tijdens 
haar bezoek aan het feest de on-
derlinge verbondenheid en het 
actieve verenigingsleven in Lin-

de. Herbert Hulstijn en Martin 
ten Have brachten naar traditie 
tijdens de jubileumviering geza-
menlijk een vaandelhulde aan de 
nieuwe keizer, keizerin, koningin-
nen, jeugdprins en burgemees-
ter Besselink. Normaliter ‘zwaait’ 
een vendelier een vaandel. Henk 
Nijland presenteerde tijdens de 
vaandelhulde het oude Lindese 
vaandel.

Huldiging 
40 jaar inzet 
commissieleden

Huldiging
Donderdagavond voorafgaande 
aan de revue werd door voorzit-
ter Wilma Joling van de Vereni-
ging Volksfeest Linde een viertal 
commissie leden gehuldigd voor 
hun veertig jarige inzet voor het 
volksfeest. Henk Meijerink, Wim 

Lebbink, Berend Koning en Henk 
Snellink werden door Joling in het 
zonnetje gezet.

Linde in ‘t licht
Burgemeester Marianne Besselink 
maakte zaterdagmiddag tijdens de 
opening ook de winnaars bekend 
van de uitermate succes verlopen 
verlichtingsroute ‘Linde in ‘t licht’. 
Voor het eerst in de geschiedenis 
stond er in Linde door de grote 
belangstelling daardoor een file. 
Winnaars van de verlichtingsroute 
werden de buurtbewoners van De 
Brandenborch die op het erf van 
boerderij ‘t Olyslag een prachtige 
figuratie van het olie slaan hadden 
uitgebeeld. Het mooist verlichte 
pand was die van de familie Vrie-
ler en Versteeg aan de Lindeseweg 
5 en 7. De boerderij werdd door 
de familie Lichtenberg in 1925 ge-
bouwd als een van de pachtboer-
derijen van kasteel de Kieftskamp.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Bibliotheken 
West Achterhoek 
boetevrij
WEST ACHTERHOEK - Goed nieuws 
voor de leden van Bibliotheek 
West Achterhoek. Alle vestigin-
gen zijn vanaf 24 september 2016 
namelijk boetevrij. Klanten hoe-
ven geen boete meer te betalen 
als zij materialen te laat inleve-
ren. Een boetevrije bibliotheek 
wil overigens niet zeggen dat ie-
dereen de boeken mag houden. 
Van leden wordt verwacht dat ze 
de materialen op tijd terugbren-
gen.

Waarom boetevrij?
Boete betalen is de grootste irri-
tatiefactor van onze leden. Boete 
is vaak ook een reden om geen lid 
te worden of te blijven. Dat willen 
wij niet. De bibliotheek is voor ie-
dereen. Door de boetevrije biblio-
theek verbetert de dienstverlening 
van de bibliotheek. Het personeel 
heeft meer tijd om lezers helpen. 
Een ander voordeel is dat er voor 
leden onder de achttien jaar hele-
maal geen drempels meer zijn om 
gebruik te maken van de biblio-
theek.

Meer weten? Kijk op de website 
van de bibliotheek
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

Toneelgroep 
Linde pakt uit
In het kader van het 150-jarig 
jubileum van Volksfeest Linde 
had Toneelgroep Linde onder 
leiding van regisseur Henk 
Broekgaarden flink uitgepakt 
met de maar liefst bijna drie 
uur durende revuevoorstelling 
‘Gebolder op zolder’.
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Zie in het hart van Contact
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www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

0573 - 25 17 61

E-BIKES 2017
VOORVERKOOP NU TOT

€ 300,-
VOORVERKOOP 

VOORDEEL

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

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

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

“Het bijzondere“Het bijzondere“H
zit ´m vaak verborgenzit ´m vaak verborgen

in het gewone”

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Wij repareren alle merken 
naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

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

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

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

Maandaanbieding 
SEPTEMBER:

GRATIS INTERIEURADVIES
BIJ DE SPANNEVOGEL*

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

de winkel.

BEL: 06-3097 4306 

Openingstijden
Ma. t/m vr. 8.00 tot 16.00 uur
Za. 8 tot 13.00 uur

BEL: 06-3097 4306 

Inkoop van o.a.: 
► IJzer ► Metaal

Tevens ook brengpunt van uw bedrijfsafval:
► Groenafval ► B-S afval 
► Houtafval  ► Puinafval
 ► Oud papier

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Twentse Humor In Dorpscentrum
Vrijdagavond 7 Oktober a.s. met een daverende voorstel-
ling in Het Dorpscentrum te Vorden. 

Twente Plat heeft een grote naam op te houden, als het om 
de streekhumor gaat. Heerlijke conferences, knotsgekke sket-
chen en prachtige liedjes zijn de ingredienten voor een avond-
je onvervalst amusement. 

Vrijdag 7 Oktober komt Twente Plat naar Het Dorpscen-
trum, Raadhuisstraat 6 Vorden, telefoon 0575 552722.  De 
entreekaarten kosten € 12,50 per persoon en zijn nu reeds in 
voorverkoop verkrijgbaar bij het Dorpscentrum. 
Telefonisch reserveren kan ook. 

Bel dan met De Reserveerlijn 
onder nummer 074 3841718 
en Uw kaarten liggen op de 
avond zelf vanaf 1 uur voor 
aanvang voor voor U klaar 
aan de kassa. Twente Plat in 
Vorden: MIS HET NIET!!

Na een periode van afnemende gezondheid is 
overleden onze schoonzus en tante
 

Gerrie Ruesink-Loman
 
Hummelo: H.W. Wullink-Ruesink
Vorden  H. Arfman-Ruesink

        neven en nichten

18 september 2016

Wij zijn diep bedroefd door het plotseling overlijden 
van ons koorlid

Nol Nijenhuis

Meer dan 35 jaar heeft Nol met enorm veel plezier 
als bariton in ons koor gezongen. Hij was een trouw 
lid, genoot van alle repetities en concerten en sloeg 
zelden over. Een rustige bescheiden man die ook de 
nodige jaren als bestuurslid voor het koor  
verdienstelijk is geweest. Wij verliezen in Nol een 
zeer gewaardeerde zanger en een fijn mens.
 
Onze gedachten zijn bij zijn vrouw kinderen en 
kleinkinderen verdere familie en vrienden. 
Wij wensen hen veel kracht en sterkte met het 
verwerken van dit verlies.

 Bestuur, dirigent en leden 
Vordens Mannenkoor

 Wij zijn trots en blij, omdat
op 22 september onze zoon is geboren.

Ontdek je wereld 

lieve Fabe...

Timme Koster en Ilse Winkel
Gazoorweg 4 
7251 HH Vorden

Wij zijn geschokt en bedroefd door het geheel 
onverwachte overlijden op 16 september 2016 van
 

Toon Sanders
 
Gedurende 23 jaar is Toon in dienst geweest van HCI  
Betonindustrie. Voor zijn jarenlange inzet als timmer-
man zijn wij hem veel dank verschuldigd. 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw 
en kinderen en naaste familieleden.
Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.



Sfeervolle kennismaking met nieuwe 
NR.2 Lounge Jazzclub Vorden
VORDEN - “Elke derde zondagmid-
dag van de maand. De volgende 
keer gewoon komen”, meldt het 
filmpje op de Facebookpagina van 
de NR.2 Lounge Jazzclub Vorden. 
En daar is niets aan gelogen na 
de eerste kennismakingsmiddag. 
Vorden kent sinds zondagmiddag 
namelijk een heuse Jazzclub. Met 
dank aan mede initiatiefnemer Jan 
Grasmeijer.

Door Jan Hendriksen

Zondagmiddag 25 september 
15.00 uur. Het is een zonovergoten 
herfstmiddag. Op het bedrijven-
terrein in Vorden, aan de Indu-
strieweg 2, wordt men hartelijk 
welkom geheten bij de toegangs-
deur. “De trap op. De weg wijst 
zich vanzelf.” In een sfeervolle 
ruimte zitten enkele tientallen jaz-
zliefhebbers op loungebanken en 
barkrukken en aan enkele tafel-
tjes. Jazzmuziek is niet meer weg 
te denken in het oosten des lands. 
Kijk maar naar de belangstelling 
voor het IJsseljazzfestival dat en-
kele weken geleden in Gorssel 
plaatsvond. En na de oprichting 
van Jazzclub in Luxor in Zutphen 
is er nu ook NR.2 Lounge Jazzclub 
in Vorden een feit. “Een droom is 
werkelijkheid geworden”, zo laat 
Jan Grasmeijer het publiek weten.

Zangeres Fleur Tolman uit Zut-
phen had met de Groove Con-
nection de primeur om als eerste 
op te mogen treden in de nieuwe 
jazzclub met als speciale gast deze 
middag zangeres Denise Jannah. 
Deze sympathieke zangeres van 
Surinaamse afkomst is de eerste 
Nederlandse muzikant die bij het 
beroemde jazzlabel Blue Note een 
platencontract kreeg. Ook staat zij 
in het theater en kruipt met net 
zoveel gemak in de huid van Bil-
lie Holiday als van Ella Fitzgerald. 
Ze werd zondagmiddag begeleid 
door Groove Connection bestaan-

de uit Ton-Herman Melis (toet-
sen), Frank van Velthoven (contra-
bas), Erik Snellink (drums), Dou-
we Laansma (saxofoon) en Frank 
Ong-Alok (gitaar). Een gratis ken-
nismakingsconcert dat swingde 
als een trein. 

Programmering
NR.2 Lounge Jazzclub Vorden 
heeft een duidelijke link met de 
Jazzclub Luxor in Zutphen. Beide 
podia werken samen om meer 
jazz van hoge kwaliteit in de regio 
te brengen. Programmeur Frank 
Ong-Alok is degene die het pro-
gramma voor deze podia samen-
stelt. Toch is het niet zo dat alle ar-
tiesten op beide podia spelen. NR.2 
Lounge Jazzclub Vorden zal naast 
de muziek ook nog poëzie program-
meren en er zullen diverse kunst-
presentaties zijn. Jazzclub Nr.2 Vor-
den kiest voor een keer in de maand 
op de derde zondagmiddag een 
totaalprogramma inclusief catering 
aan te bieden. In tegenstelling tot 
Jazz in Luxor dat op de dinsdag-
avond pas om 22.00 uur start met de 
live jazz muziek. “Dat zijn duidelijk 

twee verschillende doelgroepen die 
worden aangesproken”, zo verklaart 
Jan Grasmeijer.

Oscar Harris
De openingsmiddag van NR.2 
Lounge Jazzclub Vorden was de 
eerste keer gratis toegankelijk. 
Vanaf de volgende maand wordt 
er een entreeprijs van 12,50 euro 
gevraagd. Dit is inclusief 2,50 euro 
lidmaatschap. Zondag 16 oktober 
vindt de volgende NR.2 Lounge 
Jazzclub Vorden van 15.00 tot 
19.00 uur plaats. Gast is dan de be-
kende zanger Oscar Harris. Maar 
er volgen de komende maanden 
nog meer optredens. Zondag 20 
november is Saskia Laroo te gast 
en 11 december Mike del Ferro. 
Op 8 januari komt Fleur & The 
Groove Connection op herhaling 
gevolgd door de bekende saxofo-
nist Hans Dulfler die zondagmid-
dag 19 februari optreedt. Masha 
Bijlsma is 19 maart te gast en De-
borah Carter op 16 april. De Ro-
nald Snijders Band sluit het eerste 
seizoen van NR.2 Lounge Jazzclub 
Vorden zondag 21 mei af.

Winnaars volks- en
kinderspelen
Vervolg van voorpagina

LINDE - Winnaars van de diverse 
volks- en kinderspelen werden 
van de 150ste editie van het Volks-
feest : Vogelschieten: Marieke 
Uilenreef (schutterskoningin); 
Vogelgooien: Reinie Hoeksma 
(knuppelkoningin); Kegelen: Han 
Berenpas; Sjoelen: Netty Arfman; 
Rad van fortuin: Wendy Wasse-
veld; Ringwerpen: Erik Tuinman; 
Oud-Hollandse spelen: Gerard 
Bloemendaal; Geluksbaan: Sandra 
Jurriens; Ballero: Bert Tuinman; 
Dogkarrijden: Ingrid Hulstijn; Ga-
vel darten: Gerrit Uilenreef; Kei-
zerschieten: Bert Koning (keizer); 

Keizergooien: Bep Kroesen (keize-
rin); Verloting: Gerrie Lenselink; 
Jeugdvogelschieten: Wouter Was-
seveld (jeugdprins); Stoelendans: 
Helen Uilenreef; Kinderspelen: 
Meisjes 7 en 8 jaar: Jikke Pardijs; 9, 
10 en 11 jaar: Lyn Bultman; 12, 13 
en 14 jaar: Elise Eeckhout; Jongens 
7 en 8 jaar: Sjoerd Meijerink; 9, 10 
en 11 jaar: Jelte van der Pool; 12, 
13 en 14 jaar; Tom van Leyden.

Voor alle verdere uitslagen: zie de 
website.
   

 ■ www.volksfeestlinde.nl

VORDEN - De opbrengst van de 
Oudejaars Crossloop Vorden van 
2015 is net als vorig jaar gedoneerd 
aan de stichting Kanjers voor Kan-
jers. Penningmeester Gerard Oos-
terhuis overhandigde de cheque 
van maar liefst € 3229,83 aan Dani-
elle Stokkers van Kanjers voor Kan-
jers. Kanjers voor Kanjers gebruikt 
het geld om dromen waar te maken 
van kinderen in Oost-Gelderland 
die niet of onvoldoende in staat zijn 
om te spelen of te sporten.

Stichting Oudejaars Crossloop 
Vorden heeft besloten dat de op-
brengst van de cross van 2016 
voor Zwembad in de Dennen is. 
Team en bestuur van het Vordense 
zwembad zijn erg blij met het ini-
tiatief. De opbrengst van de cross 
komt ten goede aan de renovatie 
van de rode glijbaan. De renova-
tie is daarmee een feit. Een deel 
van het benodigde bedrag kreeg 
het zwembad eerder dit jaar van 
Kringloop De Werf, een deel komt 

uit de opbrengst van de vrienden 
van het bad en een deel komt uit 
eigen opbrengst. Dit jaar wordt de 
Oudejaars Crossloop gehouden op 
vrijdag 30 december. Inschrijven 
voor de 5/10/15 km en de 1 kilo-
meter kidscross kan vanaf nu via 
de website. Het zwembad zal dit 
jaar tevens onderdeel zijn van het 
parcours van de kidscross.
   

 ■ www.oudejaarscrossloop.nl

Opbrengst Oudejaars Crossloop 
Vorden naar Kanjers voor Kanjers

Zangeres Fleur Tolman uit Zutphen heeft met de Groove Connection de primeur om als 
eerste op te mogen treden in de nieuwe jazzclub. Foto Jan Hendriksen. 

Voor een eerlijk en goed advies. 
E-Bike verkoop, service en onderhoud. 

Gespecialiseerd in Race en MTB

Van Slingerland Tweewielers 
Hengelosestraat 14, 7256 AC Keijenborg
0575-463441 www.vanslingerlandtweewielers.nl

Giant Prime E+3 (dames/heren) Giant Ease E+1 Blue Edition (dames M) RIH Omega (dames/heren)

Van € 2399,-
nu voor € 1999,-

Van € 2499,-
nu voor € 1799,-

Winkelprijs 
€ 2699,-

- Elektrische fi ets 
- Krachtige Yamaha middenmotor
- Actieradius tot 90 km.
- Shimano Nexus 7 versnellingen

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor (2 accu’s)
- Actieradius tot 150 km. (800 Wh.)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie
* andere maten en kleuren ook verkrijgbaar vanaf € 2099,-

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor
- Actieradius tot 120 km. (432 Wh, 36V x 12Ah)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie

MOOIE VOORJAARS E-BIKE AANBIEDINGEN
bij Van Slingerland Tweewielers Keijenborg*

Gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van Elektrische Fietsen van Giant en RIH

* zolang de voorraad strekt, aanbieding geldig tot 21-05-2016

www.vanslingerlandtweewielers.nl

Van Slingerland Tweewielers www.vanslingerlandtweewielers.nl(0575) 46 34 417256 AC KeijenborgHengelosestraat 14

Giant Elegance E+ bij ons verkrijgbaar vanaf € 2499,-
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Activiteiten agenda
Elke dinsdag Aanschuif atelier 10.00 - 12.00 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Za. 10 september Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
 In Ludgerus gebouw Vierakker

Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

Stijldansen in Vorden
Vanaf 26 oktober starten de 
dansmiddagen weer in Kulturhus 
“Het Dorpscentrum” in Vorden. 
De middagen worden wederom 
verzorgd door een danspaar 
Maatkamp uit Zelhem. Dag en 
tijd: woensdagmiddag van 14.00-
16.15 uur.

Misschien bent u jaren geleden 
op dansles geweest en heeft u 
de foxtrot, engelse wals, tango 
en andere dansen geleerd, maar 
bent u het een beetje kwijt. Dan 
is dit een mooie gelegenheid om 
weer te gaan dansen.

Deze middag is voor iedereen: 
echtparen, samenwonenden, al-
leenstaanden enz. Tevens zorgt 
dansen voor gezond bewegen, 
gezelligheid en sociale contacten.

Aanschuif Atelier
Je ziet ze steeds vaker: winkels, 
ateliers of workshopruimtes 
waar mensen op gezette tijden 

komen aanwaaien om ieder aan 
een eigen project te werken. Wel-
zijn Vorden denkt dat dit ook kan 
in het Dorpscentrum. Dus ben je 
creatief en wil je ideeën uitwisse-
len? Dan ben je wekelijks welkom 
om op dinsdagmorgen van 10.00-
12.00 uur met eigen handvaardig-
heidwerk te komen: breien, ha-
ken, borduren, patchwork, schrij-
ven, kalligraferen, kaarten maken 
of iets anders. Het kan allemaal 
en ook onder het genot van kof-
fie of thee tegen een vergoeding. 
Voor mensen die graag zouden 
willen komen maar door een 
baan verhinderd zijn bestaat de 
mogelijkheid om - bij voldoende 
interesse - een ‘Aanschuif Atelier’ 
op een avond te realiseren. 
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Nog meer informatie over activiteiten/cursussen bezoek onze website: 
www.welzijnvorden.nl en opgave Willy Gotink: tel. 0575-553405  (dinsdag-/
woensdagmorgen 9.00-12.00 uur) of w.gotink@welzijnvorden.nl                                                                                                              

        @welzijnvorden

 

V.l.n.r. het bestuur van de stichting Oudejaars Crossloop Vorden, Leon Rinders, Gerard Oosterhuis, Kim Bosch, Arjel de Vries, Han Brug-
gert, Wilbert Menkveld en Daniëlle Stokkers van Kanjers voor Kanjers. Foto: PR

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Dinsdag 27 september 2016 3Contact Bronckhorst Noord



Aanbiedingen zijn geldig van 26-09 t/m 01-10

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

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

Week aanbiedingen
Het is weer druiven tĳ d van teler Capito.......
DE BESTE MUSKAAT DRUIVEN 500 gr.
                             
Exclusief bĳ  ons verkrĳ gbaar.......
HOLLANDSE BLAUWE DRUIVEN 500 gr.

Van onze vaste teler uit de Koekoekspolder.......
HOLLANDSE GESNEDEN SNĲ BONEN
                                of 

400 gr.

HOLLANDSE GESNEDEN ANDĲ VIE

Lekkerder vind je ze niet.......
ZOETE HAND/PERS SINAASAPPELEN                kg. 

1.99

Geldig van dinsdag 27 september t/m maandag 3 oktober

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

3.99
1.49

0.99

1.99
400 gr.

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.

 4.  Jaarverslag 2015. 4.  Jaarverslag 2015.
 5.  Financieel verslag 2015 en begroting 2016. 5.  Financieel verslag 2015 en begroting 2016.
 6.  Verslag kascontrole-commissie. 6.  Verslag kascontrole-commissie.
 7.  Verkiezing nieuw lid kascontrole-commissie  7.  Verkiezing nieuw lid kascontrole-commissie 
 8.  Bestuursverkiezing. 8.  Bestuursverkiezing.
 9.  Rondvraag. 9.  Rondvraag.
10. Sluiting.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 

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

Komt u bij ons lunchen? 
Graag serveren wij u 
een lekkere Manetti 
koffie van het huis 
na afloop!
Geldig van 27 september t/m 2 oktober 2016

Bekveldseweg 5, Bekveld (gem. Bronckhorst)

email: info@feltsigt.nl, www.feltsigt.nl

Bekveldseweg 5, Bekveld (gem. Bronckhorst)

email: info@feltsigt.nl, www.feltsigt.nl
tel: 06-83262081

• Kom, nu het nog kan,  
naar het maïsdoolhof!

• Fruit plukken t/m 2 oktober.
• Ook voor kinderpartijtjes.

Particulier of zzp-er? Iedereen kan meedoen, vrijwillig of be-

taald! Via het online platform ontvang je vragen van onze leden. 

Je bepaalt zelf je uurprijs, hoe vaak, wanneer en voor wie je wilt 

werken. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar 

www.wijzelf.nl/achterhoek.
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Zorgcoöperatie Achterhoek zoekt voor haar leden:

ACHTERHOEK

Wijzelf groeit!

Particulier of zzp-er? Iedereen 
kan meedoen, vrijwillig of 
betaald! Via het online platform 
ontvang je vragen van onze 
leden. Je bepaalt zelf je uurprijs, 
hoe vaak, wanneer en voor wie 
je wilt werken. Voor meer 
informatie en aanmelden ga je 
naar:
www.wijzelf.nl/achterhoek.

Gevraagd voor de herfstvakantie:

Vakantiewerkers
Firma Lucassen Boomkwekerij

Oude Zutphenseweg 6a
 7251 JX  Vorden
Tel 0575 556722

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Omdat goed 
onderwijs moet, 
ook in Ghana
REGIO - Colinda Bel (21 jaar) zit 
momenteel in het tweede leer-
jaar van de Pabo aan Iselinge 
Hogeschool te Doetinchem. Bin-
nenkort gaat zij een reis maken 
naar Ghana om daar een bijdra-
ge te leveren aan het onderwijs.

Om in de toekomst ook beter on-
derwijs te kunnen verzorgen in 
Ghana moet zij een bedrag inza-
melen. Wie wil haar hierbij hel-
pen? Zij wil graag een klusje voor 
iemand doen. Denk hierbij aan 
schoonmaken, de tuin, of gewoon 
gezellig een spelletje spelen.

Colinda is te bereiken via de mail. 
Wie sowieso wil doneren, zonder 
dat zij een klusje doet, kan een 
kijkje nemen op haar website. Zij 
hoopt van velen een bericht te 
ontvangen en dankt iedereen al-
vast hartelijk voor hun hulp.
   

 ■ colinda.edukans@gmail.com ■ www.colindabel.
inactievooredukans.nl

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

Bezorgklachten
AVO Verspreidingen: (0314) 39 46 13
avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl

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

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.
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Smaakvolle jubileumrevue 150 jaar Volksfeest Linde

LINDE - Buurtschap Linde genoot 
vorige week donderdagavond 
van een uitermate smaakvolle, 
afwisselende en humoristische 
revueavond. In het kader van het 
150-jarig jubileum van Volksfeest 
Linde had Toneelgroep Linde on-
der leiding van regisseur Henk 
Broekgaarden flink uitgepakt 
met de maar liefst bijna drie uur 
durende revuevoorstelling ‘Ge-
bolder op zolder’. Toneel, zang en 
dans wisselden zowel ‘op zolder’ 
als op het reguliere toneel elkaar 
snel en goed af.

Door Jan Hendriksen

Kenmerkend was dat de buurt-
schap zelf, diverse Lindenaren en 
het 150-jarig bestaan van Volks-
feest Linde nadrukkelijk een plek 
hadden gekregen in de net iets te 
lang durende revuevoorstelling. 
De specifieke Lindese kenmerken 
werden dan ook met groot ge-
noegen door het maar liefst ruim 
450 tellende publiek ontvangen. 
Bijvoorbeeld de prachtige dialect 
voordracht van de twee ‘vrouwleu’ 
Dina en Mina (Janny Tuinman en 
Mariska Hissink) in hun ‘verknipte 
mutsen’ met begeleiding van har-
monicaspeler Gerald Tempelman 
waarin tientallen Lindenaren wer-
den benoemd. Of het ‘Snorvliegen’ 
waarbij Opa (Berend Koning) na 
een spectaculaire rondvlucht bo-
ven Linde in een van de wieken van 
de Lindesche molen terecht kwam 
en de ‘Linde Alert’ zijn dienst be-
wees. Ook de ‘vis scene’ langs de 
oevers van de Veengoot met opa 
(Berend Koning) oogstte veel bij-
val van het publiek. Lekker een 
dagje rustig vissen. Heerlijk. Maar 
als dan zijn luidruchtige kleinzoon 
(Frank Bouwmeester) langskomt 
wordt het minder. En waar viste hij 
eigenlijk mee? Een bezoek van de 

waterpolitie (Bastiaan Meijerink) 
maakte het ook al niet beter. De 
‘mol scene’ op het feestterrein te-
genover de Lindesche molen waar 
twee archeologen op zoek waren 
naar waardevolle spullen en de 
dansende paarden waren ook ui-
termate originele vondsten, even-
als het muzikale intermezzo van 
de drie ‘bouwvakkers’ (Herbert 
Hulstijn, Martin ten Have en Ger-
ald Tempelman) die middels PVC 
buizen een verrassende muzikale 
act ten gehore brachten. Absoluut 
hoogtepunt was wel de act ‘Ja zus-
ter, Nee zuster’ met als motto ‘Ons 
bunt zuunig’. Ja dat is het zeker in 
de zorg zo bleek. Vier oudjes (An-

ja Bosch, Janny Haaring, Dianne 
Mombarg en Mariska Hissink) 
merkten aan den lijve dat er onder 
leiding van Edith Garritsen be-
hoorlijk moest worden bezuinigd 
in de zorg. Een wasbeurt, het tan-
denpoetsen en het ‘poepen’ lever-
den dan ook hilarische momenten 
op. Met dank aan de Lettelse revue 
waarmee de Lindese Toneelgroep 
in de afgelopen maanden nauwe 
contacten had onderhouden. Ook 
waren de jongste Lindenaren van 
de partij. De twaalf kinderen tellen-
de schoolklas zorgde ook voor een 
inbreng. Evenals zanggroep Linde 
die een prachtige ode aan Linde 
bracht met als refrein: ‘Linde, Lin-

de, ik wandel en ik fiets zo graag 
deur Linde. Linde, Linde, ‘t mooi-
ste plekje dat t’r is te vinden’. Het 
laatste vers van deze ode die door 
Janny Haaring is geschreven was 
in de twee afgelopen weekeinden 
misschien wel het meest toepasse-
lijke in het kader van het 150-jarig 
jubileum van Volksfeest Linde:

De vlagg’n an de wieken
Een draaimülle in’t grus
‘t biervat angeslott’n
De Lindenaar geet lus
In ‘t noajoar is ‘t feesten
Al honderdvijftig joar
Met spel en dans en veul muziek
Dan is ‘t warken kloar.

VORDEN - Zaterdag 24 september 
mocht de hoofdmacht van v.v. Dash 
debuteren op eerste divisie niveau. 
Het debuteerde tegen een team wat 
twee jaar eerder wist te promove-
ren. V.c.v uit Varsseveld kwam op 
bezoek in de sporthal ‘t Jebbink. 
De wedstrijd begon waarbij de tri-
bunes erg goed gevuld waren.

Tot 3-3 ging het gelijk op, maar het 
noodlot sloeg snel toe bij de Vor-
dense dames. Rosanne Simmelink 
greep naar haar enkel midden in 
de rally. Later bleek dat haar achil-
lespees is afgescheurd en dat ze dit 
weekend nog geopereerd is. Een 
blessure waarbij ze langdurig uit-
geschakeld zal zijn. Dit is het derde 
teamlid die in ieder geval de eerste 
seizoenshelft niet meer in actie zou 
kunnen komen. Na het uitvallen 
van Simmelink, Kwam Anouk Nij-
broek het veld in als passer/loper. 
De zwart roden wisten goed bij te 
blijven tot 15-15. Het spel was niet 
mooi maar wel effectief. Maike van 
Mourik kwam aan service bij Vor-
den. De ene na de andere ace vloog 
V.c.v om de oren en binnen no time 
had Dash de eerste set in de pocket.

De tweede set begon en V.c.v nam 
gelijk het voortouw. Ze wisten met 
1 serviceserie uit te lopen naar 
5-16. De Vordense dames wisten 
nog wel wat terug te doen, maar 
kwamen niet verder dan 12 punten 
in de tweede set. Met een 1-1 op 
het scorebord, moest er iets veran-
deren om V.c.v te doen wankelen. 
De derde set konden beide teams 
geen potten breken, maar wisten 

dicht bij elkaar te blijven. Dash ging 
met een frisse blik de derde set in. 
Al gauw bleek dit minder waar te 
zijn, helaas konden de Vordenaren 
maar niet in hun eigen spel komen. 
Uiteindelijk hebben de meiden uit 
Vorden nog 18 punten weten te be-
halen maar ook in de derde set ging 
de winst naar Varsseveld. Met een 
1-2 achterstand kreeg het team van 
Dash te horen dat ze de koppies 

omhoog moesten houden en dat 
ze de rust moesten bewaren voor 
beter spel. Weer konden de zwart-
roden het spel niet spelen zoals ze 
dit in de voorbereiding tijdens trai-
ningen wel hebben kunnen laten 
zien. Desondanks de vele en goede 
aanmoediging van het publiek uit 
Vorden en omstreken wilde het 
niet lukken. Tijdens de time-out 
van de thuisploeg werd verteld dat 

ze met lef moesten spelen, liever 
een bal ver uit dan één in het net 
of veilig eroverheen. Helaas mocht 
het niet baten en verloor Dash met 
een stand van 14-25 en ging V.c.v 
met een 1-3 overwinning naar huis.

Op 1 oktober om 14.00 uur Sprin-
gendal-Set-up dames 2 - Dash da-
mes 1 in sporthal de Schalm in 
Ootmarsum. 

Hoofdmacht Dash debuteert op eerste divisie niveau

Aan het eind werd een ode aan Linde gebracht. Foto: Achterhoekfoto.nl/Johan Braakman

Het spel was niet mooi maar wel effectief. Foto: PR
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Maya de Bij (2+), de musical

Nabucco

Bob Marley's Reggae Night

Theaterconcert

Maya en de Pollenbollen

Staatsopera van Tatarstan

Rootsriders

Dit toptalent wordt gedreven door wat groter is dan 
ambitie en gedragen door gelauwerde musici. Een 
Haarlemse(26) met een Franse achtergrond. 

Ga mee met jouw grappigste bijenvriendjes op hun 
spannende zoektocht in deze eerste liveshow van de 
bekendste televisiebij: “Maya en de pollenbollen”.

Het grote slavenkoor 'Va pensiero' groeide uit tot het 
alternatieve Italiaanse volkslied, een symbool van de 
Italiaanse eenheid.  

Onder de naam Bob Marley’s Reggae Night staan 
Rootsriders, bekend van hun Tribute2BobMarley 
shows al jaren met succes in het theater.  

20:30 uur - Theaterconcert

13:30 en 16:00 uur - Jeugd & Familie

20:00 uur - Opera

20:00 uur - Theaterconcert

15

16

19

20

za.

zo.

wo.

do.

Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

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

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

u i t g e l i c ht
Theateragenda

Het Gelders Orkest

dIRE sTRATS

Winterbloemen

Introdans - 45 jaar!

Sazz Leonore

Jussen Speelt Beethoven

Herbeleef Dire Straits Live!

Theatergroep Suburbia

Tutti - Met live orkest

Lucas Jussen en gastdirigent Christian Vásquez openen
het seizoen sprankelend met Beethovens Symfonie 
nr. 1 en 2. Signeersessie in de pauze!

Een onvergetelijk concert voor alle Dire Straits fans
met de beste Mark Knopfler. De muzikale kwaliteit van 
dIRE sTRATS staat op eenzame hoogte. 

'Winterbloemen’ gaat over de vriendschap tussen vier 
vrouwen. Met Susan Visser, Anneke Blok, Lot van 
Lunteren en Astrid van Eck. Regie: Rob Ligthert. 

Introdans bestaat in HET seizoen 2016/17 45 jaar en 
viert dat op grootse wijze met TUTTI, met maar liefst  
drie premières van gevierde choreografen.

20:00 uur - Klassiek Concert

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Toneel

20:00 uur - Dans

1

5
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13

za.

wo.

di.

do.

OKTOBER 2016

Inleiding om 19:00 u.
Deelname € 3,00 p.p.

Inleiding om 19:00 u.
Deelname € 3,00 p.p.

tips!

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

4.99
van 6.99

2.49
van 2.99

0.99
van 1.19

0.59
van 1.09

0.29
van 0.45

0.99
van 1.59

2.99
Actie!

2.99
Actie!

2.99
Actie!

KOELING

KOELING

KOELING

KOELING

KOELING 12.99
Actie!

SPRUITEN

MEER-
GRANEN 
PUNTJES

MEXICAN- 
OF SPEK-
BURGERS

JONAGOLD
APPELEN COURGETTE

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. 

Maandag
26-09 t/m 

zondag 
02-10

Vrijdag
 30-09 t/m 

zondag 
02-10

BBQ
SPARERIBS

JUMBO 
MOSSELEN

KIPDIJFILET
RUNDER
HACHEE

MOSSEL -
PAN

500 g

Natuurlijk 

Aldi!

Voor 2 kg mosselen

350 g

Ca. 500 g

500 g

6 stuks

1.5 kg
Per stuk

Per kilo

1 kg

EXTRA

GROOT



Vorden lijdt eerste nederlaag van 
het seizoen
Begin van 
de wedstrijd 
leverde Vorden 
vertrouwen
VORDEN - Het 1e elftal heeft afgelo-
pen zondag haar eerste nederlaag 
geleden van het seizoen 2016-
2017. Na twee gelijke spelen en 
een overwinning werd het nu een 
2-0 nederlaag tegen de promoven-
dus RKZVC uit Zieuwent. Het was 
de vijfde ontmoeting tussen beide 
clubs in de afgelopen vier jaar en 
na drie overwinningen en een ge-
lijkspel was het nu RKZVC dat aan 
het langste eind trok.

Het begin van de wedstrijd was 
voor Vorden 1 dat de tegenstander 
onrustig en paniekerig zag rea-
geren. RKZVC kwam niet in haar 
favoriete spel en Vorden kon met 
Koen Oosterhuis en Wiebe de Jong 
direct fel naar voren spelen. Deze 
fase leverde niet direct goede kan-
sen op, maar gaf Vorden 1 wel ver-
trouwen en een goed vooruitzicht.

Rond de 15e minuut van de wed-
strijd kwam er ineens een kente-
ring in het spel en waarschijnlijk 
heeft dit ook zeker te maken gehad 
met het onverwachts uitvallen van 
middenvelder Roy Böhmer. RK-
ZVC nam het ritme over, kwam in 
haar geliefde positiespel en Vor-
den kreeg moeite om de lopende 
en sterk bewegende spelers van 
RKZVC te volgen.

Vanaf het middenveld was het 
daarna steeds RKZVC dat met 
crosspasses en diepteballen de 
voorwaartsen aan het werk zetten 
en het was eigenlijk wachten op 
de 1-0 nadat de thuisclub al een 
paar keer gevaarlijk voor het doel 
van Robin Verstege waren ver-
schenen. In de 30e minuut kwam 
dan ook de openingstreffer op het 
scorebord te staan, nadat met een 
prachtige dieptebal vanaf rechts 
de linkerspits Jurjus in het 16-me-
ter gebied werd aangespeeld en de 
bal keurig afrondde.

Na de pauze was het direct Vorden 
dat de klok sloeg, tenminste het 
initiatief nam en vooral op de helft 
van de tegenstander speelde. Het 
verdedigde 15 meter meer naar 
voren en zette vroeg druk om zo-
doende onrust en paniek te zaaien 
in de laatste linie van RKZVC. Vor-
den bracht veel energie en oppor-
tunisme in het spel en dat leverde 
in de 55e minuut bijna de gelijk-
maker op toen Ate Barendsen met 
een kopbal op de lat dichtbij de 
1-1 was.

Volgende week 
speelt Vorden 
thuis tegen AZC

Al was het Vorden dat meer spel-
aandeel had en met veel inzet en 
passie op zoek ging naar de gelijk-
maker, het was RKZVC dat daaren-
tegen toch de betere kansen kreeg. 
Met de uitvallen, die razendsnel 
over slechts 2 of 3 schijven uitge-
voerd werden, kwam de geheel in 
het wit spelende thuisclub zeker 3 
of 4 keer in kansrijke positie. De 
uiteindelijke 2-0 was een schoon-
heid van een doelpunt die zijn oor-

sprong vond aan de rechterkant en 
uiteindelijk na een trekbal keurig 
werd afgerond vanaf 11 meter.

Vorden moest zijn wonden likken, 
speelde de resterende 10 minuten 
nog steeds met veel inzet en door-
zettingsvermogen om de aanslui-
ting te forceren, maar moest deze 
middag simpelweg haar meerdere 
erkennen in RKZVC.

Volgende wedstrijd
Volgende week speelt Vorden 
thuis tegen AZC en zal het probe-
ren om de koploper een ‘beentje 
te lichten’. Het belooft in ieder ge-
val een waar spektakel te worden 
met veel toeschouwers uit zowel 
Zutphen als Vorden en een fraaie 
voetbalsfeer zoals dit 2 seizoenen 
geleden ook het geval was in de 3e 
klas.

Nieuwe trainingspakken JO11-1
De hoofdsponsor van v.v. Vorden, 
BSV Barendsen Vorden BV, heeft 
naast het 1e elftal ook de jon-
gens en meiden van JO11-1 in het 
nieuw gestoken. Om te zorgen dat 
dit elftal, dat in de 1e klas uit komt 
en al fraaie overwinningen tegen 
Longa en DZC achter haar naam 
heeft staan, er ook buiten de lijnen 
er mooi en representatief bij loopt, 
heeft BSV fraaie huisstijl trainings-
pakken aangeboden.

Aan alle leden van 
huurdersvereniging HeVo
Het huidige bestuur van HeVo, in 
feite het dagelijks bestuur, heeft in 
het voorjaar van 2015 te kennen 
gegeven haar taken op de e.v. Al-
gemene Leden Vergadering (ALV) 
neer te leggen. Een wervingscom-
missie, bestaande uit 2 van de on-
dertekenaars van deze brief is met 
instemming van het bestuur daar-
op snel in actie gekomen. Totaal 5 
nieuwe, enthousiaste kandidaten 
stelden zich kandidaat en werden 
aan het bestuur voorgedragen. Na 
gesprekken met het bestuur haak-
ten alle kandidaten af.

Na enige maanden bleek het da-
gelijks bestuur zich te hebben 
bedacht. Zij had besloten in ieder 
geval aan te blijven en belegde 
een Algemene Leden Vergadering 
in September 2015. Dat was in ie-
der geval niet in overeenstemming 
met haar eigen statuten: de ALV 
dient jaarlijks vóór eind juni plaats 
te vinden. Omdat beide wervings-
leden inmiddels begrepen dat van 
een vooruitziend of progressief 
bestuur geen sprake kon zijn, stel-
den zij in Augustus 2015 zichzelf 
kandidaat tezamen met een derde 
lid (statutair nodig) en voorzien 
van een lijst met tenminste 20 vol-
machtsstemmen.

Van belang voor de leden is het 
volgende:

Samenwerking verbroken
Het bestuur had in de voorbije 
maanden banden met samenwer-
kende huurders-verenigingen in 
de Achterhoek (eveneens onder 
ProWonen) verbroken en zichzelf 
buitenspel gezet. Gewijzigde wet-
geving maakt het juist noodzake-
lijk om samen te werken, kennis te 
delen en tot een betere taakverde-
ling te komen.

Er wordt anno 2016 van de bestu-
ren van huurdersverenigingen bij-
voorbeeld verlangd een volwaar-
dige (dus professionele) inbreng 
te hebben in het overleg met Ge-
meenten en corporaties. Dat over-
leg is bedoeld om tot prestatieaf-
spraken te komen over nieuw- en 
verbouw (renovatie) van de socia-
le woningvoorraad en verbetering, 
verduurzaming en energiebespa-
ring.
Zo was er een werkgroep Woon-
lasten samengesteld uit de sa-
menwerkende ver-enigingen, 
welke zich veel kennis had eigen 
gemaakt op de genoemde gebie-
den en in overleg met ProWonen 
een tiental belangrijke verbeterin-
gen tot stand gebracht (zoals het 
zonnepanelen programma en de 
invoering van een systematische 
gasleiding controle).

Diezelfde werkgroep heeft zich de 
afgelopen jaren eveneens inge-
spannen om met een aantal regi-
onale partijen en met hulp vanuit 
de Provincie en het Min.EZ gestal-
te te geven aan het ‘Achterhoeks 
Initiatief ’. Dit heeft geresulteerd 
in 2 voorlichtingsdagen in het 
Dorpscentrum te Vorden, waar de 
introductie van de slimme meter 
samen met energiebesparing aan 
de bewoners heeft plaatsgehad.
Het bestuur van HeVo, omdat zij 
zich ook hieruit had teruggetrok-
ken, heeft in dit succes part noch 
deel gehad en is door collega 
werkgroepleden uit andere kernen 
waargenomen.

Het Achterhoeks Initiatief gaat nu 
verder de Achterhoek in onder de 
noemer ‘de Achterhoek maakt me-

ters’, waarbij nog eens 6 huurders-
verenigingen onder andere corpo-
raties zullen worden ingeschakeld.

Misleiding
Op de ALV van September 2015 is 
door het bestuur aan de aanwe-
zige leden voorgesteld een keuze 
te maken. Deze hield in voortzet-
ting van het zittende bestuur òf in-
stallering van een nieuw bestuur. 
Bij het voorhouden van die keuze 
heeft het bestuur, bij monde van 
haar voorzitter de ingebrachte 
volmachts-stemmen als ongeldig 
verklaard. Dat is geheel in strijd 
met de statuten van de vereniging 
(art.14.5). Door zo te handelen 
is door het bestuur misbruik ge-
maakt van haar positie en zijn de 
aanwezige leden misleid, waar-
door ten onrechte het zittende be-
stuur kon aanblijven.

Herstelpogingen
In de periode Oktober 2015 tot en 
met februari 2016 zijn door diverse 
partijen initiatieven genomen om 
te trachten het bestuur van HeVo 
op haar dwalingen terug te laten 
komen. Naast notariële en juridi-
sche adviezen, waarbij onomsto-
telijk is komen vast te staan dat 
het bestuur in overtreding is, was 
het streven van de ondertekenaars 
en de ingeschakelde partijen erop 
gericht het zittende bestuur de ge-
legenheid te bieden haar fouten 
te herstellen en op een waardige 
manier afscheid te nemen. Het 
bestuur verdient dat vanwege een 
lange periode (20 jaar!), waarin 
zij de belangen van de huurders 
heeft gediend en ondanks de laat-
ste foute beslissingen. Bij deze 
pogingen zijn de Woonbond*, de 
directie van ProWonen, samen-
werkingsverband Samen1 en de 
voorzitter van huurdersvereniging 
Zelhem ingeschakeld.
Tijdens het gesprek met laatstge-
noemde heeft het HeVo bestuur 
toegegeven fout te hebben gehan-
deld, iets wat in haar antwoord 
aan de overige bemiddelaars is 
weggelaten.

Toekomst
Zoals hierboven geschetst is het 
van belang een toekomstgericht 
bestuur aan te stellen. Een bestuur 
met frisse ideeën, welke daadwer-
kelijk in het belang van de leden 
zijn. Een niet in zichzelf gekeerd 
bestuur, onbelast met het verleden 
en bereid tot de zo noodzakelijke 
samenwerking met zuster vereni-
gingen in de regio. Een nieuw be-
stuur ook, dat haar eigen statuten 
respecteert en de belangen van 
haar leden dient, nu en in de toe-
komst.

Omdat het HeVo bestuur voor 
2016 wederom besloten heeft haar 
Algemene Jaarvergadering en we-
derom in strijd met haar eigen 
statuten ná juni 2016 te houden 
mogen de leden het bestuur hier-
voor, en de hiervoor genoemde 
overtredingen ter verantwoording 
roepen.

Martin Westerik, Vorden
Cees Kraakman, Vorden
Herbert Brummelman, Vorden

Leden HeVo
   

*Woonbond: Juridische Afdeling en kan-
toor Noord Oost (95% van alle Nederland-
se huurdersverenigingen zijn aangesloten 
bij de Woonbond).
 

Trainer en leider van JO11-1, Bram Oplaat en Linda Schuitemaker, samen met sponsor 
Henri Barendsen en het eerste elftal. Foto: PR
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Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202 
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261

ALLÉÉN ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 OKTOBER20% KORTINGOP TV’S EN AUDIO-APPARATUUR

ALLE 
BEELDFORMATEN

o.a. 
SMART TV’S

o.a. 
AMBILIGHT TV’S

Deelnemende merken:

ALLÉÉN VRIJDAG 30 SEPTEMBER

20% KORTING
OP KOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERS*
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Deelnemende merken:
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TWEE WEKEN LANG ELKE DAG 
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN!

Dagacties gelden alleen op de vermelde datum. Kijk op www.expert.nl voor de voorwaarden.

Koopzondag  
2 oktober van 

12.00 - 16.00 uur

* Geldig t/m 30 november 2016, 

vraag naar de voorwaarden. www.hci.nl  |  HENGELO (gld)  |  Kruisbergseweg 13  |  ZEVENAAR |  Ampèrestraat 3  |  T 0575 - 46 81 81

WIN HET AANKOOPBEDRAG 

VAN UW KEUKEN TERUG!*



Vrede
We hebben zoveel gekift met el-
kaar. Over de afwas, de wc-bril, 
speelgoed, kleding, aandacht en 
het laatste stukje rookworst. Over 
verdwenen legostenen, opge-
droogde viltstiften, geleend geld 
en muzieksmaak. Wie als eerste 
de telefoon opnemen mocht, vals 
spelen met monopoly (even naar 
het toilet moeten en dan honderd 
spelguldens missen), wie er aan 
de beurt was om de katten te 
voeren en wie de laatst gehoorde 
mop vertellen mocht. De beste 
verstopplek, het liefste compli-
ment en de grootste taartpunt. 
En de dag dat één van hen al mijn 
barbies kaal had geknipt heb ik 
nog steeds niet verwerkt. Maar 
met Kerstmis zeiden we altijd 
vroom bij elk twistpunt: “Vrede 
op aarde.” Hypocriet, doch voor 
mijn ouders twee dagen rust op 
aarde.

Ik kan me niet heugen dat er 
toentertijd een week van de vrede 
was en of het ons wat had kunnen 
schelen. We woonden gewoon in 
een heel klein huisje, met een 
heleboel persoonlijkheden. We 
deelden ruimte en rede, ruzie en 
vrede. Het ging van onder de gor-
del tot in de armen, en weer terug. 
We sjoelden met de feestdagen, 
maakten elkaar belachelijk, wer-
den tot de orde geroepen, zongen 
van de hemel en landden terug op 
aarde. En met kerstavond daalde 
de vrede van de enige kerkdienst 
die we elk jaar bezochten zedig 
op ons neder.

Vandaag hoorde ik mijn eigen kin-
deren vertellen over de vrede. De 
jongste was speciaal met vlech-
ten in gaan slapen, ze wilde krul-
len in de kerk. De oudste is reeds 
gezegend met krullen, die lag 
minder bekneld in bed. Ze wilden 
zingen in het koortje, dus we wa-

ren erbij. De kinderkerkdienst in 
de week van de vrede. De akoes-
tiek maakte van alles een wollige 
kakofonie, kopstemmetjes stegen 
boven golvende zanglijntjes uit 
en na afloop bleef het applaus 
netjes uit. En oh ja, ik was weer 
eens vergeten dat je bij zo een ge-
legenheid geld mee moet nemen 
(sorry). Wellicht komt het omdat 
ik nog met mijn hoofd in de wol-
ken was. Omdat ik terugdacht 
aan de dag ervoor.

Iets met een zaterdag en wentel-
teefjes bakken. Met de dekens op 
de bank en de slaap uit de ogen 
wrijven met in de ene hand een 
stift en de andere een rol plak-
band. Stiekem de zon ontken-
nen door de gordijnen dicht te 
laten. Knutselen met wc-rollen 
en schoenendozen. Tegen elkaar 
aankruipen en wanhopige pogin-
gen ondernemen geen hagelslag 
op de bank te morsen. Gniffelen 
om gekke dansjes en daarna weer 
snel terug kruipen in een iglo van 
dons en dekbedhoezen uit posi-
tie. Avondeten met op de laptop 
een herhaling van het een of an-
der dat hen vergeten deed dat er 
wel heel veel groente in de prak 
zat.

En in de kerkbank, terwijl de krul-
len van mijn jongste langzaam 
naar de zerken zakten, tussen 
de onverstaanbare mix van kin-
derstemmen en hoge plafonds 
door, mijmerde ik terug naar die 
dekbedzachte, nieuwe herinne-
ring. Naar mijn eigen vrede. Naar 
tevreden.

Vol tevredenheid over mijn mij-
mering reed ik na afloop achter 
de krullen aan naar huis. Alwaar 
ze direct ruziemaakten over hoe-
lang de week van de vrede eigen-
lijk duurt. 

Laatste loodjes Franse endurance 
zwaar
HENGELO - Op 18 september reed 
Savannah van der Laan haar 
laatste wedstrijd voor het Fran-
se endurance kampioenschap 
‘Grand Est’. Vijftig rijders stonden 
‘s ochtends om kwart voor acht 
klaar voor de verkenningsronde, 
alvorens de wedstrijd te begin-
nen, op wat later bleek een lood-
zwaar parcours.

Om kwart voor acht mochten de 
rijders één verkenningsronde rij-
den, waarna meteen de start van 
de eerste manche van anderhalf 
uur zou zijn. ‘s Nachts had het nog 
flink geregend en dat maakte de 
juiste bandenkeuze lastig. Savan-
nah koos in overleg met vader Wil 
voor natte baan banden, aangezien 
een donkere grijze lucht als drei-
ging boven het circuit hing. 

Op een 34ste startplek stonden er 
meer rijders voor, dan achter haar, 
maar toch wist ze al snel rond de 
28ste plaats te rijden. Gedurende 
anderhalf uur wist ze langzaam wat 
plaatsen op te schuiven, maar de 
baan werd steeds droger en de nat-
te baan banden werkten meer te-
gen dan mee. Uiteindelijk finishte 
ze als 22ste in deze manche en als 

tweede meisje. Na een rustpauze 
van enkele uren moest aangetre-
den worden voor de tweede man-
che van anderhalf uur. Nu mocht 
Savannah starten als 22ste en dat 
gaf haar vleugels, ze wist na twee 
bochten als veertiende de meeste 
mannen achter zich te laten, maar 
helaas kon ze het niet volhouden. 
Een stuur in haar lies, handen vol 
blaren en een zwaar circuit zorg-
den dat ze negentiende lag toen de 

finishvlag viel. Een mooi resultaat 
in een zware wedstrijd. Als tweede 
meisje van de dag was ze niet hele-
maal tevreden, maar meer zat er op 
deze dag niet in.

Volgende week is er nog één wed-
strijd in het Franse Suzannecourt, 
maar deze laten Savannah en Kim-
berly allebei schieten, de reistijd is 
te lang en de studie gaat voor.

VORDEN - De Vordense Rijwiel 
en Tour Club VRTC de Achtkas-
telenrijders mocht zondag ruim 
vijfhonderd deelnemers verwel-
komen op haar eerste veldrit van 
het seizoen 2016-2017.

Door Jan Hendriksen

Onder ideale weersomstandighe-
den werd deze Najaarstocht over 
een afstand van 30, 45 en 60 kilo-
meter verreden richting het Vor-
dense/Lochemse natuurgebied 
Het Grote Veld en de Vordense 
buurtschappen. 

De deelnemers, waarvan er een 
aantal zelfs uit Groningen kwamen, 
waren vol lof over de route en de 
verzorgingsposten onderweg. Bij 
terugkomst bij Indoor Sport Vor-
den aan de Overweg kon men op 
het terras onder een stralende zon 
nog lekker even nagenieten. Ook 
de jeugdclinic had over belang-
stelling niet te klagen. Deze clinic 

werd georganiseerd door Stichting 
Kanjers voor Kanjers. De volgende 
veldrit van VRTC de Achtkaste-
lenrijders is de Grote Veldrit op 
zondag 11 december. Startlocatie 

is dan sportpark ‘t Grote Veld van 
voetbalvereniging Vorden aan de 
Oude Zutphenseweg. Ook dan 
hopen de organisatoren weer veel 
deelnemers te mogen begroeten.

Ideale omstandigheden Najaarstocht

De deelnemers waren vol lof over de routes. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink

Water, modder, maar ook stof,  je komt het allemaal tegen in de  endurance. 
Foto: Valerie Genin Benaddou

Deldense Joffers en Jonker presenteren 
schilderijen

DELDEN - Op 18 september werd 
een zeer succesvolle open dag 
gehouden aan de Spiekerweg in 
buurtschap Delden bij Vorden. 
De Deldense Joffers en Jonker 
presenteerden de schilderijen 
gemaakt in de laatste 3 jaar. Dit 
leverde een unieke collectie op 
waar de bezoekers zich ten volle 
konden verwonderen over de ver-
scheidenheid aan schilderwerken. 
Ook werden er van enkele Joffers 
haakwerk getoond en pottenbak-
kerij in verschillende figuren groot 
en klein. Een groep dames en een 
heer werken gezamenlijk eens per 
week aan de hobby die een enor-
me omvang heeft gekregen. De 
recensies waren overweldigend 
en ze gaan verder voor een nieuwe 
open dag over 3 jaar.Unieke collectie aan werken van afgelopen drie jaar. Foto: PR

EvaSchuurman
Column

Nieuwe avondcursus edelsmeden
ZUTPHEN - In het atelier van 
Jack Borninkhof kunt u een 
korte of langere basiscursus 
edelsmeden volgen.

De korte cursus (10 dagen edel-
smeden) is een introductie tot 
het edelsmeden, waarbij u na 
het kennismaken met een aantal 
basisvaardigheden zelf een 
sieraad gaat maken. Als u dat 
wilt kunt u hierna verder blijven 
edelsmeden. 

Na de langere basiscursus (30 
cursusmomenten) beschikt u 
over zoveel basiskennis dat u zelf 
thuis aan de slag zou kunnen. 
Tijdens de cursus maakt u een 
aantal eigen sieraden. 

U werkt met koper, messing en 
zilver. Vanaf augustus 2016 wordt 
de cursus ook gegeven op don-
derdagavond van 18.30 tot 21.30 
uur. Daarnaast is er de mogelijk-
heid om op maandagavond en 
woensdagmorgen een cursus te 
volgen, mits er plek is. Instromen 
kan op ieder moment, er is geen 
vaste startdatum!

Workshops en opdrachten
Ook kunt u bij ons diverse 
workshops in het edelsmeden 
doen, waaronder het (samen) zelf
maken van trouw- of relatie-
ringen. Daarnaast maak ik ook 
graag voor u een sieraad naar uw 
persoonlijke wens. 

Voor prijzen en informatie: 
zie de website 
www.jackborninkhof.nl
www.facebook.com/
jackborninkhof.edelsmidatelier
Locatie: Vliegendijk 14a, 
7205 CJ Zutphen (de Hoven)
Tel. 06 - 2170 2722

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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Baakse Kermis 
 
 

Zondag 2 okt 15:00 

Boonekamp 
 
 

Maandag 3 okt 18:00 

Brood op de plank 

zondag en maandag Kermis buffet! 
Vanaf 18:00 

 

N316; verkeersbesluit diverse maatregelen tussen 
Doetinchem en Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit op de 
provinciale weg N316 tussen Doetinchem en Vorden, kilometer 15,0 – 30,87 
in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst, omtrent het  realiseren van 
diverse maatregelen om de verkeersveiligheid van het traject  te 
verbeteren.

Ter inzage
De tekst van het verkeersbesluit is vanaf 22 september 2016 te vinden op de 
website van de provincie Gelderland (http://www.gelderland.nl-
>Bekendmakingen->Overzicht van de bekendmakingen van de provincie 
Gelderland).
 
De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de 
rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt 
zaaknummer 2016-005068 dan als zoekopdracht ingeven.
 
Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 22 september tot en met 3 
november 2016 ter inzage bij de provincie Gelderland, locatie Marktstate, 
Eusebiusplein 1a, Arnhem, het stadhuis van de gemeente Doetinchem, 
Raadhuisstraat 2, Doetinchem en het gemeentehuis van de gemeente 
Bronckhorst, Elderinkweg 2, Hengelo.

Arnhem, 22 september 2016 – zaaknummer 2016-005068
Gedeputeerde Staten van Gelderland
 

Deze week maken wij extra veel:

APPELSLOFFEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Lekkere verse appeltjes met abrikoos, 
walnoot, rozijnen en amandelspijs. 

Probeer daar maar eens vanaf te blijven!

voor7.95van9.95

Aanbieding geldig van 28 september t/m 4 oktober



Hamove leden rijden wedstrijden op 
verschillende circuits in Europa
REGIO - Afgelopen weekend wer-
den er op de verschillende cir-
cuits wegraces georganiseerd 
waaraan leden van de Hamove 
meededen. In het Duitse Fro-
burgh reed Performance Racing 
Achterhoek rijder Joey den Bes-
ten de sterren van de hemel. Hij 
behaalde een eerste en tweede 
plaats in de open klasse Supers-
port. Bij de IRRC races meetel-
lend voor de Supersport catego-
rie werd hij op zondag tweede en 
derde. In de eindstand eindigde 
Den Besten op een tweede plaats. 
Volgende week zal hij van start 
gaan op de Superbike machine 
van het team. Joey zal dan een 
wedstrijd meetellend voor het 
ONK rijden op het TT Circuit van 
Assen waar dat weekend ook de 
Engelse BSB aan de start komt.

Het raceweekend begon op zater-
dag met de OW Cup finale op het 
TT Circuit van Assen. Cliff Kloots 
was één van de vele kanshebbers 
op de NK SuperCup 1000 titel. 
Kloots eindigde in beide wedstrij-
den als tweede, achter de uitein-
delijke kampioen Maarten Bekker. 
Kloots daarmee ook tweede in de 
titelstrijd. Een knappe prestatie, 
aangezien het zijn eerste seizoen 
is op de 1000cc Yamaha. Jarco 
Grotenhuis en Yme-Jan Hofstee 
finishten in beide races ook keurig 
binnen de top-tien.

In de NK SuperCup 600 ging de 
titel naar Coen Bouwmeester. Re-
gio rijder Thijs Peeters was zeer 
goed op dreef en knokte in beide 
wedstrijden voor de winst. In de 
eerste race viel Peeters uit met een 
technisch probleem, toen hij in 
kansrijke positie reed. In de twee-
de manche revancheerde Peeters 
zich met een mooie derde plaats.

Op Motorland Aragon werd er 
de veertiende Grand Prix van het 
seizoen verreden. De protegé van 
Torleif Hartelman, Sam Lowes 
presteerde geweldig. Lowes won 
de Moto2-wedstrijd, door weg te 
rijden bij zijn concurrenten.

Den Besten rijdt 
sterren van de 
hemel

De Brit verstevigde daarmee zijn 
derde positie in de titelstrijd. 
Hamove lid Victor Steeman kwam 
in actie tijdens de laatste wed-
strijden van de Red Bull MotoGP 
Rookies Cup. Steeman werd in de 
eerste race na een sterk slot keu-
rig vijftiende, waardoor hij één 
punt scoorde voor het kampioen-
schap. In de tweede race eindige 

Steeman in een grote groep rijders 
net buiten de punten op plaats ne-
gentien.

Maar er was nog meer motor-
sport. Bryan Schouten werd tij-
dens de IDM-seizoensfinale op de 
Hockenheimring kampioen in de 
Duitse IDM Superstock 600 klasse. 
De tweede en vierde plaats van de 
Yamaha-coureur waren genoeg 
om de titel te veroveren. Schouten 
rijdt met een Yamaha geprepa-
reerd door Hartelman Motoren. 
Ook de ONK-coureurs streden op 
het Duitse circuit voor de punten.

Lesley ten Tusscher leek na zijn 
winst in de eerste race op weg naar 
de titel, maar viel in slotfase van de 
tweede race uit met een technisch 
probleem. Ten Tusscher is nog 
geen ONK Supersport kampioen, 
maar heeft wel een zeer ruime 
voorsprong in de titel strijd met 
nog drie wedstrijden te gaan.

Overeenkomst Vordens Tennispark en 
Dijkman Tennis

VORDEN - Zaterdag 10 september 
heeft het Vordens Tennispark een 
overeenkomst gesloten met de 
tennisleraren van Dijkman Ten-
nis. Hiermee heeft de tennisver-
eniging zich voor de toekomst 
verzekerd van de deskundige be-

geleiding en de verzorging van 
de tennislessen door Lisette en 
Martine Dijkman. Wil je ook er-
varen dat tennis een leuke sport 
is om te beoefenen, aarzel dan 
niet om contact op te nemen via  
info@vordenstennispark.nl

   

Vierakker-Wichmond klaar voor 
Nederlands kampioenschap tijdrijden
VIERAKKER/WICHMOND - Wieler-
club RTV Vierakker - Wichmond 
heeft zes renners geselecteerd 
voor het Nederlands kampioen-
schap tijdrijden. Rens te Stroet, 
Koen Jansen, Martijn Versteege, 
Valerius den Herder, Tom Kraj-
enbrink en Peter Makkink zullen 
zaterdag 1 oktober om twaalf over 
drie aan het vertrek staan voor de 
club. Het kampioenschap wordt 
verreden in Dronten.

De motor van het zeskoppige 
team, Rens te Stroet, verlengde 
eerder deze maand zijn contract 
bij Cyclingteam Jo Piels. Hij is nog 

een jaar langer gebonden aan de 
ploeg van ploegleider Han Vaan-
hold. Het crossseizoen van Thijs 
van Amerongen is afgelopen 
woensdag begonnen met een we-
reldbekerwedstrijd in Las Vegas. 
Hij eindigde als tiende en was de 
eerste Nederlander die de finish 
passeerde. Zaterdagavond moest 
Van Amerongen wederom aan de 
bak in Amerika, ditmaal in Iowa. 
In deze strijd om punten in het 
wereldbekerklassement werd Van 
Amerongen zestiende. Hij heeft in 
totaal nu 77 punten verzameld en 
staat daarmee op de elfde plaats in 
het klassement.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag donderdag 
22 september, vierde avond 
van de eerste ronde competitie 
2016/2017, Bridgeclub Bronk-
horst.

In de A-lijn veertien paren met een 
stilzit, zowel in de B-lijn tien pa-
ren als in de C-lijn dertien paren, 
daarom een stilzit in deze lijn. Dat 
is onvermijdelijk als er één lijn is 
met een oneven aantal paren. Het 
stilzitpaar krijgt voor die ronde 
50%. Deze avond liggen de scores 
heel dicht bij elkaar, geen hoge 
uitschieters.

Uitslag: Lijn A: 1. An Wortel & Paul 
Niks 57,64% 2. Dinie Hartelman & 
Ruud Bijloo 56,50%, 3. Joke Dam-
veld & Hans Oldhoven 55,56%. 
Lijn B: 1. Riekie Nieuwenhuis & 
Riet Niesink 58,33%, 2. Annelies 

Schröder & Jan Rondeel 56,25%, 3. 
Tiny Kleinreesink & Wim Schipper 
55,73%. Lijn C: 1. Henk Boers & 
Lenie Lamers 57,33%, 2. Arie Gou-
ka & Frieda van der Schot 57,25%, 
3. Desire Bosman & Johan Hilder-
ink 57,17%.

Op donderdag 29 september de 
laatste speelavond avond van deze 
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 ge-
vorderden, gegeven door Ruud 
Bijloo en Marijke Hilderink. Op-
gave kan bij Marijke Hilderink, 
emailadres: m.hilderink@kickxl.
nl, telefoonnummer 0575-464170.

   

Ont-moeten met als onderwerp Israel

VORDEN - Israël is een fascine-
rend land met een oude en zeer 
bewogen geschiedenis. Het is ook 
een land met veel conflicten en 
diepgaande tegenstellingen tus-
sen bevolkingsgroepen. Theo en 
Loes Breimer hebben jarenlang in 
dit land gewoond en gewerkt. Zij 
zullen vertellen hoe het is om te 
leven in een land waar aanslagen 
en oorlogsdreiging van buitenaf 

dagelijkse realiteit is. Een belang-
rijke reden voor hen om in Israël 
te wonen en werken is de hulpver-
lening aan Holocaust slachtoffers. 
Zondagavond 2 oktober om 19.00 
uur in het Achterhuus achter de 
Geref. Kerk, Zutphenseweg 13 in 
Vorden. De bijeenkomst duurt on-
geveer drie kwartier en daarna is 
er koffie/ thee en gelegenheid tot 
vragen stellen. 

Bryan Schouten Duits IDM kampioen. Foto: Henk Teerink

(Advertorial)

Museum Smedekinck: 
Oldtimerdag op zondag 2 oktober
Liefhebbers van oldtimertrac-
toren en ander gemotoriseerd 
oud spul kunnen aanstaande 
zondag 2 oktober hun hart op-
halen tijdens de Oldtimerdag 
bij Museum Smedekinck.

Oldtimertractorenrit 
Onderdeel van deze dag is de old-
timertractorenrit door Zelhem en 
omgeving. De circa zeventig prut-
telende en rokende deelnemers 
aan deze toertocht vertrekken 
al voor de opening van het eve-
nement en keren rond 14.15 uur 
terug bij het museum. De meeste 
zijn daar dan nog de hele middag 
te bewonderen.

Het museumterrein is vanaf 12.00 
tot 17.00 uur geopend. Er zijn di-
verse activiteiten en bezienswaar-
digheden. Naast de oldtimertrac-
toren zijn er o.a. oude motoren, 
stationaire motoren en oude 
landbouwwerktuigen te zien. 

Er zijn demonstraties van oude 
ambachten, hobbyisten en kun-
stenaars die hun werk laten zien 
en optredens van de Halley Valley 
(country-) Linedancers en ketting-
zaagkunstenaar Johnny ten Thije, 
die figuren uit boomstammen 
zaagt. Ook worden er streekpro-
ducten verkocht. 

Net als alle eerste zondagen van 
de maand, is ook deze 2de oktober 
het gehele museum te bezichtigen. 

In De Stal is de tijdelijke expositie 
van natuurfoto’s van Harm Hoitink 
en keramiek van Piet Puthaar te 
zien. De kruidentuin is ook zeker 
nog een bezoekje waard.

Voor de inwendige mens zijn er di-
verse lekkernijen, waaronder bo-
lussen uit de hout gestookte oven, 
en koffie, thee en andere drankjes 
verkrijgbaar. Live-harmonicamu-
ziek zorgt voor extra sfeer. 

De entreeprijs is 4 euro. Kinderen 
t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

Museum Smedekinck
Pluimersdijk 5, 7021 HW Zelhem
www.museumsmedekinck.nl
www.facebook.com/museum-
smedekinck

Openingstijden in het zomersei-
zoen (van april t/m oktober): we-
kelijks van dinsdag t/m donderdag 
en elke 1ste en 3de zondag van de 
maand van 13.30 tot 17.00 uur. 
Groepen vanaf 15 personen kun-
nen het museum op afspraak ook 
buiten de reguliere openingstijden 
bezichtigen.

V.l.n.r. Cees van Voskuilen (voorzitter), Lisette Wiendels-Dijkman en Martine Dijkman 
(beide tennisleraar) en Paul Wijers (secretaris). Foto: PR
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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
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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.

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

Stichtingen Welzijn  
Bronckhorstpowered by: 

Gratistoegang

8 oktober
10.00 - 16.00 UUR

in en om het gemeentehuis
ELDERINKWEG 2 – HENGELO (GLD)KIJK VOOR MEER 

INFORMATIE OP: 

www.oostwestthuisbest.info

Definitief ontwerp herinrichting Baakse Beek 
in Vorden
Vorige week stemde de gemeente 
definitief in met het plan voor de 
herinrichting van de Baakse Beek 
in Vorden. Met Waterschap Rijn 
en IJssel, Natuurmonumenten, 
Geldersch Landschap en de 
provincie Gelderland werkte de 
gemeente een gezamenlijk in-
richtingsplan uit voor de oevers 
van de beek in Vorden. Wethou-
der Arno Spekschoor van ruimte-
lijke ordening: “Een belangrijk 
deel van de invulling kwam tot 
stand met de buurt en belangen-
organisaties. Ook de jeugd werd 
uitgedaagd. Scholieren mochten 
een ontwerp maken voor het 
gebied. Ze ontwierpen o.a. een 
natuurlijke speelplek.”

Zichtbaar en beleefbaar
De beek meer zichtbaar en 

beleefbaar maken voor inwoners 
en toeristen is voor de gemeente 
het belangrijkste doel. Zo komt er 
onder andere een wandelroute 
van ‘kasteel naar kasteel’ en krijgt 
de beek een doorwaadbare plaats 
die de naam Vorden eer aan doet. 

Vorden is afgeleid van het oud-
Nederlandse woord voorde, wat 
doorwaadbare plaats betekent. 
Ook neemt de gemeente de 
aanleg van de infiltratievoorzie-
ning langs de beek voor haar 
rekening.

Met de instemming kan de 
herinrichting van start. Dit najaar 
wordt de (brug)verbinding van 
het centrum naar Vorden Zuid 
aangelegd. Het overige werk 
staat gepland voor het voorjaar 
van 2017. Wethouder Spekschoor: 
“Het ontwerp kwam tot stand 
in samenspraak met inwoners, 
maar daar blijft het niet bij. Ook in 
het beheer van het parkgedeelte 
gaan inwoners straks een handje 
helpen. Zo heeft een groep Vorde-
naren al aangegeven de nieuwe 
speelplek te willen adopteren en 
afvalbakken te willen legen. 
Het is erg fijn om met zo’n groep 
enthousiaste inwoners samen 
te werken. Vorden is straks een 
mooi recreatiegebied rijker, waar 
veel Vordenaren en bezoekers 
van kunnen genieten.”

4 oktober geen 
inloopspreekuur 
b en w 
B en w houden iedere dinsdag-
middag van 17.00 tot 17.30 uur 
inloopspreekuur in het gemeen-
tehuis. Wegens afwezigheid van 
het college kan het spreekuur 
op 4 oktober niet doorgaan. 
Het eerst volgende spreekuur 
is op 11 oktober. Graag tot dan.

Onderzoek naar ondersteuning 
mantelzorgers
Mantelzorgers zorgen voor een 
naaste die (chronisch) ziek is of 
een beperking heeft. Met hulp 
van een mantelzorger kan 
iemand zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen en meedoen in de 
maatschappij. De gemeente vindt 
het belangrijk om mantelzorgers 
goed te ondersteunen. Om zicht 
te krijgen op de behoefte aan 
ondersteuning doen we onder-
zoek. Bent u mantelzorger of 
mantelzorger geweest? Doe 
mee en vul de vragenlijst in via 
www.moventem.nu/mantelzorg-
bronckhorst. Meedoen kan tot 18 
oktober a.s. Onderzoeksbureau 
Moventem voert het onderzoek 
voor ons uit. Mantelzorgers die 
bij ons (door hun deelname aan 
de mantelzorg-verwendag 2015) 

of het VIT Oost Gelderland 
bekend zijn, krijgen een persoon-
lijke uitnodiging om mee te doen 
aan het onderzoek. Ook deel-
nemers aan het inwonerspanel 
‘Bronckhorst Spreekt’ krijgen 
een uitnodiging.

Zorgt u voor een naaste? 
Doe mee met het onderzoek 
en laat ons weten hoe we u en 
andere mantelzorgers kunnen 
ondersteunen!

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
Wat betekent dat voor u? 
In de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat de 
gemeentelijke regelgeving op het 
gebied van openbare orde en 
veiligheid. Elke gemeente heeft 
een eigen APV. De APV geldt 
voor iedereen in Bronckhorst. 

Welke regels?
In de APV hebben we onder 
andere regels opgenomen over 
het bestrijden van ongeregeld-
heden, betogingen, bruikbaarheid 
en aanzien van de weg, veiligheid 
op de weg, evenementen, honden 
en carbid schieten.

Actualisering APV
In oktober 2016 behandelt de 
gemeenteraad een voorstel om de 
APV te actualiseren. Sinds 2008 is 
alleen in 2011 een aantal artikelen 
aangepast over het verlenen van 

vergunningen. Het voorstel is om de 
APV grotendeels aan te passen aan 
de landelijke modelverordening. 
Daarnaast is een aantal APV-regels 
regionaal afgestemd en zijn enkele 
regels alleen van toepassing voor 
Bronckhorst. In de APV is bijvoor-
beeld een artikel opgenomen over 
het parkeren in stadje Bronkhorst 
en een verbod om paddenstoelen 
te plukken. 

Uw mening telt
De APV is een lokale verordening 
met regels die van invloed zijn op 
de leefomgeving. Het plan is om 
in 2017 de APV verder te actuali-
seren en daarbij inwoners, vereni-
gingen en bedrijven te betrekken. 
Dit gebeurt via het panel ‘Bronck-
horst spreekt’. Hierover houden 
wij u uiteraard op de hoogte. Wilt 
u de raadsfracties nu alvast iets 
melden over de vernieuwde APV? 
Dat kan door in te spreken tijdens 
de commissievergadering van 12 
oktober. Zie www.bronckhorst.nl 
voor meer informatie.



Ook in Bronckhorst zetten we ons 
in voor de huisvesting en inburge-
ring van statushouders. Bovenop 
de taakstelling (de verplichte 
opdracht vanuit het rijk om jaar-
lijks een bepaald aantal status-
houders te huisvesten) wil de 
gemeente 70 extra nieuwkomers 
opnemen in onze gemeenschap. 
Naast het huisvesten van de 
statushouders zetten wij ons in 
om hen met een uitgebreid en 
versneld inburgeringstraject 
warm welkom te heten in Bronck-
horst. Om beide te realiseren zijn 
verschillende activiteiten onder-
nomen of staan op de planning. 
B en w stelden vorige week een 
plan van aanpak vast waarin de 
doelen voor 2016-2017 staan. 

Huisvesting 
De taakstelling is 94 statushou-
ders op te vangen en daarnaast 
is het doel in 2016-2017 
70 extra statushouders te huis-
vesten. Om dit te bewerkstelligen, 
zijn bijvoorbeeld met woning-
corporaties ProWonen en Sité 
afspraken gemaakt voor de 
aankoop van enkele extra 
woningen. Ook wil Sité het leeg-
staande ‘Zandewierde’ pand in 
Hummelo geschikt maken voor 
een ‘Magic Mix’ van bewoners 
(zowel ouderen, starters als 
statushouders). Verder gaan we 
de komende tijd bekijken of meer 
particulieren (zowel woningenbe-
zitters als eigenaren van grotere 
panden) met ons willen onder-
zoeken of hun leegstaande pand 
geschikt is of geschikt gemaakt 
kan worden voor tijdelijke 
verhuur (aantal jaren) aan 
statushouders. 

Inburgering  
Tot voor kort volgden alle Bronck-
horster statushouders een 

regulier inburgeringsexamen, 
dat langer duurt dan wij wensen. 
Hierbij heeft een statushouder 
drie jaar de tijd om het inburge-
ringsexamen te halen en het 
programma is met name gericht 
op taalonderwijs. We bieden nu 
ook een versneld en intensiever 
traject, dat meer is toegespitst op 
deelname aan en kennis van hun 
nieuwe woonomgeving. 

Wethouder Paul Seesing hierover: 
“Wij zijn een sociale en betrokken 
gemeente en vinden het belang-
rijk dat nieuwkomers zich snel 
thuis gaan voelen in Bronckhorst. 
Zowel de gemeente als de status-
houders (jong en ouder) willen 
graag dat zij zo snel mogelijk mee 
kunnen doen in onze samenleving 
en niet afhankelijk blijven van de 
overheid. We doen daarbij een 
groot beroep op de zelfredzaam-
heid van de nieuwkomers en 
zoeken samenwerking met lokale 
maatschappelijke partijen, inwo-
ners die hun nieuwe dorpsge-
noten zo nu en dan willen bege-
leiden en het verenigingsleven.” 

Het nieuwe versnelde inburge-
ringstraject bestaat uit: 
• een uitgebreid taalprogramma 

(naast formeel onderwijs, 
worden ze ook bijgestaan door 
vrijwillige taalmaatjes en het 
lesprogramma is toegespitst 

 op de persoon en zijn kennis)
• een programma over gebruiken 

van onze samenleving (normen 
en waarden)

• een oriëntatie op de arbeids-
markt (nieuwkomers worden 
bijvoorbeeld gekoppeld aan 

 een medewerker van het Werk-
gevers Servicepunt en het is 

 de bedoeling dat zij spoedig 
 na vestiging vrijwilligerswerk 

gaan doen)
• een kennismaking met vereni-

gingsleven en maatschappelijke 
activiteiten in hun buurt

Hierbij is de inzet dat binnen 
6 maanden (met mogelijke verlen-
ging van 6 maanden) de inburge-
ring voltooid is. Vanzelfsprekend 
is er voor kinderen speciale 
aandacht in het onderwijs, zodat 
zij zo snel mogelijk mee kunnen 
doen in de klas. Voor de uitvoering 

van deze programma’s zijn inmid-
dels 3 gespecialiseerde bureaus 
gecontracteerd die dit najaar aan 
de slag gaan met statushouders 
en hiervoor in de komende tijd 
contacten zoeken in de samen-
leving. Ook de vrijwilligers die 
zich bij ons meldden om status-
houders te begeleiden, betrekken 
zij hierbij. 

Pand Sité Pennekampweg 17 
in Hummelo 
Vorige week diende woningcor-
poratie Sité Woondiensten de 
vergunningaanvraag bij ons in 
voor de verbouw van hun pand 
aan de Pennekampweg 17 
(‘Zandewierde’) in Hummelo, 
zodat het straks geschikt is 
voor een ‘Magic Mix’-woonpro-
ject, waarin verschillende type 
mensen gemengd gaan wonen, 
zoals ouderen, jongeren en 
statushouders. De verwachting 
is dat de vergunning in oktober 
verleend kan worden. In de ru-
briek Bekendmakingen elders 
op deze gemeentepagina’s leest 
u hoe u hier eventueel op kunt 
reageren. Over de inrichting is 
overleg geweest met een klank-
bordgroep van direct omwo-
nenden en vorige week is een 
bijeenkomst gehouden met een 
grotere groep omwonenden. De 
planning is dat eind dit jaar de 
eerste bewoners in het pand 
kunnen gaan wonen. 
Voor meer informatie over het 
inrichtingsplan voor het pand 
en woonmogelijkheden op deze 
locatie kunt u terecht bij Sité, 
zie www.swd.nl. 
Voor meer informatie over de 
vergunningprocedure kunt u 
contact met ons opnemen via 
tel. (0575) 75 02 50 of 
info@bronckhorst.nl.

Plan van aanpak huisvesting en inburgering statushouders Registratie doodgeboren kindje
Ouders krijgen de mogelijkheid om 
een doodgeboren kindje te regi-
streren in de gemeentelijke basis-
registratie (BRP). Dat hebben de 
ministers Plasterk (Binnenlandse 
Zaken) en Van der Steur (Justitie) 
op 19 september 2016 toegezegd. 
De registratie is op vrijwillige 
basis. Ouders krijgen de keuze, 
ook met terugwerkende kracht, of 
hun doodgeboren kind in de basis-

registratie 
wordt opge-
nomen. Ouders 
kunnen nu al 
een speciale 
akte laten 
opmaken bij de burgerlijke stand 
voor een doodgeboren kind. Met de 
nieuwe afspraken wordt een 
geboorteakte mogelijk. Dit kan 
misschien al vanaf maart 2017. 

Loop ‘ns binnen bij onze gebieds-
ambtenaren
Spreekuren in Hummelo, Hengelo, 
Zelhem en Halle 

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

• ...hebt u iemand nodig om mee 
te denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

• ...wilt u weten wat er in omlig-
gende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatie-
ven en hoe u daarvan kunt leren 
of er wellicht bij aan kunt haken?

Onze gebiedsambtenaren zijn u 
graag van dienst. Een aantal van 
hen houdt hiervoor onder andere 
maandelijks een spreekuur.  

Hummelo 
Op 29 september van 09.30-
11.30 uur houden onze gebieds-
ambtenaren voor Hummelo e.o., 
Jan Ditzel en/of Arie Vries, 
spreekuur voor bewoners van het 
gebied in dorpshuis De Ruimte, 
Dorpsstraat 22 in Hummelo. 

Halle
De gebiedsambtenaren van 
Zelhem e.o., Arie Vries en/of 
Jeanne Wissink, houden op 
7 oktober in Halle in dorpshuis 
De Korenaar van 10.00-11.30 uur 
spreekuur. 

Zelhem 
Voor inwoners van Zelhem zijn 
Arie Vries en/of Jeanne Wissink 
op 6 oktober in de bibliotheek 
(ruimte van het sociaal team) in 
Zelhem van 10.00-12.00 uur. 

Hengelo
Tot slot is gebiedsambtenaar 
Jeanne Wissink van Hengelo e.o. 
op 6 oktober bij Ons Huis in 
Hengelo van 14.00-16.00 uur. 

Ze zien u graag op het spreekuur! 

Aarzel niet, loop bij ze binnen, 

de koffie staat klaar! 

Voor meer info over onze gebieds-
ambtenaren (ook die van de 
andere delen van Bronckhorst) en 
wat zij voor u kunnen 
betekenen, zie 
bronckhorst.nl/
gebiedsambtenaren 
of scan de QR-code.

Gemeente onderzoekt leegstand en onbekende 
bouwwerken 
Leegstand
De gemeente wil weten hoeveel 
woningen in Bronckhorst leeg 
staan en wat daarvan de reden 
is. Dit is belangrijk om goede 
keuzes te maken voor de 
woningmarkt. In Bronckhorst 
kan niet veel meer worden 
gebouwd, omdat het aantal inwo-
ners afneemt. Als er woningen 
bijkomen, moeten dat wel 
woningen zijn waar vraag naar 
is. En als bekend is waarom 
huizen leegstaan, kan ook 
bekeken worden of en hoe 
bepaalde woningen wellicht 
weer interessant gemaakt 
kunnen worden voor woning-
zoekenden. Een aantrekkelijk 
en passend woningaanbod is 
het doel.

Regionaal wordt als standaard 
3% leegstand in de particuliere 
woningmarkt en 1% in de huur-
woningmarkt gehanteerd. De 
gemeente gaat onderzoeken hoe 
het er in Bronckhorst precies 

voor staat en welke maatregelen 
eventueel nodig zijn om de 
leegstand binnen de perken 
te houden. Hiervoor is een mede-
werker op pad. Het kan bijvoor-
beeld zijn dat bij ons een pand 
nog geregistreerd staat als 
2 woningen, terwijl er onlangs 
een verbouwing tot 1 woning 
heeft plaatsgevonden. Met 
dergelijke informatie willen wij 
de woninglijst actualiseren. 

Onbekende bouwwerken
Verder maakt de gemeente 
luchtfoto’s om te bepalen in 
hoeverre de bebouwing in 
Bronckhorst is veranderd. Dit is 
in 2010 en in 2014/5 gebeurd. 
Tegenwoordig mogen veel bouw-
werken als zij aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, vergun-
ningvrij worden gebouwd. 
Denk aan erkers en schuurtjes. 
Uit de foto’s blijkt dat het voor 
een aantal bouwwerken onvol-
doende duidelijk is of deze bouw-
werken al dan niet vallen onder 

vergunningvrij bouwen. Omdat 
we het belangrijk vinden dat de 
rechtsgelijkheid van onze inwo-
ners gewaarborgd is, willen we 
dit onderzoeken. Hiervoor kan 
een medewerker bij u langs-
komen. Ook voor het berekenen 
van het juiste tarief voor uw 
onroerende zaakbelasting is 
van belang hierover duidelijk-
heid te krijgen. 

Wij voeren het onderzoek uit in 
de periode eind zomer t/m eind 
2016. Het kan dus zijn dat er in 
deze periode een medewerker 
bij u aanbelt. Wij hopen dat u 
hem de gevraagde informatie 
kunt verstrekken. Alvast dank 
voor uw medewerking.

Niet alleen de gemeente vindt het 
belangrijk dat de kwaliteit van ons 
landschap in stand blijft en waar 
mogelijk wordt verbeterd, ook veel 
bewoners vinden dat. Een aantal 
jaren geleden is het Landschaps-
ontwikkelingsplan tot stand 
gekomen. In samenwerking met 
verschillende partners, zoals 
’t Onderholt, VNC en andere lokale 
organisaties, konden we hierdoor 
verschillende projecten in ons 
buitengebied oppakken die 
bijdroegen aan aanleg, herstel of 
onderhoud van waardevolle land-
schappelijke elementen in onze 
gemeente. Bijvoorbeeld herstel 
van elzensingels in buurtschap 
Meuhoek en achterstallig onder-
houd van particuliere bosjes. 
Wethouder Jan Engels: “Dat zijn 
mooie projecten. Maar er kan nog 
meer. Er zijn nog veel plekken in 
ons buitengebied te verbeteren of 
te herstellen, waarmee ons buiten-
gebied nog aantrekkelijker wordt 
en de biodiversiteit toeneemt.“

Kom en hoor welke mogelijk-
heden er voor u zijn!
Jaap Dirkmaat, Nederlands 

bekendste natuurbeschermer, 
medeoprichter van Vereniging 
Das&Boom en directeur van de 
Vereniging Nederlands Cultuur-
landschap, komt naar Bronck-
horst om hiervoor u te inspireren! 
Zijn doel is om het cultuurland-
schap te herstellen en behouden. 
Tijdens de inspiratieavond krijgt u 
inzicht over de waarden van ons 
landschap, wat nodig is en wat u 
samen met omwonenden en ons 
als gemeente kunt  doen om dit
 te behouden of versterken. Ook 
krijgt u inzicht in de financiële 
bijdragen die mogelijk zijn om 
projecten te realiseren. U bent 
welkom op 11 oktober a.s. bij zaal 
Bakker in Vorden. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur 
begint de avond. Graag tot dan!

Maak gebruik van mogelijkheden 
om ons landschap te verfraaien 
Kom 11 oktober naar inspiratieavond



Doe mee aan de Achterhoekse Duurzame Huizenroute 
op 5 november! 
Laat anderen zien hoe u uw huis duurzamer heeft gemaakt

Op 5 november 
vindt voor de 
vierde keer de 
Achterhoekse 
Duurzame 
Huizenroute 
plaats. In de 
hele Achter-
hoek stellen 

woningeigenaren hun energie-
zuinige en duurzame huis open 
en delen hun kennis en ervaring 
met iedereen die interesse heeft 
in het verbeteren van zijn of haar 
woning. Zet de datum vast in 
uw agenda.

Spectaculaire route
Ieder jaar worden nieuwe inspire-
rende deelnemers aan de route 
toegevoegd. Een prachtige nieuw-
komer dit jaar is solarpark De 
Kwekerij in Hengelo. De aanleg is in 
volle gang en u kunt op 5 november 
alvast een kijkje nemen en vragen 
stellen. Of wilt u precies weten hoe 
gebouwd wordt met groen restma-
teriaal uit eigen regio? Dan kunt u 
een kijkje nemen bij het kantoor 
van VplusD in Neede. Tijdens de 
rondleiding kunt u goed zien welke 

materialen en installaties zijn 
toegepast. In Doetinchem vindt de 
‘Lekker Wonen Beurs’ plaats, over 
slim en duurzaam (ver)bouwen. Het 
is dé beurs in de Achterhoek waar u 
tips en inspiratie krijgt over duur-
zaamheid in en om uw huis. Voor 
jong en oud is er van alles te doen. 

In de praktijk
De huizenroute is een mooie 
manier voor u, als inwoner van de 
Achterhoek, om energiebespa-
rende mogelijkheden in de prak-
tijk te zien. En om van de woning-
eigenaren en specialisten te 
horen hoe zij  dat aanpakten en 
wat hun ervaringen en tips zijn. 

Waar en wanneer 
Op 5 november zijn de deelne-
mende duurzame huizen en 
bedrijven te bekijken tussen 
11.00  en 15.00 uur. Welke huizen 
kunt u bezichtigen? Kijk voor 
gedetailleerde informatie en 
de laatst toege-
voegde huizen op 
www.verduursaam-
energieloket.nl of 
scan de QR-code.

Uw huis ook in de route laten 
opnemen?
Heeft u al energiemaatregelen 
getroffen in uw huis? Geef u dan 
op voor de Achterhoekse Duur-
zame Huizenroute en deel uw 
ervaringen met mensen uit de 
regio. Zien is immers geloven; 
u helpt anderen enorm door uw 
ervaringen met hen te delen.   
De Achterhoek verduurSamen we 
immers samen. Meld u aan via 
communicatie@verduursaam.nl.

Op de hoogte blijven
Via onze website (www.
verduursaamenergieloket.nl) 
kunt u op de hoogte blijven van 
alle informatie over de Achter-
hoekse Duurzame Huizenroute. 
De route heeft dit jaar weer 
een eigen facebookpagina. 
De komende tijd stellen de deel-
nemers zich hier kort aan u voor. 
En u krijgt ook nog eens inspiratie 
door handige duurzame weetjes 
en nuttige tips. Ga dus snel naar 
de facebookpagina en like!

Onderhoud begroeiing in 
uiterwaarden langs IJssel 
Programma Stroomlijn vermindert  
kans op overstromingen
Wie er wel eens langs komt, is 
het waarschijnlijk opgevallen. 
Rijkswaterstaat is bezig met het 
onderhoud van de begroeiing in de 
uiterwaarden langs het stroomge-
bied van de IJssel. Ook in Bronck-
horst is nu gestart. De IJssel loopt 
in onze gemeente bij Olburgen, 
Rha, Bronkhorst en Baak. Door 
bomen en struiken te verwijderen 
op plaatsen waar de rivier bij 
hoogwater het snelst stroomt, 
zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat 
rivieren in Nederland ook bij hoog-
water goed blijven doorstromen. 
Dit vermindert de kans op over-
stromingen. 

Het onderhoud bestaat uit het 
verwijderen en afvoeren van 
begroeiing, takhout versnipperen 
en stobben frezen. In het kader 
van duurzaam beheer worden 
onder andere mogelijk oevers 
vergraven of raster geplaatst. De 
uitvoering van het werk gebeurt 
zorgvuldig: vlak voor de start van 
het werk bekijken de ecoloog van 
de aannemer en een onafhankelijk 
gespecialiseerd ecologisch bureau 
de situatie ter plekke. Treffen zij 
beschermde soorten aan, dan 
wordt het werk stil gelegd, of blijft 
er begroeiing staan. Werklocaties 
en rijroutes worden tijdig en goed 
aangegeven. Het verwijderen, en 
eventueel versnipperen en 
afvoeren van de begroeiing voeren 
zij zo uit dat de overlast tot een 
minimum beperkt blijft. 

Herpantplicht opgelegd
Verder heeft onze gemeente, als 
één van de weinige gemeenten 
langs de IJssel, met Rijkswater-
staat de afspraak vastgelegd 
dat voor een groot aantal bomen 
die zij kappen in Bronckhorst 
Rijkswaterstaat elders in onze 
gemeente nieuwe bomen gaat 
planten. Waar passende land-

schapsprojecten zijn, zal gekeken 
worden of daar nieuwe bomen van 
dezelfde landschappelijke waarde 
als de gekapte bomen kunnen 
worden geplant. De waarde van de 
bomen die Rijkswaterstaat langs 
de IJssel kapt, worden hiervoor 
door een onafhandelijk bureau in 
kaart gebracht.  

Altijd op de hoogte
Wilt u meer weten over het 
Stroomlijn programma? Kijk dan 
op www.stroomlijnijssel.nl en www.
rijkswaterstaat.nl/stroomlijn. Hier 
vindt u informatie over de werk-
zaamheden, vergunningaanvragen 
en de planningen. Voor uw speci-
fieke vragen of opmerkingen over 
de geplande werkzaamheden en 
andere zaken kunt u per email 
contact opnemen met info@
courantijssel.nl.

Samenwerken aan hoogwater-
veiligheid
Programma Stroomlijn levert 
samen met andere programma’s 
van Rijkswaterstaat, zoals Ruimte 
voor de Rivier, een belangrijke 
bijdrage aan het beschermen van 
Nederland tegen overstromingen. 
Want het klimaat blijft onvoorspel-
baar veranderen en ons land is 
kwetsbaar voor overstromingen. 
Dit betekent dat we blijvend 
moeten werken aan bescherming 
tegen hoogwater.

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 
scootmobiel en nog geen sociaal 
consulent over scootmobielge-
bruik gesproken? Kom dan nu 
wel langs. Het gesprek vindt 
plaats op een locatie bij u in de 
buurt, zodat u met de scootmo-
biel 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 (Dorpscen-
trum) 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 Panhuys-
brink 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. 

In gesprek over gebruik van scootmobiel  
Oproep voor laatste ronde

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet 
niet waar u moet beginnen? Heeft 
u advies nodig bij de lopende gang 
van zaken in uw onderneming, 
omdat het even wat minder gaat? 
Dan kunt u bij ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. Deze organisatie voert 
voor de meeste gemeenten in de 
Achterhoek, waaronder Bronck-
horst, regelingen voor onderne-
mers uit. Daarnaast biedt ROZ 
advies, coaching en trainingen 
voor starters en ondernemers. Zo 
kunt u bijvoorbeeld ondersteuning 
krijgen van (oud)ondernemers op 
het gebied van marketing, finan-
ciën of netwerken om uw bedrijf 
verder te helpen.

Penningmeester van een 
vereniging? 
Tot 1 oktober is waarderingssubsidie 
nog aan te vragen 

Wist u dat het aanvraagformulier 
‘Subsidie voor verenigingen 
2017’ alweer enige tijd op www.
bronckhorst.nl staat? Namens 
uw muziekvereniging, sportclub, 
oranjevereniging, jongerenvere-
niging of gehandicaptensport-
vereniging kunt u bij ons een 
subsidieverzoek indienen voor 

uw jeugdleden tot 18 jaar. Dit kan 
nog tot 1 oktober 2016! 

Organisaties kunnen Participatie-
subsidie weer aanvragen 
Maatschappelijke organisaties zoals 
de stichtingen Welzijn, ouderen-
bonden, De Zonnebloem en EHBO-
verenigingen kunnen tot 1 oktober 
de Participatiesubsidie bij ons 
aanvragen voor het organiseren van 
activiteiten voor inwoners. Ook dit 
kan digitaal via www.bronckhorst.nl/
participatiesubsidie. 

We zien uw aanvraag graag 
tegemoet.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen 
(BBZ) uit. Ondernemers die tijde-
lijk te weinig inkomsten uit het 
bedrijf halen om in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien, 
kunnen hier een beroep op doen. 
Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvat-
baar te blijven en de financiering 
niet bancair voor elkaar kunnen 
krijgen. Naast kredietverlening 
biedt het BBZ de mogelijkheid 
voor een tijdelijke inkomensaan-
vulling. ROZ heeft ook goede 
contacten met banken om voor u 

te bemiddelen bij het verstrekken 
van een lening. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op 
deze wijze samen om onderne-
mend Bronckhorst te stimuleren. 
Voor meer informatie kijk op www.
rozgroep.nl, bel (074) 241 5100 
of mail naar info@rozgroep.nl. 
U kunt ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur 
tijdens het maandelijkse spreekuur 
in ons gemeentehuis. De eerstvol-
gende spreekuren zijn op 4 oktober 
en 1 november a.s. van 13.00 tot 
17.00 uur. Noteer deze data. 

Iedere eerste maandag van de maand om 
12.00 uur zijn de sirenes te horen in heel 
Nederland. Dus ook in Bronckhorst. 
De sirenes geven dan één luid alarm dat 
1 minuut en 26 seconden te horen is. Omdat 
het om een test gaat, hoeft u geen actie te 
ondernemen. Het maandelijkse alarm heeft 
tot doel het landelijke waarschuwings- en 

alarmeringsstelsel te testen. Het is belangrijk 
dat u bekend bent met het sirenegeluid en 
weet wat u moet doen als de sirene gaat in 
geval van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de radio of TV 
op omroep Gelderland’. Via deze omroep 
wordt u op de hoogte gehouden van de ramp 
en ontvangt u zonodig instructies. 

Op maandag 3 oktober a.s. is 
de eerstvolgende sirenetest. 
Als aanvulling op de sirene is 
er NL-Alert, een alarmmiddel 
voor de mobiele telefoon om 
u up to date te informeren. 
Stel het in! Lees meer op 
www.nl-alert.nl

Sirenetest 



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. 

Hengelo (Gld):
• Maotweg 6, vervangend bouwen bedrijfswoning, vergunning verleend
• verschillende straten, organiseren kerstverloting, vergunning verleend
• Zelhemseweg 15, organiseren samengestelde menwedstrijden, vergunning verleend 

(rectificatie)

Hummelo:
• J.D. Pennekampweg 17, verbouwen wooncentrum Zandewierde, aanvraag ontvangen, 
 zie ook het artikel elders op deze gemeentepagina’s 

Hoog Keppel:
• Schoolstraat 1, wijziging houder BSO de Bongerd, besluit genomen

Keijenborg:
• Hengelosestraat 6, organiseren jubileum Bakkerij Sloot, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Eldrikseweg 12, realiseren grafheuvel, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 4A, kappen beuk (noodkap), vergunning verleend

Toldijk:
• Wolfsstraat 5, organiseren Humsteefeest, vergunning verleend
• Zutphen-Emmerikseweg 24, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Vorden:
• Burgemeester Galleestraat 13, kapvergunning weigeren voor 1 beuk, 2 acacia’s, 
 verlenen voor 2 beuken, kandelaberen 2 haagbeuken en berk vergunningsvrij

• Kerkstraat 23, veranderen/vergroten woning, vergunning ingetrokken
• tegenover Lindeseweg 23, verkrijgen ontheffing Drank- en Horecavergunning tijdens 

Blubberrun, ontheffing verleend
• Netwerkweg 7, organiseren Grote Veldloop, vergunning verleend
• Ruurloseweg 38, kappen 2 eiken, aanvraag ontvangen 

Wichmond:
• Broekweg 5, wijzigen en beperkt uitbreiden agrarisch bouwblok, ontwerpbestemmingsplan
• Lankhorsterstraat 3A, kappen 17 essen en 5 eiken, aanvraag ontvangen
• Ludger 1, plaatsen blokhut, vergunning verleend

Zelhem:
• Arendsenweg 4 en 6, bouwen bedrijfshal, vergunning verleend
• Bleek ong., bouwen woning, aanvraag ontvangen
• Doetinchemseweg 39, kappen Amerikaanse eik, vergunning verleend
• Pluimersdijk 5, organiseren slachtvisite, vergunning verleend
• Ruurloseweg 30Z 94, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Voornemen tot opnemen vertrek naar buitenland
Na onderzoek bleek dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij 
ingeschreven staan. Omdat zij zelf geen aangifte van adreswijziging hebben gedaan, 
hebben wij betrokkenen schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om op de 
persoonslijsten het gegeven op te nemen dat zij vertrokken zijn naar Turkije/Onbekend. 
Hierdoor worden zij 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 zorgvuldige besluit-
vorming stellen wij betrokkenen 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 
persoonslijsten opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende personen:

Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijving naar:
• A. Feezzo 13-01-1981 Turkije 
• F. Khaldo 01-10-1988 Turkije
• A. Feezzo 10-04-2007 Turkije
• H. Feezzo 01-01-2009 Turkije
• A. Feezzo 31-12-2011 Turkije
• M.F. Nassan Agha 22-09-1967 Onbekend
• D. Habta 21-10-1982 Onbekend
• K. Nassan Agha 24-08-2010 Onbekend
• A. Nassan Agha 01-07-2013 Onbekend
• E. Keijmel 05-03-1967 Onbekend
• A.M. Janssen 24-03-1972 Onbekend

Blijf op de hoogte!

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

VEEGSERVICE BEGEO
Wij vegen o.a. voor gemeenten,

bedrijfsterreinen, instellingen, evenementen enz. bedrijfsterreinen, instellingen, evenementen enz. 
In Bronckhorst
en omstreken

Voorzien van derde borstel om tegen onkruid te borstelen 
wij voegen water toe tijdens het vegen tegen de stof

VEEGSERVICE BEGEO  www.begeo.nl        

Bel voor info
Bert Onstenk:

06 - 51 23 52 56 

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat  
Sara veel dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk 
frustrerend zijn. Door te benadrukken wat ze wél  
kan, gaat haar zelfvertrouwen met danspassen  
vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je  
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat 

met danspassen 
vooruit

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie



Let it Happen bij LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 28 sep-
tember staat de band ‘Let it Hap-
pen’ centraal in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur, vanuit de iBeat Re-
cording Studio in Zelhem, wordt 
uitgezonden. De band speelt live 
en de bandleden worden geïn-
terviewd door de presentatoren 
van het programma.

Let it Happen is al in het begin 
van de jaren ‘90 ontstaan met als 
uitgangspunt dat songs over het 
algemeen ontstaan door jammen, 
experimenteren en terugluisteren. 
Na een aantal succesvolle optre-
dens kwam de band in contact 
met de in Ruurlo wonende Ameri-
kaanse soulzanger Arthur Conley 
(Sweet Soul Music), die wel wat 
zag in deze band. In 1996 raakte 
de band echter in het slop en ver-
dween geruisloos van het podium.

In 2013 werd één van de leden van 
de band benaderd met de vraag of 
ze weer bij elkaar zouden willen 
komen, ter ere van het 30-jarig be-
staan van café ‘de Ruif’ in Neede. 
Dit viel, zowel bij het publiek als 
bij de bandleden, in goede aarde. 
Ook de organisatie van de SEN 
feesten was onder de indruk en 
vroeg de band te komen optreden. 
De oude eigen nummers werden 
opgepoetst, nieuwe werden toege-
voegd aan het repertoire en Let it 
Happen was weer ‘on de road’.

In de huiskamer van de zanger wer-
den onder de titel ‘You can have 
it!’ vier tracks opgenomen, die te 
beluisteren zijn via streamingsites 
als Spotify, iTunes, Deezer, Last.fm 
en Google Music. In de eerste helft 
van 2016 heeft de band zich toe-
gelegd op het creëren van nieuw 
materiaal. Er is een flink aantal 
nieuwe songs toegevoegd aan het 

repertoire. Het opnemen van een 
album staat op het programma 
voor aankomende winter. De re-
lease hiervan is gepland in het 
voorjaar van 2017, waarbij wordt 
gedacht aan distributie op vinyl, 
cd en via streamingsites.

Door de diversiteit van invloeden 
van de afzonderlijke bandleden is 
een herkenbaar eigen geluid ont-
staan. In de band spelen Michel 
Florijn-drums, Berry Alberts-bas, 
Lex Huijsman-gitaar. Zanger Al-
fred Kamstra combineert zijn zang 
hier en daar met synthersizerpar-
tijen.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio Ide-
aal. Live meekijken kan op woens-
dagavond vanaf 19.30 uur via 
www.ideaal.org. 

Excursie Vrouwen van Nu naar Voorst

VORDEN - De regionale agrarische 
commissie van Vrouwen van Nu 
heeft een excursie georganiseerd 
naar Voorst in het kader van 
“ruimte voor de rivier”. Nu staat 
in het programmaboekje van de 
afdeling Vorden dat deze excursie 
zal plaatsvinden op woensdag 26 

oktober, maar deze datum is ge-
wijzigd in woensdag 12 oktober. 
De leden van de afdeling Vorden 
die mee willen, kunnen zich nog 
tot woensdag 5 oktober opgeven 
bij Rikie Norde: 0575 551622 of ri-
kienorde@hotmail.com.

   

Kerkdienst met koor Reborn

WICHMOND - Op zondag 2 oktober 
is er om 10.00 uur een kerkdienst 
met koor Reborn in de Protes-
tantse Kerk te Wichmond, aan de 

Dorpsstraat. Het koor zingt, onder 
andere, twee liedjes van Enya en 
Tears in Heaven (Eric Clapton). 
Iedereen is welkom!

   

Opbrengst collecte Beatrix fonds

VORDEN/KRANENBURG - In de 
week van 12 september gingen 
24 collectanten in Vorden en Kra-
nenburg op pad voor het Prinses 

Beatrix fonds. De opbrengst was 
1741 euro. Collectanten en gevers: 
hartelijk dank!

   

Meezingen met liedjes van toen

VORDEN - In het Kulturhus in Vor-
den vinden ook dit seizoen weer 
muzikale Sing In-middagen plaats. 
De eerste Sing In is op dinsdag-
middag 11 oktober, aanvang 14.30 
uur in en de entree is gratis. De 
Sing In-middagen vinden plaats 
op de tweede dinsdagmiddag van 
iedere maand in het Kulturhus, 

Raadhuisstraat 2, Vorden. Op deze 
middagen worden bekende liedjes 
van vroeger gezongen. De midda-
gen worden georganiseerd in sa-
menspraak met het Achterhoeks 
programma Lang Leve Kunst en 
Naoberschap en de muzikale be-
geleiding is in handen van Dick 
Wagenvoort op accordeon. 

   

Wereldwonderen bij 
PCOB-afdeling
VORDEN - Waarnemend voorzitter 
Egbert Markerink kon een redelijk 
aantal belangstellenden welkom 
heten op de eerste bijeenkomst 
van de PCOB afdeling Vorden. 

Hij las een gedeelte uit Spreuken 3 
en ging voor in gebed. Anneke Rig-
terink speelde op het nieuwe key-
board, het geschenk van de Werf.
Het bestuur is nog steeds niet vol-
tallig. Hij riep de aanwezigen op 
om zich heen te kijken voor nieuwe 

leden. Hierna werd wijlen de heer 
E. Dorhout Mees herdacht. Hierna 
was het woord aan Rob van Eck uit 
Doorwerth. Eerst behandelde hij 
de 7 klassieke Wereldwonderen, 
toegelicht met fraaie beelden en 
met korte films. Hiervan werden 
diverse Werelwonderen besproken 
en toegelicht met een korte film. 
De voorzitter bedankte de inleider 
hartelijk. Met het zingen van “Een 
rijke schat van wijsheid “werd deze 
geslaagde bijeenkomst afgesloten.

BAAK - Anne van der Vliet - Brou-
wer was zondag 25 september het 
stralende middelpunt van een 
geslaagd jubileumfeest van haar 
Beeldhouwatelier Baak. Familie, 
vrienden en andere belangstel-
lenden kwamen naar de beelden-
tuin en galerie om te genieten van 
kunst. Het hoogtepunt van de dag 
bleek toch het concert van het duo 
‘Concerto Alankara’. In de Sint Mar-
tinuskerk was geen zitplaats meer 
vrij.

Door Liesbeth Spaansen

Namens Anne richtte dochter Na-
dine een woord van welkom aan al-
len die aanwezig waren in de kerk. 
Zij stond even stil bij Henk Brouwer 
en Marja Evers, twee mensen die er 
deze dag niet meer bij kunnen zijn 
en stelde vervolgens het duo voor. 
Violiste Michaela Hollmannová 
en harpiste Diana de Vries kozen 
voor dit bijzondere concert een 
aantal werken die zij recent had-
den opgenomen voor hun nieuwe 
cd ‘Inspiring Moments’. De dames 
openden met de klassieke wer-
ken ‘Chanson Exotique’, ‘Abodah’, 
‘Arabesque’ en ‘Beau Soir’. Daarna 
speelden zij een intermezzo met 

‘Schindler’s List’, ‘Jewish Town’ 
en ‘Promenade a l’Automne’, om 
vervolgens toegankelijke werken 
als ‘American Sketches’, ‘Running 
Waters’ en ‘Country Fayre’ te laten 
horen. Na de slotstukken ‘Elegia’ 
en ‘Oblivion’ kreeg het duo terecht 
een staande ovatie en bloemen van 
de jubilaris Anne van der Vliet - 
Brouwer. De toegift, het Ave Maria, 
was speciaal voor Henk Brouwer, 

gevoelig gespeeld en eindigend 
in een oorverdovende stilte. Alle 
gasten liepen na afloop van het 
concert naar de beeldentuin waar 
de catering, verzorgd door de over-
buurman van het wapen van Baak, 
klaar stond voor een drankje om te 
toosten. Het jubileumfeest was een 
prachtige samenwerking tussen de 
St. Martinuskerk, het Wapen van 
Baak en Beeldhouwatelier Baak.

Beeldhouwatelier Baak viert 12,5 jarig 
jubileum

Anne van der Vliet - Brouwer, Michaela Hollmannová en Diana de Vries na een succesvol 
concert. Foto: Liesbeth Spaansen

Let it Happen bij Live@Ideaal

(Advertorial)

Schuurverkoop op Niveau 
2016
U vindt hier een groot assorti-
ment serviezen van Wedgwood. 
Met name serviezen die niet 
meer in de productie zijn! Ook 
hebben we een ruime collectie 
legpuzzels  Jan van Haasteren, 
Wasgij en Anton Pieck maar 
ook tassen, shawls, woonac-
cessoires etc.

Ook weer de snuffelhoek  met 
onderdelen die niet 100% perfect 
zijn. 

In de maand oktober is er een spe-
cialist in serviezen van  Villeroy & 
Boch aanwezig! Bij haar kunt u 
uw prachtige servies aanvullen 
en/of uitbreiden. Vele serviezen-
onderdelen zijn op voorraad. Ook 
met name serviezen die uit de 
productie zijn! Noteer in uw agen-
da: alle zaterdagen in oktober en 
november van 11:00 – 16:00 uur, 
aan de Whemerweg 20 in Almen. 
Let op! Voor Villeroy & Boch alleen 
de zaterdagen in oktober! Buiten 

deze zaterdagen om zijn wij altijd 
te bereiken via website, mail of 
telefoon! 
Wedgwood: 
www.servieskast.nl 
info@servieskast.nl 
of 06-38891801. 
Villeroy & Boch: 
www.uw-servies.nl 
info@uw-servies.nl 
of 06-57342594

 

Dinsdag 27 september 2016 17Contact Bronckhorst Noord



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

Go ed Ge zien

1423_Gerrits_Makelaardij_80x140.eurometer   1 27-10-11   09:52Raadhuisstraat 9a 7255 BK Hengelo (Gld) Tel. (0575) 46 55 25 
info@gerritsmakelaardij.nl www.gerritsmakelaardij.nl

Go ed Ge zien

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

OPEN HUIZEN DAG IN DE ACHTERHOEK
Zaterdag 1 oktober van 11.00-15.00 uur

Kerveldijk 1
Mooi en vrij gelegen woonboerderij 
met grote kapschuur
• bouwjaar 2001, onderhoudsarm 
• kavel oppervlakte  1, 38 ha
• inhoud 890 m³ 
• voorzieningen begane grond

Vraagprijs € 525.000,= k.k.

BAAK

Pattonstraat 2
Op een mooie locatie gelegen luxe 
vrijstaande bungalow (geschakeld 
met de berging). 
• bouwjaar 1997
• kavel oppervlakte 490 m²
• rolstoel-vriendelijk
• fraai aangelegde tuin met veel privacy 

Vraagprijs € 359.000,-= k.k.

DOETINCHEM

Roggedreef 35
Goede onderhouden helft van een 
dubbel woonhuis met carport
• bouwjaar 1990
• kavel oppervlakte 297 m²,  zonnige 

achtertuin 
• mooie veranda aan achterzijde
• geheel voorzien van rolluiken

Vraagprijs € 199.000,= k.k.

DOETINCHEM

Haverstraat 42
Goed onderhouden helft van dubbel 
woonhuis met garage en carport.
• bouwjaar 1986, 4 slaapkamers
• kavel oppervlakte 225 m²
• achtertuin op het zuiden
• nabij school en speelplaats

Vraagprijs € 195.000,= k.k.

HALLE

De Heurne 13
Mooi gelegen, sfeervolle villa,  gelegen 
op een ruime kavel aan de rand van 
het dorp.
• bouwjaar 1976
• kavel oppervlakte 912 m²
• fraai aangelegde tuin, veel privacy
• souterrain met veel praktische ruimte

Vraagprijs € 399.000,= k.k.

HENGELO GLD.

Veermansweg 10
Vrijstaande en sfeervol verbouwde 
woonboerderij met diverse schuren 
• oorspronkelijk bouwjaar 1928, 2004 

gerenoveerd
• kaveloppervlakte  5455 m²
• mogelijkheid voor inwoning of prak-

tijk aan huis
• 7 slaapkamers, 2 badkamers

Vraagprijs € 625.000,= k.k.

HENGELO GLD.

Kanon 30
Mooi aan de rand van de wijk gelegen 
woonhuis met prachtig vrij uitzicht 
over de landerijen.
• Bouwjaar  2007
• kaveloppervlakte 145 m²
• lage energie lasten
• goed afgewerkt en zo te betrekken

Vraagprijs € 179.500,= k.k.

ZUTPHEN

OPEN
HUIZEN DAG

IN DE 
ACHTERHOEK

Zaterdag
1 oktober

van
11.00-15.00

uur

(Advertorial)

Prinsjesdag: enkele maatregelen van het kabinet voor huizenbezitters 
Hier onder enkele punten die het 
kabinet bekend heeft gemaakt. 
Wellicht ook van belang  voor de 
kijkers van de Open Huizen Route.
•  Verhoogde vrijstelling schenkbe-

lasting: om aflossing van schulden 
te bevorderen wordt in 2017 de 
maximale schenkingsvrijstelling 
voor de eigen woning weer ver-
hoogd naar 100.000 euro. Voor-
waarde is dat de ontvanger van de 
schenking tussen de 18 en 40 jaar 
oud is. 

•  Loan-to-Value verlaagd naar 
101%: In 2017 wordt de maximale 
loan-to-value (LTV) van woninghy-
potheken verder afgebouwd tot 
101%, met als einddoel 100% in 
2018. Het kabinet geeft ook aan 
verdere maatregelen niet wense-
lijk te vinden met oog op rust op 

de woningmarkt. Oproepen van 
de Europese Commissie en De Ne-
derlandse Bank om meer maatre-
gelen te nemen om de hypotheek-
schuld te beperken, worden hier-
mee terzijde gelegd.

•  Hypotheekrenteaftrek verlaagd 
naar 50%: het maximale tarief van 
de hypotheekrenteaftrek wordt in 
2017 weer met een half procent-
punt verder beperkt tot 50%.

•  Aanpassing NHG-grens: Vanaf 
2017 wordt de kostengrens van 
de Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG) gekoppeld aan de gemid-
delde woningwaarde, zoals het 
geval was vóór de tijdelijke verho-
ging in 2009.

•  Energiebesparing koopwoningen: 
In 2017 wordt uitvoering gegeven 
aan de subsidieregeling voor ener-

giebesparende maatregelen in be-
staande koopwoningen. Voor deze 
regeling zet het kabinet 70 miljoen 
euro in. Van dit budget wordt 20 
miljoen euro gebruikt voor de uit-
voering van innovatieve voorstel-
len van bedrijven, gemeenten en 
andere partijen om woningeige-
naren te stimuleren tot energiebe-
sparing, 10 miljoen euro wordt in-
gezet voor rentesubsidie en betere 
marketing van leningen uit het Na-
tionaal Energiebespaarfonds voor 
eigenaren-bewoners en VVE’s. 

•  Fonds Duurzaam funderingsher-
stel: Volgend jaar start het Fonds 
Duurzaam Funderingsherstel. Het 
fonds kan huiseigenaren uitkomst 
bieden met een lening bij noodza-
kelijk herstel van de fundering van 
hun woning.



Regio Bronckhorst Makelaardij verwacht goede  
opkomst bezoekers Open Huizen Route

HENGELO - Zaterdag 1 oktober wordt de najaarseditie van de lande-
lijke Open Huizen Route gehouden. Ook vele opdrachtgevers van Re-
gio Bronckhorst Makelaardij stellen hun te koop staande huis tussen 
11.00 uur en 15.00 uur open voor bezichtiging.

In navolging van de grote steden 
neemt het aantal verkopen in de 
regio nu ook echt toe. Van appar-
tement tot vrijstaand, eigenlijk alle 
woningtypen laten een stijging in 
verkoop zien. Ook de prijzen stij-
gen weer en dat is goed nieuws 
voor de eigenaren die na de crisis 
in 2008 met hun woning onder 
water kwamen te staan.

Marco Wiggers van Regio Bronck-
horst Makelaardij: “Vergeleken 
met het dal in 2013 zijn de prijzen 
landelijk met gemiddeld ruim 11% 

gestegen. En naar verwachting 
nemen ze dit en volgend jaar nog 
eens met zo’n 5% verder toe. Be-
langrijke factor voor de aantrek-
kende markt is natuurlijk de hui-
dige lage rente. Die zorgt voor een 
relatief goede betaalbaarheid van 
een koopwoning. Door de stijgen-
de prijzen neemt die betaalbaar-
heid op termijn weliswaar af, maar 
op dit moment komt een koper 
door de lage rente op beduidend 
lagere woonlasten uit.”

Alle woningmarktcijfers en -on-

derzoeken duiden erop dat de 
woningmarkt echt in de lift zit. 
De vraag naar bestaand aanbod 
neemt toe, zeker als de nieuw-
bouw de komende jaren achter-
blijft en niet aan de stijgende vraag 
kan voldoen. In de regio zullen er 
zeker geen hectische toestanden 
ontstaan zoals bijvoorbeeld in de 
grote steden. Maar de stagnatie in 
bouwvergunningen duidt erop dat 
ook in de regio het aanbod lang-
zaam zal afnemen.

Woningmarkt zit 
volgens cijfers in 
de lift

Huren of kopen?
Marco Wiggers: “We verwach-
ten een grote opkomst voor deze 
Open Huizen Route. Ook hier in 
de gemeente Bronckhorst trekt de 
markt aan. Men heeft de laatste ja-
ren afgewacht. Maar nu zie je toch 
echt beweging. De huurprijs van 
een huurwoning is het afgelopen 
jaar flink gestegen. De woonlas-
ten van een koopwoning zijn op 
dit moment over het algemeen 
dan ook lager dan een vergelijk-
bare huurwoning. Zeker in de 
vrije huursector, waar de schaarste 
groot is.

Brede oriëntatie
Marco Wiggers: “De Open Huizen 
Route is dé gelegenheid voor de 
beantwoording van dit soort vra-
gen en oriëntatie op de woning-
markt. Er kan geheel vrijblijvend 
een rondje langs te koop staande 
huizen worden gemaakt. De ma-
kelaar kan de nodige informatie 
over het woningaanbod, het aan-
koopproces en de lokale markt 
verstrekken.
Maar ook geven we informatie 
over bijvoorbeeld de wijzigingen 

in de starterslening per 1 oktober 
of een eerste berekening van het 
financiële draagvlak voor een be-
paalde woning, waarbij we ook de 
risico’s in kaart brengen. Voor het 
aanbod deelnemende Open hui-
zen van Regio Bronckhorst Ma-
kelaardij zie advertentie elders in 
deze krant en op de website.

   

 ■ www.rbmwonen.nl

Op 1 oktober zijn deze woningen tussen 11.00 uur en 15.00 uur zonder 
afspraak te bezichtigen. Voor het volledige woning aanbod kijk op 
WWW.RBMWONEN.NL
Bent u 1 oktober verhinderd? Bel 0575-845717 voor een afspraak!

OPEN HUIZEN ROUTE 1 OKTOBER 2016

Margrietlaan 9, Vorden
Op zeer fraaie locatie met uitzicht op park 
en op loopafstand van het centrum gele-
gen VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW 
MET GARAGE EN ROYALE TUIN ROND-
OM. Deze zeer goed onderhouden en re-
cent gemoderniseerde woning is gelegen 
op een kavel van 539 m².

Modernisering vanaf 2011 / 2012:
• Nieuwe badkamer, toilet, groepenkast 

en keukeninrichting.
• Nieuwe kozijnen met isolerende 
 beglazing.
• Volledig schilderwerk zowel binnen als 

buiten. 
• Bestrating, oprit, terras en tuinaanleg.

Spelt 7 , Ruurlo

Op rustige locatie nabij veel groen gelegen 
ZEER GOED ONDERHOUDEN, ROYAAL 
WOONHUIS OP RUIME KAVEL VAN 534 
M² MET ACHTERTUIN OP HET ZUIDEN.  

• Bouwjaar 2000.
• Inhoud ca. 680 m³. 
• Woonoppervlakte ca. 174 m².
• Totale perceeloppervlakte 534 m².
• De woning is goed onderhouden.
• De woning is volledig geïsoleerd en 

voorzien van het voorlopige 
 energielabel B.
• Diverse luxe zaken ter overname waar-

onder (elektrisch bedienbare) rolluiken, 
zonnescherm en massief eiken par-
ketvloer welke zwevend gelegd is in de 
woonkamer.

• Buitenschilderwerk 2014 uitgevoerd. Het Jebbink 19, Vorden

Berkenlaan 66, Hengelo Gld.

Zelhemseweg 28, Hengelo Gld.

Sarinkkamp 101 , Hengelo Gld.

Kervelseweg 3, Hengelo Gld.

Westerstraat 34, Hengelo Gld.

Singel 17, Hengelo Gld.

Wilhelminalaan 10, Hengelo Gld.
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Hengelo (Gld) Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359 - Vorden Zutphenseweg 26a Vorden Tel. 0575 555733 
Zelhem Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215  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

HENGELO GLD  vr.pr. q 149.000,- k.k.

Raadhuisstraat 45 - Uitstekend onderhouden, modern 
3-kamer APPARTEMENT met dakterras van ± 20 m², gelegen 
in het centrum. Bouwjaar 2005. Woonoppervlakte ± 78 m². 
Optimaal geïsoleerd. Volledig voorzien van laminaatvloeren. 
Geheel in lichte kleuren uitgevoerd. Dakterras op het zuiden. 
Nabij alle winkelvoorzieningen. Voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig. Kunststof kozijnen. Fraai uitzicht vanuit woonkamer/
keuken. Begane grond bergruimte aanwezig.

VORDEN  vr.pr. q 239.000,- k.k.

Het Stroo 16 - Rustig gelegen aan de rand van het 
dorp, een keurig onderhouden modern HELFT VAN 
EEN DUBBEL WOONHUIS met royaal oprit ten behoeve van 
2 auto’s, tuinhuis en veel privacy biedende, in 2015 fraai 
aangelegde, achtertuin. Bouwjaar 1986. Inhoud ± 350m³. 
Perceelsoppervlakte 300 m². Volledig isolerende beglazing, 
dak- vloer- en muurisolatie. Kozijnen, dakkapellen, dakraam 
en garagedeuren, uitgevoerd in kunststof. 

STEENDEREN  vr.pr. q 189.000,- k.k.

Het Breukink 9 - Prachtig licht en ruim 4 kamer 
APPARTEMENT op 1e verdieping. In dorpscentrum van 
Steenderen gelegen royaal appartement met balkon. 
Het complex is voorzien van een besloten binnentuin. 
Elk appartement is voorzien van een eigen berging in het 
souterrain en een eigen parkeerplaats. Bouwjaar 2004. 
Woonoppervlakte 105 m². Royaal balkon en berging. 
Lage energiekosten. Woonkamer, keuken en badkamer 
voorzien van vloerverwarming.

WICHMOND  vr.pr. q 398.000,- k.k.

Baron van der Heijdenlaan 3A - Prachtig gelegen 
VRIJSTAAND WOONHUIS. Aan de rand van het dorp 
gelegen woning met vrije tuin, grenzend aan de Baakse 
beek met uitzicht op de bossen. De in 1980 gebouwde 
woning is ruim van opzet en heeft een verrassende indeling 
met een tuingerichte woonkamer, van waaruit zicht is op 
de traag stromende Baakse beek en de loofbossen van 
landgoed Suideras. Bouwjaar 1980. Inhoud ± 750 m³. 
Perceelsoppervlakte 736 m².

VORDEN  vr.pr. q 189.000,- k.k.

Nieuwstad 18A - Op een mooie locatie gelegen 
nabij het centrum, een goed onderhouden, uitgebouwd 
royaal  HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met houten 
berging en achtertuin. Bouwjaar 1968. Inhoud ± 400m³. 
Perceelsoppervlakte 256 m². De woning is gedeeltelijk 
voorzien van rolluiken. Voorzien van kunststof kozijnen 
met dubbel glas.

ZELHEM  vr.pr. q 325.000,- k.k.

Prinses Margrietstraat 9 - Op steenworp afstand 
van het centrum aan een rustige straat gelegen (ruim 
opgezet) een in 2008 volledig verbouwd VRIJSTAAND 
WOONHUIS met aangebouwde garage. Het geheel 
wordt omgeven door een zeer fraai aangelegde tuin met 
diverse terrassen, waaronder een zeer sfeervolle veranda. 
Inhoud 380 m³, incl. garage. Perceelsoppervlakte 479 m². 
Moderne uitgevoerde woning in keurige staat!

OPEN HUIS ZATERDAG 1 OKTOBER  
11.00-15.00 UUR

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

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

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

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

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

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

Wilt u ook adverteren? VAKANTIE 
IS...

...HET ONMOGELIJKE 
MOGELIJK MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers 

om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 

Maak jij het mogelijk? 
www.wielewaal.nl/

vrijwilligers 

om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
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Gratis boom voor grondeigenaren   
in buitengebied Bronckhorst
HENGELO - Naar aanleiding van 
het succes van de actie ‘Eén 
boom mot kun’n’ afgelopen win-
ter krijgen komende winter de 
grondeigenaren in het buiten-
gebied van de gemeente Bronck-
horst opnieuw de mogelijkheid 
in aanmerking te komen voor 
een gratis boom. Deze worden 
betaald door de gemeente en 
de provincie Gelderland. Vorige 
winter zijn in totaal 124 bomen 
geplant, voornamelijk walnoten, 
eiken, lindes en beuken. Hen-
gelo kreeg er zo bijvoorbeeld 31 
bomen bij, Halle 23, Zelhem 22, 
Vorden 16 en Hummelo 8. Het 
aanvragen van een gratis boom 
kan tot 1 november.

Het betreft een initiatief van bewo-
ners uit het buurtschap Bekveld. 
Zij werkten samen met Vereni-
ging Bomenbelang Bronckhorst, 
de agrarische natuurvereniging ‘t 
Onderholt, LTO en de gemeente 
Bronckhorst het plan uit om de 
grondeigenaren in het buitenge-
bied van Bronckhorst een gratis 
boom aan te bieden. Dit onder het 
mom ‘Eén boom mot kun’n’.

Veel vrijstaande bomen in het 
landschap zijn door schaalver-
groting verloren gegaan. Juist zo’n 
solitaire boom is waardevol voor 
vogels en insecten en maakt het 
landschap bijzonder. Het vee vindt 
bovendien op warme zomerdagen 
beschutting onder de bomen. Met 
dit initiatief willen de genoemde 
organisatie beeldbepalende bo-
men zoals eiken, lindes en beuken 
terugbrengen in het landschap. 

Een mooie omgeving vinden we 
allemaal belangrijk. Bossen, na-
tuurterreinen, omzoomde akkers, 
weilanden en boerderijen vormen 
samen dat fraaie landschap. Nu 
is er een kans om een stukje ver-
leden te herstellen. U kunt nu uw 
steentje bijdragen door een boom 
op een vrijstaand stukje grond te 
plaatsen.

Voor deelname zijn een aantal 
voorwaarden opgesteld: de boom 
krijgt voldoende ruimte om op 
natuurlijke wijze uit te groeien en 
(hopelijk) stokoud te worden. de 
boom wordt minimaal twee meter 
van de eigendomsgrens geplant, 

de boom wordt niet in bestaande 
singels of ander beplantingen ge-
plant en mag geen onderdeel zijn 
van opgelegde herplant, het soort 
boom moet in het landschap pas-
sen (hierover is overleg), de boom 
krijgt de eerste jaren voldoende 
zorg van de eigenaar; dat wil zeg-
gen voldoende uitrastering en wa-
ter geven. de gemeente Bronck-
horst en de provincie Gelderland 
betalen de kosten van de boom 
en de aanplant en de grondeige-
naar stelt ruimte beschikbaar, in 
beweid land moet de boom be-
schermd worden, tegen een kleine 
vergoeding kan een raster rond de 
boom worden aangebracht. Het 
soort boom wordt afgestemd op 
de plaatselijke omstandigheden 
en komt op een plek waar ruimte 
is om uit te groeien tot een fors 

exemplaar. De volgende boom-
soorten worden beschikbaar ge-
steld: winter- of zomereik, linde, 
groene beuk, kastanje, es, popu-
lier, walnoot, zwarte els, berk of 
vliegden.

Meer informatie en aanmelding 
‘t Onderholt coördineert de actie. 
Melden kan tot dinsdag 1 novem-
ber bij deze organisatie aanmel-
den: (0575) 550 593 of per e-mail: 
info@onderholt.nl. Vermeld naam, 
adres, telefoonnummer en e-
mailadres én de locatie waar men 
een boom wil planten. ‘t Onder-
holt neemt dan spoedig contact 
met op. Voor andere vragen over 
(beeldbepalende) bomen, neem 
contact op bij Vereniging Bomen-
belang: bomenbelang@gmail.com 
of (0575) 470 530.

Elfde editie Gelderse
Museumdag
Thema: Verleg  
je grenzen
GELDERLAND - Op zaterdag 22 ok-
tober doen 74 Gelderse musea 
mee met de Gelderse Museum-
dag. Die dag kan iedereen voor de 
speciale toegangsprijs van 1 euro 
zijn of haar favoriete museum be-
zoeken. De dag vindt plaats tijdens 
de herfstvakantie en is onderdeel 
van de landelijke Maand van de 
Geschiedenis. De deelnemende 
musea zijn in ieder geval open van 
11.00 tot 16.00 uur. De Gelderse 
Museumdag is vooral bedoeld om 
gezinnen met kinderen in de leef-
tijd van 6 tot 12 jaar kennis te la-
ten maken met het museum en de 
deelnemende musea organiseren 
hiervoor speciale activiteiten die 
aansluiten bij het thema, verleg je 
grenzen. Er is genoeg te doen op 

22 oktober in de Gelderse musea. 
In Bronckhorst doen twee mu-
sea mee met de museumdag. Het 
Achterhoeks Planetarium is een 
bolplanetarium met 2844 sterren 
van de noordelijke en zuidelijke 
hemel, een replica van het Eise 
Eisinga Planetarium te Franeker, 
een Newtontelescoop en nog veel 
meer aan de Hoogstraat 29 in 
Toldijk. In het Museum voor Hei-
ligenbeelden in de Antoniuskerk 
in de Kranenburg aan de Ruurlo-
seweg 101 zijn ruim 600 heiligen-
beelden te bewonderen.
De Gelderse Museumdag wordt 
georganiseerd in opdracht van 
de Provinciale Staten van Gelder-
land en uitgevoerd door Gelders 
Erfgoed. Meer informatie over de 
deelnemende musea en hun acti-
viteiten staat op de website.
   

 ■ www.geldersemuseumdag.nl

(Advertorial)

Eminent Wonen & Zorg in Ruurlo
aangepaste zorg in huiselijke sfeer 
In Ruurlo wordt op de zorgvilla’s 
La Fontaine en Villa Roderlo klein-
schalig wonen & zorg aangeboden 
voor ouderen. Dit wordt gecombi-
neerd met kamers voor kortdu-
rend verblijf (herstel of overbrug-
ging). Daarnaast is er 7 dagen per 
week de mogelijkheid voor dag-
opvang van mensen die vanuit de 
thuissituatie komen. Mantelzorg 
voor een partner of naaste kan 
intensief zijn. Dagopvang kan de 
mantelzorg helpen ontlasten in 
de zorg voor de naaste of partner.

Waarom kleinschalige en 
particuliere zorg? 
Rob Los, manager en verpleegkun-
dige bij Eminent Wonen & Zorg ziet 
dat er steeds meer vraag is naar de 
combinatie van wonen & zorg: 
“Als mensen niet langer zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen, is dat 
een hard gelag. Weggaan uit de ver-
trouwde omgeving kan voor veel ver-
driet zorgen. Eminent Wonen & Zorg 
biedt een oplossing die lijkt op wat 
mensen gewend zijn: kleinschalig 
wonen in een exclusieve, huiselijke 

sfeer met persoonlijke aandacht. De 
wensen van de bewoner staan hier 
centraal, zo komt goede zorg & wel-
zijn tot stand“.

Wonen & zorg wordt, naast de 
particuliere bijdrage, gefinancierd 
via de WLZ of Zorgverzekering en/ 
of WMO. Eminent kan vrijblijvend 
met u meekijken naar uw moge-
lijkheden.

Meer weten of een vrijblijvende 
rondleiding?
Kijk op Eminent-wonen.nl of bel 
06 - 82672691.
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Zorgcoöperatie Wijzelf Achterhoek bestaat één jaar
Het aantal mensen in Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek 
dat zelf betrouwbare en betaalbare hulp en zorg regelt, neemt toe. Dat 
merkt Wijzelf Achterhoek. De zorgcoöperatie zonder winstoogmerk be-
staat deze maand precies één jaar. “Mensen regelen hun hulp zelf en 
we zien dat het werkt.”

“We zijn geen thuiszorgorganisatie”, 
benadrukt bestuurslid Ada Mudde, 
“maar een platform waar mensen 
die hulp vragen of aanbieden el-
kaar kunnen vinden.” Wijzelf is er 
niet alleen voor ouderen. Ook jon-
gere stellen maken via de website 
gebruik van de aangeboden hulp. 
Zo vinden mensen elkaar voor we-
kelijkse huishoudelijke hulp, maar 
ook voor incidentele klussen als het 
gras maaien of de vriezer ontdooi-
en, en voor gezelschap en samen 
boodschappen doen. Daarnaast is 
Wijzelf een platform voor mantel-
zorgers die wat extra hulp kunnen 
gebruiken of die ver weg wonen. 

Eigen baas
Zorgvrager mevrouw Van ’t Veen is 
trots dat ze zelf haar hulp via Wijzelf 
wist te regelen. In het voorjaar koos 
ze via haar tablet een klusjesman. 
Dingen die ze niet meer goed kan of 

durft, neemt hij van haar over. Zoals 
het schoonmaken van de rolluiken 
en het afdak, maar ook met het 
knippen van de heg. 

“Hiermee ben ik eigen baas, want 
ik bepaal zelf wie ik in huis haal 
en voor hoeveel uur. En ik heb niet 
meer het gevoel dat ik loop te zeu-
ren of iemand me kan helpen. Dit 
werkt goed voor beide kanten.” 
De hulp regelen mensen dus zelf. 
Vragers worden voor een beschei-
den bedrag lid van de coöperatie. 
Daarmee kunnen ze via de websi-
te een betrouwbare en betaalbare 
aanbieder vinden. Ook de betaling 
gaat digitaal. Wie niet met de com-
puter uit de voeten kan, kan daar 
wat hulp bij krijgen. 

“De overheid wil dat mensen meer 
op eigen kracht doen en zo lang mo-
gelijk zelfstandig blijven wonen. Zelf-

regie is daarin heel belangrijk. Dat je 
weet aan welke hulp jij zélf behoefte 
hebt en waar je betrouwbare hulp 
kunt vinden”, aldus Mudde.

Vernieuwend
De oprichting van Wijzelf bleef het 
afgelopen jaar niet onopgemerkt. 
In november ontving de zorgcoöpe-
ratie de eerste Henk Aaldering Prijs. 
De jury noemde het ‘een spraakma-
kend en vernieuwend project van 
energieke vrijwilligers.’ Ada Mudde: 
“Met Wijzelf willen wel laten zien 
dat we ons maatschappelijk verant-
woordelijk voelen. We vinden het 
belangrijk dat mensen weten dat 
we bestaan, zodat ze zelf hulp kun-
nen regelen als ze het nodig heb-
ben. Als ze ergens mee zitten, staan 
ze er niet alleen voor.” 

Uitbreiding
Oost Gelre wordt mogelijk de vierde 
gemeente waar Wijzelf vragers en 
aanbieders bij elkaar brengt. Meer 
informatie over Wijzelf: 
www.achterhoek.wijzelf.nl, 
telefoon: 06 384 717 38

Wethouder Jan Engels (r) plantte vorig jaar de eerste boom aan de Krommedijk in Hengelo. 
Foto: Vereniging Bomenbelang Bronckhorst/Hans Thijssen
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Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

Peugeot Boxer 2,2 L2 H2 5-drs, diesel, handgeschakeld  26.514 km 2014  (ex.  BTW) € 16.500
Volkswagen Polo 1,2 tdi Bluemotion 5-drs 121.007 km  2012 €  8.350
Chevrolet Matiz 0,8, 5-drs 59.000 km 2009 €  3.950
Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie, 5-drs, diesel, 6 vers. 141.604 km 2009 €  9.950
Toyota Yaris 1,0 vvti, 5-drs 36.447 km 2010 €  7.500
Kia Venga, 1,4 cvvt, 5-drs 39.382 km 2013 €  15.250
Ford Fiesta, 1,25 16v, 3-drs 27.585 km 2012 €  9.450
Renault Megane, Estate 1,5dci GT-Line, 5-drs, diesel 157.983 km 2012 €  11.250
Hyundai Tucson, 2,7 v6, 5-drs, automaat 146.403 km 2004 €  5.750
Nissan Note, 1,6 first Note, 5-drs 134.465 km 2006 €  5.450
Renault, Captur, 1,2 tce Helly Hansen, automaat, 5-drs 6.777 km 2014 €  20.450
Renault Scenic, 1,6 16v, 5-drs 88.498 km 2007 €  5.950

Volkswagen 
Golf Plus 1,4 

16v, 140.559 km, 
5-drs, bj. 2007

€ 6.950

www.autobedrijfmelgers.nl

DAIHATSU  
MATERIA 

1.3 RYTHM
111.219 KM, 2006

€ 6.950,-
CITROËN C3 1.2 PURETECH COLLECTION 20.083 2015 €  12.950,-

HYUNDAI SANTA FE 2.41 CVVT 4WD STYLE 115.080 2012 € 20.950,-

KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMFORT PACK 43.284 2013 € 8.250,-

NISSAN NOTE 1.2 ACENTA 29.326 2014 € 12.950,-

NISSAN NV200 1.5 DCI ACENTA 39.805 2013 € 10.250,-

OPEL AGILA 1.2 EDITION 41.377 2009 € 6.950,-

OPEL ZAFIRA 1.6 COMF 159.000 2006 € 5.750,-

TOYOTA AYGO 1.0-12V COMFORT NAVIGATOR 88.887 2011 € 6.950,-

VW POLO 1.2 BLUEMOTION COMFORT EDITION 106.814 2013 € 11.750,-

VOLKSWAGEN UP! 1.0 TAKE UP BLUEMOTION 57.589 2013 € 8.250,-

Onderhoud en APK
voor alle merken

Ook voor:
- campers en lichte bedrijfswagens 
- lease auto’s

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen

Tel: 0575 - 45 11 13
www.autobedrijf-aal.nl          

LID VAN

 Gewoon eerlijk en goed!    

Nederland derde jaar op rij Europees koploper zuinige auto’s
Uit de nieuwste uitgave Mobiliteit in Cijfers van BOVAG en RAI Ver-
eniging blijkt dat de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in 
Nederland vorig jaar slechts 101 gram per kilometer was. Daarmee 
was ons land voor het derde jaar op rij koploper in Europa, terwijl 
buurland België in de Europese middenmoot bivakkeert en Duits-
land zelfs in de kelder. De Nederlandse cijfers tonen het grote effect 
van de fiscale veranderingen per 1 januari; in het lopende jaar 2016 
ligt de gemiddelde CO2-uitstoot namelijk alweer op 110 gram per 
kilometer.

Voor zeer zuinige auto’s, al dan 
niet met stekker, die in 2015 op 
kenteken werden gezet, golden 
nog bijtellingstarieven van 7 of 14 
procent, waarvan de berijder tot 
maximaal vijf jaar na registratie-
datum gebruik mag maken. Vele 
van deze auto’s werden pas in de 
loop van 2016 uitgeleverd aan 
daadwerkelijke eindgebruikers, 

maar staan dus wel geregistreerd 
in 2015. Naast 4 procent bijtelling 
voor vol-elektrische auto’s, geldt 
dit jaar voor de allerzuinigste 
modellen een bijtellingstarief van 
15 procent en voor onzuinigere 
auto’s 21 of 25 procent. Vanaf 2017 
zijn er nog maar twee tarieven: 4 
procent voor vol-elektrisch en 22 
procent voor alle overige model-

len. De verwachting is dat eind dit 
jaar nog een run zal ontstaan op 
de auto’s die nog voor 15 procent 
bijtelling in aanmerking komen.
 
België en Duitsland veel 
onzuiniger
Sinds 2010 is de gemiddelde CO2-
uitstoot van nieuwe auto’s in Ne-
derland gedaald van 136 gram 
naar 101 gram per kilometer in 
2015. Portugal, Denemarken en 
Griekenland volgden vorig jaar 
met gemiddeld 106 gram, maar 
na afschaffing van de grote fiscale 
voordelen is de vraag of Nederland 
dit jaar überhaupt nog een plek in 
de Europese top-3 gaat innemen. 
Saillant is dat buurland België in 
2010 met 133 gram CO2 per kilo-

meter beter scoorde dan Neder-
land, maar afgelopen jaar met 118 
gram slechts een Europese mid-
denmoter was. De Duitsers komen 
van 151 gram in 2010 en stonden 
ook vorig jaar nog in de kelder van 
de Europese ranglijst met gemid-
deld 128 gram CO2 per kilometer. 
Alleen Oost-Europese en Baltische 
staten scoren slechter dan de Oos-
terburen. Aangezien CO2 zich niet 
aan landsgrenzen houdt, bena-
drukt deze lijst volgens BOVAG en 
RAI Vereniging het belang van Eu-
ropees bronbeleid. Door boven-
matig nationaal fiscaal beleid is 
de afgelopen jaren in Nederland 
de automarkt bovendien ernstig 
verstoord. Exemplarisch daarvoor 
is dat de gemiddelde CO2-uitstoot 

van nieuwe auto’s die in decem-
ber 2015 werden geregistreerd, op 
83 gram per kilometer lag, terwijl 
dat in januari 2016 -na de fiscale 
wijzigingen- 113 gram was.

Mobiliteit in Cijfers 2016-2017 
is een uitgave van de Stichting 
BOVAG-RAI Mobiliteit en vormt 
het complete naslagwerk van de 
mobiliteitssector. Het geeft uitvoe-
rige informatie over het bezit en 
gebruik van personen- en bedrijfs-
autos, registraties, onderhoud, file-
ontwikkeling, duurzaamheid, en 
de fiscale en economische beteke-
nis van de voertuigsector. Mobili-
teit in Cijfers 2016-2017 is te down-
loaden via www.raivereniging.nl 
en www.bovag.nl. 



28e Kleine Haarloop: Kring van Dorth
GORSSEL - Op zondag 9 oktober 
staat voor de 28e maal De Kleine 
Haarloop op de hardloopkalen-
der. Start en finish vormen al 28 
jaar de fraaie locatie bij hostel 
Stayokay in de Kring van Dorth 
gelegen tussen Gorssel en Bath-
men.

Men kan een keus maken uit een 
2,5 km, een 5,5 km, een 10 km en 
voor de gevorderden de 10 Engel-
se Mijlen (16,1 km). Om 10.30 uur 
starten de lopers aan de 10 Engel-
se Mijlen en vijf minuten daarna 
starten de lopers aan de 2,5 km. 
Om 11.00 uur precies gaat de 5,5 
km van start en om 11.10 uur mo-
gen de 10 km lopers aan hun grote 
ronde in de dreven van de Kring 
van Dorth en Oxe beginnen.

Muzikaal wordt de loop al jaren 
begeleid door de klanken van 
de Deventer Deurblaozers en zij 
zorgen voor de vrolijke muzikale 
noot bij dit loopfestijn zowel voor, 
tijdens als na afloop. Zoals altijd 
staat de trim-en ATB groep SPORT 

‘88 uit Joppe voor de organisatie.

Voorinschrijven kan nog tot en 
met maandag 3 oktober 2016 en 
na-inschrijving is mogelijk op de 
loopdag tot een half uur voor aan-
vang van de te lopen afstand. Ver-

dere details zijn terug te vinden op 
de website van SPORT’88.
   

 ■ www.sport-88.com

   

 

Zang en ontmoeting in Zelhem
ZELHEM - Op zondagavond 2 okto-
ber is er in Zelhem een zang- en 
ontmoetingsdienst georganiseerd 
door Stichting de Opdracht. De 
dienst is in cultureel centrum De 
Brink aan het Stationsplein in 
Zelhem (Ingang zaal via parkeer-

plaats achterzijde, Industrieweg). 
In deze bijeenkomst, die om 19.30 
uur begint,gaat Gijsbert Tomas-
sen uit Ermelo voor. Het Chr. Koor 
Testify uit Aalten werkt mee aan 
dezesamenkomst. Kees van Dus-
seldorp begeleidt op piano de sa-

menzang. De toegang is vrij, wel 
is er een collecte. Na afloop is er 
koffie.
   

 ■ 0314-622878 ■ www.stichtingdeopdracht.nl

Wielrenspektakel
Olympia’s Tour
ZUTPHEN - Op vrijdag 30 septem-
ber gaat de Olympia’s Tour om 
12.00 uur van start in Zutphen en 
vanaf 10.00 uur zullen de deelne-
mers zich al verzamelen bij het 
rennerskwartier aan de Zaad-
markt. Totaal nemen 27 ploegen 
deel aan dit grote, internationale 
wielrenspektakel.

Onder de Nederlandse deelne-
mers bevindt zich ook een deelne-
mer van de Zutphense Wielerver-
eniging ETP: Wessel Zennipman 
rijdt mee voor Kanjers voor Kan-
jer uit Aalten. Naast Nederland 
zijn de ploegen afkomstig uit Au-
stralië, België, Denemarken, Fin-
land, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Luxemburg, Noorwegen, Zweden, 
Zwitserland en de Verenigde Sta-
ten.

De ploegenpresentatie, start van 
de etappe, de drie plaatselijke fi-
naleronden, finish en huldiging 
zullen in het centrum van Zut-
phen, op de Houtmarkt, plaatsvin-
den.

De route gaat met een grote lus 
van circa 90 km richting de omge-
ving Arnhem en sluit af met twee 
plaatselijke ronden van ongeveer 
25 kilometer rond Zutphen met 
doorkomsten door het centrum. 
De totale afstand van de etappe is 
141 km.

Het programma
- 11.00 uur: melden renners ploe-
genvoorstelling op podiumwagen;
- 12.00 uur: startschot voor de 4e 
etappe;
- 12.30 - 16.30 uur: muzikale om-
lijsting op de markten;
- 14.15 uur: 1e doorkomst van het 
peloton waarna een ‘rondje Vor-
den’;
- 15.00 uur: 2e doorkomst van het 
peloton; nogmaals een ‘rondje 
Vorden’;
- 15.45 uur: finish.

Organisatie
Op verzoek van de gemeente 
Zutphen, is de stichting Zutphen 
Sportief gevraagd om de organisa-
tie van het evenement op zich te 
nemen, mede omdat zij de Vuelta 
met start en finish te Zutphen in 
2009 en dit jaar de doorkomst van 
de Giro d ‘Italia op zondag 8 mei 
organiseerden. In overleg met de 
organisatie van Olympia’s Tour is 
een pakket samengesteld die door 
de stichting ten uitvoer zal worden 
gebracht. Het parcours is door 
Wielervereniging ETP Zutphen 
bepaald en digitaal verwoord voor 
de Landelijke eenheid.

Met het opstellen van de ploegen 
op de Zaadmarkt en de muzikale 
omlijsting tussen start en finish, 
belooft de vierde etappe van 
Olympia’s Tour een gezellige dag 
in de stad te worden.

Leden van SPORT ‘88 staan voor de organisatie van De Kleine Haarloop 2016. Foto: PR

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 (o.a. zwembad, bowling en fi tness)

Vergaderruimtes voor zakelĳ ke markt

De mooiste fi ets- en wandelroutes 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
T. 088 - 500 2464 of 06 - 1137 0071

Dit weekend en maandag verkoop- 
en informatiedagen in Lichtenvoorde (10:00 tot 17:00 uur)
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Feestelijke opening 
TotalFit en fysiotherapie 

Sjaak Jansen zondag 
2 oktober  tussen 14.00-17.00 

uur. De Venterkamp 5, 
u bent van 

harte welkom!

OM DIT TE VIEREN IS DE 
RUGSCAN IN DE EERSTE WEEK 

GRATIS (TWV € 89,-). Voor mensen 
die eindelijk weer pijnvrij door het leven 
willen en willen weten wat de oorzaak is 

van hun rugklachten. Het rugscan-apparaat 
(medi-mouse) meet of de wervels vastzitten of 

juist onderling te veel speling hebben. Maak 
een afspraak op de nieuwe locatie tussen 

3 en 7 oktober door te bellen met 0573-
792000 en de rugscan is gratis!

OPENT EEN VESTIGING IN RUURLO
IN DE NIEUWE VESTIGING VAN 
TOTALFIT AAN DE VENTERKAMP 5.

Fysiotherapie Sjaak Jansen heeft 
vestigingen in Zieuwent, Doetin-
chem en een wijklocatie in 
Mariënvelde. Door de verhuizing 
van TotalFit Fitness en Health naar 
de Venterkamp 5, hebben we nu 
ook een volledige praktijk in Ruurlo 
waar u voor al onze specialismen 
terecht kunt.

De Venterkamp 5
7261 AH Ruurlo
Tel: 0573-792000
www.fysiotherapie-sjaakjansen.nl

• Reguliere Fysiotherapie • Manuele Therapie • Sportfysiotherapie • Kinderfysiotherapie • Dry Needling • Shockwave • Echografie • Craniosacraal therapie • Viscerale 

therapie • Bedrijfsfysiotherapie • Bewegingsgroepen voor hartfalen, COPD, diabetes, oncologie • DorSano • Quantum Response • Asvra-IDT • Scancoaching



Krantenman Ellenkamp (82) bezorgt 
‘uit naastenliefde’

ZELHEM - Voor marktkooplieden in 
Doetinchem, Zelhem en Hengelo 
is Dick Ellenkamp geen vreemde. 
Elke week, door weer en wind, 
brengt hij degenen die niet uit de 
streek komen in hun kraam op de 
markt een krant van een van de 
edities van Achterhoek Nieuws bv. 
“Van woensdag tot zaterdag ben ik 
er druk mee”, vertelt hij.

Door Josée Gruwel

Ellenkamp is jarenlang vrijwilli-
ger geweest bij Tafeltje Dekje, de 
Belbus en het Rode Kruis bijvoor-
beeld. Ook was hij als vrijwilliger 
clubscheidsrechter bij het voetbal. 
“Maar dat was vroeger”, vertelt hij. 
De nu 82-jarige woonde een groot 
deel van zijn leven in Zandvoort, 
kwam in 1993 naar Ruurlo en ver-
huisde in 2004 naar Zelhem. “Na 

mijn scheiding trok de Achterhoek 
me, daar liggen mijn roots.”

Sinds een tijdje houdt hij zich be-
zig met uitdelen van gratis huis-
aan-huisbladen van Achterhoek 
Nieuws, waaronder Stad Doetin-
chem en Contact, aan marktkoop-
lieden. Ook dit doet hij vrijwillig. 
“Ik doe het met liefde, om onder 
de mensen te komen, voor de so-
ciale contacten, en uit naasten-
liefde.” Hij koos voor deze kranten, 
omdat hij het leuke bladen vindt. 
“Een kwestie van smaak.”
Op woensdag haalt hij de kran-
ten - na een telefoontje dat ze zijn 
gearriveerd - op bij de Hobbyshop 
in Zelhem. Daar worden ze elke 
week door de expeditie afgelegd. 
“Dan begint het meeste werk: het 
uitzoeken en het vouwen. Dat doe 
ik thuis.”

Vanuit zijn flat loopt hij op markt-
dag naar de markt in Zelhem om 
te bezorgen en per fiets gaat hij 
naar Hengelo en Doetinchem. “Zo 
blijf je in beweging.”
Maar niet alle marktkooplieden 
hebben interesse in ‘zijn’ kran-
ten. “Ze hebben het vaak heel 
druk. Dat begrijp ik wel. Maar er 
zijn er ook die het krantje wel op 
prijs stellen. Dan krijg ik bijvoor-
beeld een of twee appeltjes van de 
groenteman. Dat stukje erkenning 
is leuk, maar het hoeft niet.”
Exemplaren die hij over heeft en 
waarvan de betreffende edities 
gewoonlijk niet in Zelhem worden 
bezorgd, doet hij in brievenbus-
sen bij de Oranjehof in Zelhem. 
“Zo bezorg ik bij een vrouwtje dat 
er woont bijvoorbeeld een krantje 
met nieuws uit haar geboortedorp. 
Dat vindt ze fijn.”

   

Hamove clubcross 9 oktober op circuit 
‘De Waai Pens’
HENGELO - Na een zeer geslaagde 
motorcross op ‘t Hengelse zand 
in 2012 is de Hamove begonnen 
met het organiseren van een twee-
tal clubcrossen per jaar. Deze wor-
den telkens op een andere locatie 
gehouden. Begin dit jaar werd de 
eerste clubcross gehouden aan de 
Winkelweg in Hengelo. Daar werd 
een mooi circuit aangelegd, dit was 
echter maar eenmalig. De deelna-
me aan deze wedstrijd was groot, 
ook kwam er veel publiek op af.

De 2e clubcross van dit jaar is op 
9 oktober en wordt gehouden aan 
de Kieftendorp 5 in Varssel. Aan 
de start zullen de volgende klassen 
verschijnen: brommerklasse, jeugd 
t/m 15 jaar, hobbyklasse, wedstrijd-
rijders en zijspannen/quads. Zij zul-
len strijden om de bekers en de eer. 
Per klasse worden 3 series verreden, 
daarna volgen de finales. De trai-
ningen beginnen om 10.30 uur, de 
wedstrijden starten vanaf 11.30 uur. 
Deelname is voor alle leden van de 
Hamove. Mocht men nog geen lid 
zijn en toch mee willen doen wordt 

dan lid. Kijk voor verdere informa-
tie op www.hamove.nl Inschrijven 
kan via de site onder de kop: “Mo-
torcross”. Jong en oud zijn van harte 
welkom op de Kieftendorp voor 
een gezellig dagje motorcross met 
een hoop spektakel. Tijdens en na 
de cross kan men terecht voor een 

hapje en drankje en veel gezellig-
heid. De toegang tot het evenement 
is zoals altijd gratis bij de clubcros-
ses van de Hamove. De organisatie 
hoopt op een grote opkomst van 
zowel rijders als publiek op zon-
dag 9 oktober.

Dick Ellenkamp (82) bezorgt de regionale kranten van Achterhoek Nieuws. Foto: Josée Gruwel

De Maiscampagne gaat weer van start
BRONCKHORST - Binnenkort zijn 
de akkerbouwers en loonwer-
kers weer dag en nacht in touw 
om het mais van het land te ha-
len. Hakselaars en tractoren met 
silagewagens zullen de komende 
weken veelvuldig in het buiten-
gebied van Bronckhorst onder-
weg zijn.

Veilig Verkeer Bronckhorst en LTO 
Noord West Achterhoek trekken 
samen op om alle weggebruikers 
bewust maken om extra aandacht 
te hebben voor de verkeersveilig-
heid in het buitengebied. Tijdens 
de maisoogst kunnen er gevaar-
lijke situaties ontstaan door ach-
tergebleven modder op de rijbaan 
of niet goed functionerende ver-
lichting van landbouwvoertuigen. 

Om bijvoorbeeld het aantal ver-
keersonveilige situaties te beper-
ken, plaatsen akkerbouwers en 
loonwerkers waarschuwingsbor-
den bij slipgevaar door modder en 
maken ze uiteindelijk de weg weer 
schoon. Maar ook als automobi-
list of fietser is het raadzaam om 
bewust te zijn van het intensieve 
landbouwverkeer. Zorg er als fiet-
ser of scooterrijder voor, ‘s och-
tends en ‘s avonds goed zichtbaar 
te zijn, door de verlichting te con-
troleren. En zorg er als automobi-
list voor tijdig te kunnen remmen 
en/of uitwijken en wees alert voor 
modder en zachte bermen. Wie 
tijdens of na de maiscampagne 
vragen heeft over verkeersonveili-
ge situaties, bezoekt de Facebook-
pagina: vvnbronckhorst

   

 

Boekenpanel
Marleen Pelle wil niet in het boe-
kenpanel van De Wereld Draait 
Door. Ik lees het (in de Gelderlan-
der) en denk meteen: Verdorie! 
Waarom nou niet? Wat jammer!

Nee, ik ben geen fan van Mar-
leen. Sterker nog: ik ken haar niet 
eens. Niet echt tenminste. Alleen 
van de foto die in de krant staat. 
Leuke meid, zo te zien. Maar dat is 
dan ook alles wat ik over haar kan 
vertellen. Oh ja, en dat ze boek-
verkoopster is. Maar dat laatste 
had u zelf ook wel kunnen beden-
ken, natuurlijk. Anders zou ze niet 
voor dat panel gevraagd zijn.
Waarom ik Arnhemse Marleen 
(ze werkt bij boekhandel Hijman 
Ongerijmd) dan toch graag bij De 
Wereld Draait Door zie? Dat heeft 
een diepere achtergrond. Ik erger 
me altijd een beetje aan wat ik wel 
eens noem het gastenarsenaal 
van DWDD. Het is u vast ook wel 
eens opgevallen, dat bij Matthijs 
Nieuwkerk altijd zo’n beetje de-
zelfde gasten aan tafel zitten. Om 
het wat oneerbiediger te zeggen: 
Je kijkt altijd tegen dezelfde kop-
pen aan. Voor die talkshows (het 
geldt niet alleen voor DWDD) vis-
sen de makers steeds in dezelfde 
vijver. Of beter gezegd: in dezelfde 
gracht. Want opvallend veel gas-
ten komen uit de grachtengordel. 
Of op z’n minst uit de Randstad. 
Ik heb wel eens de indruk dat te-
levisiemakers denken dat de we-
reld ophoudt bij de grens tussen 
Utrecht en Gelderland. Al geldt 
dat niet voor Matthijs Nieuw-
kerk. Die steekt zelfs elke week 
de grens met de Achterhoek over, 
om het weekend door te brengen 
in het mooie en rustige Almen.
Maar goed, weinig oosterlingen 
dus op de vaderlandse treurbuis. 
(Die term is overigens van Gerrit 
Komrij, wel een Achterhoeker). 
Daarom ook ben ik altijd een 
beetje trots als er toch iemand 
uit onze streken in het Hilver-
sumse bolwerk doordringt. Vero-
nie Snijder-Kramer bijvoorbeeld. 
Deze Winterswijkse zei, anders 
dan Marleen, twee jaar geleden 
wel ja tegen DWDD. En dus za-
gen we haar (tot afgelopen april) 

twee seizoenen lang elke laatste 
dinsdag van de maand aan tafel 
bij Matthijs. Samen met Jan Ver-
hagen, Wouter Cajot en Grietje 
Braaksma. (Even tussen twee 
haakjes: bij die naam Grietje denk 
ik automatisch aan Drenthe of 
Groningen, maar juist zij komt als 
enige uit de Randstad).
Vier boekverkopers. Maar niet zo-
maar boekverkopers, nee echte 
professionals. Die niet voor dat 
vak hebben gekozen omdat ze 
zo goed kunnen verkopen, maar 
omdat ze van boeken houden. En 
ze door hun werk gratis kunnen 
lezen.
Die liefde voor boeken hoorde je 
de afgelopen twee DWDD-seizoe-
nen in de manier waarop de pa-
nelleden hun favoriet onder de 
die maand uitgekomen boeken 
bespraken. Dat gold voor alle vier. 
Maar toch had Veronie bij mij een 
streepje voor. Omdat ze uit Win-
terswijk komt, waar ik haar ook 
regelmatig in de boekwinkel zag. 
Veronie was het levende bewijs 
dat de Randstad niet het mono-
polie op cultuur heeft. Dat we in 
de Achterhoek ook echt wel ver-
der kijken dan onze eigen streek-
cultuur en niet zijn blijven hangen 
in de streekromans van Herman 
van Velzen en Henk Krosenbrink, 
of de midwinteravondvertellin-
gen van Hendrik Odink. Wel een 
beetje jammer vond ik altijd, dat 
Veronie altijd zo keurig ABH sprak, 
Algemeen Beschaafd Hilversums. 
Ik had graag een klein beetje Ach-
terhoekse tongval gehoord…
Afijn, Veronie komt niet terug en 
Marleen neemt haar plaats niet 
in. Ze ziet vrijwillig af van ‘een van 
de meest begeerde en machtigste 
posities in de boekenbranche’ . 
Aldus de Gelderlander. Ze ziet dus 
ook af van een prachtig stukje 
gratis reclame voor ‘haar’ Hijman 
Ongerijmd. En waarom? Marleen 
vindt het eng om maandelijks op 
de buis te komen. Het lijkt haar 
niet leuk om in de supermarkt 
door vreemde mensen te worden 
herkend. Dat vind ik dan wel weer 
vertederend. Ach, zo’n beschei-
den stadse deerne uit Arnhem. Ze 
kon wel uit de Achterhoek komen!

Zwaleman

Onderlinge strijd gegarandeerd bij de ‘Waai Pens Cross’. Foto: Henk Teerink

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

Mail of bel de redactie!
redactie@contact.nl • (0544) 80 10 20

Dinsdag 27 september 2016 25Contact Bronckhorst Noord



Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Junior Montagemedewerker m/v

Kun jij erg nauwkeurig werken en ben jij op zoek naar 
specialistisch en vakkundig montagewerk?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als junior montagemedewerker word je intern opgeleid om spe-
cialistische onderdelen van zeer nauwkeurige gereedschappen 
af te monteren tot een eindproduct. Gefreesde onderdelen die 
uit de werkplaats komen maak je klaar voor montage (afbramen, 
gaatjes boren, het slijpen van onderdelen etc.) en je zorgt voor de 
eindmontage ervan. Alle producten zijn klantspecifiek, het gaat dus 
niet om seriewerk. Er wordt gewerkt vanaf een computerscherm 
met 3d tekeningen. De perfecte kandidaat voor deze functie moet 
dus een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht hebben. Deze vacature 
is bij uitstek geschikt voor mensen die hun opleiding net hebben 
afgerond en intern willen worden opgeleid.

Allround Assistent m/v

Heb jij een tussenjaar? Wil jij een wereldreis maken en tot 
die tijd geld verdienen? Ben je klaar met je opleiding en 
weet je nog niet zo goed wat je wilt? Dan zoeken wij jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Voor onze klant, die een uniek en kwalitatief hoogwaardig product 
vervaardigt, zoeken wij een (tijdelijke) hulp die diverse klusjes 
binnen het bedrijf uit kan voeren. Je kunt hierbij denken aan het 
op maat knippen van touwen, het vullen van zakjes met de juiste 
schroefjes en boutjes, gaatjes boren, onderdelen schuren of afbra-
men etc. Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die in ieder 
geval twee à drie maanden fulltime beschikbaar is, die graag de 
handen uit de mouwen steekt, het werk ziet liggen en die er tege-
lijkertijd geen moeite mee heeft om seriematig werk te doen. Het 
gaat om een prachtig product; je moet dus nauwkeurig werken, en 
daarbij wel voldoende snelheid in je werkzaamheden behouden.

Zelfstandig Werkend Kok m/v

Is het klaarmaken van lekker eten jouw passie en kun jij 
zelfstandig werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als zelfstandig werkend kok ben verantwoordelijk voor het berei-
den van à la carte gerechten. Daarnaast organiseert de opdracht-
gever diverse feesten en partijen, waarbij jij het buffet en de 
hapjes klaar zal gaan maken. Jij zorgt ervoor dat de verschillende 
gerechten op tijd bij de gasten op tafel staan. Voor deze functie 
moet jij een echte allround kok zijn en verschillende gerechten 
kunnen bereiden.

Customer Service Medewerker m/v

Ben jij administratief sterk en ben jij op zoek naar het 
contact met de klant?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als customer service medewerker is het jouw taak om te zorgen 
voor optimale klanttevredenheid. Je staat agenten en dealers te 
woord en plaatst de bestellingen door binnen de organisatie. Je 
voert orders in en volgt deze op. Je vindt het leuk om met klanten 
te communiceren en doet dit met een commerciële inslag. Vanuit 
jouw commerciële drive achterhaal je de behoefte van de klant 
en weet daardoor de omzet te verhogen. Bovendien ben je niet 
bang om zelf klanten te benaderen om de technische producten 
te verkopen.

Commercieel Medewerker Binnendienst m/v

Spreek en schrijf je goed Duits, ben je commercieel 
ingesteld en sta je aan het begin van je carrière? 

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze binnendienst functie heb je zowel 
contact met particuliere als zakelijke klanten. 
De nadruk ligt wel op de zakelijk markt, waar-
bij je de klant telefonisch informeert over o.a. 
orders, technisch vragen en andere product 
gerelateerde vragen. Omdat het bedrijf sterk 
groeiende is op de Duitse markt moet de kan-
didaat de Duitse taal goed beheersen zowel 
in woord als geschrift. Het bedrijf verkoopt 
haar producten enkel en alleen aan zakelijke 
klanten. Echter kan het wel voorkomen dat 
particuliere klanten aan komen om de produc-
ten in een showroom te bekijken.

Ter versterking van ons team hebben wij per direct plaats voor een:

ERVAREN ZELFSTANDIGE ONDERHOUDSMONTEUR
Ben jij die zelfstandige monteur met kennis van elektrotechniek en 
pneumatiek? Dan ben jij misschien wel de nieuwe werknemer voor 
Mulder Diervoeding!

Wat zijn de hoofdtaken?
• Het oplossen en rapporteren van storingen.
• Het uitvoeren van preventief onderhoud en kalibraties.
• Het doen van voorstellen en uitvoeren van verbeteringen aan de installaties. 
• Het onderhouden van alle materialen die nodig zijn voor het goed verlopen  
 van het productieproces.

Wat verwachten wij van jou?
• Liefst ervaring met reparatie en onderhoud van (verpakkings-) machines/lijnen.
• Zelfstandig kunnen werken maar zeker ook een team-player.
• Innovatief denken.
• Ervaring in soortgelijke functie verdient onze voorkeur.
• Geen 8 tot 5 mentaliteit.

Wij bieden jou: 
• Een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van jouw profi el.
• Je krijgt een jaar contract met uitzicht op vast dienstverband.
• Reiskosten  en pensioenvoorzieningen.
We bieden je bovenal een dynamische werkomgeving waarin mensen met energie 
en passie samenwerken om met elkaar ambitieuze doelen na te streven. Daarnaast
werk je geheel zelfstandig en is er veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Enthousiast geworden?
Mail je CV naar: h.aartsen@diervoeding.com
Schrijven kan natuurlijk ook:  
Mulder Diervoeding, Mors 8, 7151 MX Eibergen
t.a.v. H. Aartsen - o.v.v. Sollicitatie onderhoudsmonteur

Mulder Diervoeding is een familiebedrijf dat 
al ruim 45 jaar natuurlijke vers vlees voeding 
produceert  voor hond en kat en marktleider 
is in zijn branche. Ook valkeniers, dieren-
tuinen, roofvogelparken etc. in binnen-, en 
buitenland behoren tot onze klantenkring.

Huize Sonnevanck
Particuliere Woon- en Zorgvoorziening voor Ouderen

   Ben jij de

VERZORGENDE IG (niv. 3 VIG.) of VERPLEEGKUNDIGE (niv. 4 - 5) 
die ons team wil komen versterken?
Wij zoeken collega’s in een part-time dienstverand (min-max) van minimaal 16 
tot 20 uur per week, die het een uitdaging vinden om in een kleinschalige woon-
voorziening te werken. Onze nieuwe collega’s zijn enthousiast, breed inzetbaar  
en tevens bereid om alle diensten te draaien.

Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO V.V.T. Aanstelling geschiedt in eerste in-
stantie voor een jaar.

Heb je belangstelling voor deze functie en wil je meer informatie, bel dan even 
naar Mary Woltering (06-13136519). Wil je solliciteren, stuur je reactie dan naar 
m.woltering@huizesonnevanck.nl, je hoort zo snel mogelijk van ons.

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:
1 - 2 oktober, G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
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 aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
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. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

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

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 2 oktober, geen opgave ontvangen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 2 oktober, geen opgave ontvangen.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 2 oktober, 10.00 uur, ds. Tim  Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 1 oktober, 17.00 uur, Eucharistieviering, F. Zandbelt, em.-priester. 
Zondag 2 oktober, 9.30 uur, Woorddienst, werkgroep.  

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 1 oktober, 18.30 uur, Eucharistieviering, pastoor H. Scheve. 

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.

Vers vlees Slagerij. Filet mig-
non Biefstuk kilo 10,00. Ge-
hakt H.O.H kilo 3,50. Runde-/
vark.lever kilo 3.50. Knars 
kilo 2,50. V. filet rollade kilo 
5,50. Gratis thuis bezorgen. 
Tel: 06-23537798.
   

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

Verkoop mooie bio-pom-
poenen en vaste planten 
ma. t/m zat. 10.00 tot 17.00 
u. Zorgkwekerij Aaldering De 
Stek, Wittebrinkweg 8, Zel-
hem.
Tip voor groepen en kinder-
feestjes: Halloweenpom-
poen uithollen als sfeerlicht 
ma. t/m zat. 13.30 tot 16.00 
u. Aanmelden voor deelna-
me: Tel.: 0314-324356.
   

Gezocht in Vorden hulp 
in de huishouding. Voor 1 
dag in de week info via 06 
11281113.
   

App. te huur in het buiten-
gebied 2 km. vanaf het cen-
trum van Vorden. Voor info. 
Tel.: 0575-551602.
   

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

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

Te koop: Wegens hoge leef-
tijd (84 jr.) onze VW Camper, 
type Transporter met hef-
dak, diesel 1.6. Geheel com-
pleet in goede staat. APK 
goedgekeurd t/m septem-
ber 2018. Motor met zijspan 
Honda CB 450N in goede 
staat met nieuwe banden 
€ 2.150,=. Electrische fiets 
Sparta Pharos € 700,=. Info: 
R. Zweverink, Steintjesweide 
45 Hengelo Gld. tel.: 0575 - 
462888.
   

Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Cortumme 06-23972429 
of 0575 - 461558.

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

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 
VARSSEVELD 

Zo. 9 oktober 10-17 uur

Sportcentrum 
van Pallandt 

van Pallandstraat 8
info: Kr.hr. 

tel. 0639108152
www.animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 9 oktober
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL ´T JEBBINK

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

VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

HESSENHAL
Zondag 16 oktober
10.00 - 17.00 uur
Monumentenweg 30

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

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden



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.

1609.4-HaH-BDU

Digitale 
brochure? 
Vraag ‘m aan op 

onze website!
Direct de 
actuele prijz

en?

E-bike Testcenters
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E-bike specialisten

mobiele teams

100.000meer dan tevreden klanten!
8,7

Kl
an

tbeoordeling

Vicenza Superior Nero

*    N
ie

t i
.c.

m
. a

nd
er

e 
ac

tie
s e

n 
in

ru
il. 

Be
st

el
lin

ge
n 

vi
a 

NF
P 

of
 B

FN
 u

itg
ez

on
de

rd
. P

rij
sw

ijz
ig

in
ge

n,
 d

ru
k-

 
en

 ze
tfo

ut
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n.
  **

Ga
ra

nt
ie

 o
p 

lo
ca

tie
 in

 N
ed

er
la

nd
, e

xc
l. W

ad
de

ne
ila

nd
en

. B
ij 

no
rm

aa
l 

ge
br

ui
k 

en
 o

nd
er

ho
ud

 o
p 

ac
cu

 e
n 

m
ot

or
pa

kk
et

 tw
ee

 ja
ar

 g
ar

an
tie

. P
rij

sw
ijz

ig
in

ge
n,

 d
ru

k-
 e

n 
ze

tfo
ut

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n.

CopenhagueCopenhague Vicenza 
Superior

Vicenza 
Superior Red

Azzurro
Superior Nero

NU TOT

€ 300,-
VOORVERKOOP 

VOORDEEL*

2017 
MODEL! 

2017 
MODEL! 

2017 
MODEL! 

2017 
MODEL! 

2017 
MODEL! 

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

Ja, stuur mij de 
Dhr. Mevr.

Gratis 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 voor u klaar! Wees er snel bij en maak 
gebruik van spectaculaire kortingen tijdens onze voorverkoop!

TIJDENS VOORVERKOOP 
Livorno ‘17
Vicenza Nero ‘17

PRIJS IN 2017 
Livorno ‘17
Vicenza Nero ‘17

V.A. € 1.699,-

V.A. € 1.699,-

€1.699,-  NU V.A.  € 1.399,-

€1.699,-  NU V.A.  € 1.399,-

Voorbeeld

SPECTACULAIRE 

KORTINGEN TIJDENS 

ONZE ÉÉNMALIGE

actie loopt t/m

5 oktober 2016

E-BIKES 2017

VOORVERKOOP

LET OP: BEPERKTE 

VOORVERKOOP-VOORRAAD

OP = OOK ECHT OP!


