
Wijngoed Kranenburg voor één dag 
restaurant voor Gaon Etten.   5 en 26

De nieuwe koning, koningin en jeugdprins van Linde samen met voorzitter Wilma Jolink (tweede rechts) en loco-burgemeester  Paul Seesing (r) voor de Lindesche Molen. 

Linde vermaakt zich opperbest
LINDE - Met grote precisie pro-
beert Dinie Bosch (76) de drie 
ringen vanuit de dogkar naar be-
neden te steken. Ringsteken. Het 
behoort al decennia lang tot een 
van de vaste volksspelen tijdens 
het Volksfeest in Linde. Was het 
in het verleden puur een ‘vrou-
wenspel’. Anno 2015 mogen de 
mannen de ‘lans’ ook ter hand 
nemen. Een van de stringente 
spelregels. Wil men tweemaal 
deelnemen? Dat mag, maar dan 
mag men niet in dezelfde dogkar 
plaatsnemen. De menners van 
de twee dog karren zijn op deze 
zonovergoten laatste zaterdag-
middag van september Bertus 
Pellenberg en Dik Beeftink uit 
Vorden.

Door Jan Hendriksen

Buurtschap Linde vierde eind vo-
rige week op grootste wijze haar 
149ste Volksfeest. De belangstel-
ling van het publiek was groot, het 
weer werkte in alle opzichten mee 
en de sfeer was als vanouds. Dit 
jaar voor het eerst in al die 149 jaar 
een vrouw die voorzitter is van de 

Vereniging Volksfeest Linde: Wilma 
Jolink. “Vroeger was de vereni-
ging puur een mannenbolwerk. 
Maar dat is gelukkig niet meer het 
geval”, zo verklaart ze terwijl Paul 
Hoeksma van de Kindercommis-
sie alle kinderen oproept om aan 
de stoelendans deel te nemen. De 
jeugd vecht onder ogen van het pu-
bliek in de grote feesttent telkens 
om een stoel als de muziek door 
Jan Kornegoor wordt stopgezet. 
Tot de Kindercommissie behoren 
ook Johan Eggink en Henk Nijland. 
Beide mannen werden tijdens het 
feest door Jolink in het zonnetje 
gezet omdat ze veertig jaar deel uit 
maken van het bestuur/commis-
sie van de vereniging. “In 1975 zijn 
beiden commissielid geworden van 
het Lindese feest. In 1975 lanceerde 
vakbondsbestuurder Toon Riemen 
het idee van Vervroegde Uittreding 
(VUT) voor oudere werknemers. 
Bij het Lindese Feest is hier ech-
ter geen sprake van”, zo liet Jolink 
tijdens de huldiging grappend we-
ten. Volgend jaar viert de buurt-
schap haar 150ste Volksfeest. En 
daar is een speciale commissie van 
de Vereniging Volksfeest Linde al 

druk doende mee. “Wat we precies 
voor extra’s gaan organiseren is nog 
niet bekend”, zo verklaarde Jolink. 
Tot nieuwe koning van Linde werd 
Harm Boersbroek uitgeroepen. De 
‘Keizer’ van het Oranjefeest Med-
lertol 2015 en de Koning van 2014 
van ‘t Medler schoot vrijdagavond 
in Linde bij kunstlicht de laatste 
houten resten van de vogel naar be-
neden. Tot koningin werd Marieke 
Uilenreef uitgeroepen en Jens Hel-
lema tot jeugdprins. Zaterdagavond 
werd het feest afgesloten met een 
spetterende muziekavond met me-
dewerking van de band Trigger en 
de zangers Sjarno en Erwin Nyhoff.

Winnaars
Vogelschieten: Harm Boersbroek 
(Koning); Vogelgooien: Marieke 
Uilenreef (Koningin): Jeugd vo-
gelschieten: Jens Hellema (Jeugd-
prins); Kegelen: Christiaan Koning; 
Sjoelen: Frank Bouwmeester; Rad 
van Fortuin: Marijke Bloemendaal; 
Ringwerpen: Martin Roeterink; 
Schijfschieten: Martin Roeterink; 
Geluksbaan: Anneke Eelderink; 
Ballero: Petra Bosch; Dogkarrijden: 
Anneke Eelderink; Gaveldarten: 

Gerard Bloemendaal; Konijnhok-
verloting: Rick Bouwmeester. Stoe-
lendans: Helen Uilenreef: Kinderen 
5-6 jaar: Mathieu Hulstijn; Jongens 
7-8 jaar: Sven Bultman; Jongens 
9-10-11 jaar: Bas Bosch; Jongens 
12-13-14 jaar: Wouter Wasselveld; 
Meisjes 7-8 jaar: Vera Berenpas; 
Meisjes 9-10-11 jaar: Line van Eg-
teren; Meisjes 12-13-14 jaar: Rinske 
Hellema. Voor alle uitslagen: zie de 
website. 
   

 ■ www.volksfeestlinde.nl
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Doe mee met de  
8e BlubberRun   
op 25 oktober 
VORDEN/LINDE - Een lach,een 
zucht, blubber aan je handen en 
tranen bij de finish; de Blubber-
Run blijft altijd leuk en onvoor-
spelbaar. Een loop van 4 (jeugd-
afstand), 6 of 12 kilometer in het 
prachtige buurtschap van Vorden 
en Linde, met stukken waar je echt 
door de blubber moet. 

Het belangrijkste deel van de 
BlubberRun is het inzamelen van 
geld voor KWF Kankerbestrijding. 
Waarom? Omdat kanker één van 
de meest voorkomende ziektes 
is en dat juist door onderzoek de 
kans groter wordt om de strijd te-
gen kanker te winnen. En onder-
zoek betekent geld! Help de orga-
nisatie daarom geld in te zamelen 
door deel te nemen en leuke acties 
te verzinnen, zoals een flessenac-
tie of zandkoekjes verkopen. Jullie 
originele acties worden vermeld 
de website van de BlubberRun, 
waar je je ook kunt inschrijven. De 
organisatie hoopt je op 25 oktober 
samen met je vrienden, familie, 
collega’s of team/klasgenoten te 
zien op deze onvergetelijke 8e edi-
tie.
   

 ■ www.blubberrun.nl 
blubberrun@hotmail.com

Pieter van 
Vollenhoven bij 
Antonius van 
Paduakerk
Pieter van Vollenhoven mar-
keerde vrijdag 25 september 
de officiële voltooiing van de 
restauratie van de Antonius 
van Paduakerk in Kranenburg.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

Opruimingsactie
Grote kortingen op 
onze zonnepanelen

Jaargang 77



Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg

voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat

koffie met cake best lekker is,

maar tapas met een wijntje ook?

Familieberichten
Voor vragen of meer informatie, bel: (0544) 80 10 30
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 TOOS SCHRÖER 
ALWEER 60 JAAR OUD!

 
LIEVE MAM,

HET IS MORGEN ZOVER: 
60 JAREN OUD!
EN ALS JE ERGENS EEN 
HEKEL AAN HEBT, 
IS DAT DIT BEKEND WORDT...

SORRY MAM, IK KON HET NIET LATEN. FORGIVE ME.

KUSJES, JORY
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WIE GAAT ER MEE 
NAAR OCKHORST?

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Veenhuis Bouwbedrijf 1955-2015  -  60 jaar!       
Passie is al 60 jaar ons motto!

Het jubileumfeest willen wij niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en wij nodigen hierbij belangstellenden 
uit - welke geen persoonlijke uitnodiging hebben
gehad - om ons de hand te komen schudden 
tijdens de receptie in zalencentrum De Kruisberg, 
Kruisbergseweg 172 te Doetinchem op 6 oktober 
van 15.00 t/m 18.00 uur. 

 
Ter gelegenheid van dit jubileum hebben wij 
Stichting Present, afdeling Doetinchem gekozen als 
goed doel. 

Veenhuis Bouwbedrijf
Gildenweg 2 7021 BR Zelhem

www.veenhuisbouw.nl

55ste Herfstkleurenwandeltocht
17 en 18 oktober 2015

Start: zaal de Veldhoek, Varsselseweg 55 te Veldhoek

Starttijd 25 en 20 km: 09.00 uur-10.00 uur
Starttijd 15, 10 en 5 km: 10.00 uur-14.00 uur

Organisatie wandelsport vereniging de Ploeg,
Informatie: 0575-463013 / 0314-641531

www.wsvdeploeg.nl

Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Plotseling uit ons leven gedreven
Blijf je in onze harten leven.

Wij zijn dankbaar voor al haar liefde, inzet en 
zorgen gedurende haar leven en verdrietig dat 
onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma

MARIA HENDRIKA  
HUITINK-RONDEEL

Marietje
echtgenote van Antonius Wilhelmus Huitink

* 4 februari 1932 † 24 september 2015

A.W. Huitink

Hans †

Bernardo en Jacqueline
 Jip

Yvonne en Jan
 Lars
 Jorik
 Sem

De Rusthoek 24

7255 AL Hengelo Gld.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen 
op dinsdag 29 september van 19.00 tot 19.30 uur 
in de aula “Ons Huis”, ingang Bleekstraat 7 te 
Hengelo Gld.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, zal worden gehouden op woensdag  
30 september om 10.30 uur in crematorium  
De Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen. 
Voorafgaand aan de plechtigheid is er gelegenheid 
tot afscheid nemen tussen 10.10 en 10.20 uur.

Condoleren na de plechtigheid in de koffiekamer 
van het crematorium.

Langs deze weg willen wij iedereen
bedanken voor al de felicitaties,

kaarten en kado’s, die wij mochten
ontvangen in verband met ons 

60 jarig huwelijksjubileum
op 14 augustus jongstleden.

 

Martin en Katrien 
Kornegoor-Nijendijk

De storm in zijn hoofd is uitgeraasd. 

Dankbaar dat hij de rust heeft gevonden die hij 
zocht, maar verdrietig om het verlies, geven wij u 
kennis van het overlijden van onze vader en opa

Jort Boer
Sinds 2014 weduwnaar van 
Jane Boer-van der Meulen

Amsterdam Vorden
7 maart 1929 20 september 2015

Zijn stoel zal leeg blijven.
 
Martin Boer
Anita Boer-Braamse
Erik
Jochem

Adriaan Jort Boer
Petra Boer-Pietersma
Femke
Ruben Jort

Brinkerhof 95
7251 WV  Vorden

Wij bedanken de medewerkers van Sensire en 
Noaberhulp voor hun geweldige ondersteuning.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hartelijk welkom op zondagavond 4 oktober bij de                  

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST ACH-
TERHOEK!
Spreker: Gijsbert Tomassen
Zang: Marion Otemann
Piano: Kees van Dusseldorp

Aanvang 19.30 uur in “De Brink”, Stationsplein 12 te Zelhem
(ingang via de parkeerplaats aan de achterzijde, Industrieweg) 

www.stichtingdeopdracht.nl  info: 0314-622878  (fam. Zemmelink)

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



God en de moderne tijd
VORDEN - Hoe kan je in deze mo-
derne tijd nog in God geloven? Wat 
heeft het christendom de mens de-
zer dagen nog te bieden? Zomaar 
wat vragen die oud-hoogleraar Wil 
van den Berck zich in zijn boek 'Ge-
loven tegen beter weten in', stelt en 
probeert te beantwoorden.

En daarin is hij wel geslaagd, want 
het boek is uitgeroepen tot het 
beste Nederlandse theologieboek 
van het jaar 2015. Geen dik of no-
deloos ingewikkeld boek, maar 
een handzaam, goed te lezen 
boekje. Ds. Jan Kool zal op dinsdag 
6 oktober in kort bestek het boek 

samenvatten en enkele thema's 
extra uitlichten. Uiteraard zal er 
genoeg ruimte zijn voor discussie, 
maar ook alleen luisteren mag. 
Aanschaf van het boekje mag, 
hoeft niet. De Commissie Vorming 
en Toerusting van de Protestantse 
gemeente van Vorden heet be-
langstellenden deze avond van 
harte welkom vanaf 20.00 uur bij 
De Voorde, Kerkstraat 15 in Vor-
den. Voor nadere informatie: bel 
of mail ds. Jan Kool.
   

 ■ 0575-553576 
jan1kool@planet.nl 

"Ik bewonder alle partijen die betrokken 
zijn geweest bij de restauratie"

KRANENBURG - Met het luiden van 
de klok bij het altaar, als start voor 
het luiden van de klokken in de 
kerktoren, markeerde Prof. Mr. Pie-
ter van Vollenhoven vrijdagmiddag 
25 september de officiële voltooiing 
van de restauratie van de Antonius 
van Paduakerk in Kranenburg. Tot 
eind 2012 heeft Prof. Mr. Pieter van 
Vollenhoven zich als voorzitter van 
het bestuur van de Stichting Natio-
naal Restauratiefonds ingezet voor 
het behoud van cultuurhistorisch 
waardevolle objecten en structu-
ren in Nederland. Van Vollenhoven 
is na zijn terugtreding betrokken 
gebleven bij het onderwerp, met 
name bij het thema 'Herbestem-
ming van monumenten' van de 
Stichting Nationale Restauratie-
fonds en in 2008 was Van Vollen-
hoven het boegbeeld voor het Jaar 
van het Religieus Erfgoed. Stichting 
Oude Gelderse Kerken en het Hei-
ligenbeeldenmuseum had dan ook 
geen betere speciale gast kunnen 
uitnodigen dan Prof. Mr. Van Vol-
lenhoven om de officiële voltooiing 
van de restauratie van de Antonius 
van Paduakerk in Kranenburg af te 
kunnen ronden.

Door Jan Hendriksen

"Ik bewonder alle instanties, bedrij-
ven en vrijwilligers zeer die betrok-
ken zijn geweest bij de restauratie. 
Het is prachtig om te constateren 
en te zien hoe grote stimulerende 
werking hiervan is uitgegaan en 
hoe men resultaatgericht te werk is 
gegaan", zo verklaarde Van Vollen-
hoven in zijn toespraak. Sinds be-
gin 2014 hebben diverse gedreven 
vakdeskundigen hard gewerkt aan 
de omvangrijke restauratie van de 
kerk. Ook de kruisbloemen werden 
aan de hand van oorspronkelijke 
tekeningen opnieuw gemaakt en 
geplaatst. Verder is op basis van 
historisch beeldmateriaal een klein 
deel van de polychromie (veelkleu-

rige beschildering) teruggebracht, 
zoals architect van de kerk Pierre 
Cuypers die oorspronkelijk ont-
worpen heeft.
De Antonius van Paduakerk is in 
2009 aan de katholieke eredienst 
onttrokken en in eigendom van de 
Stichting Oude Gelderse Kerken. 
"Op het moment van overdracht 
was er reeds een grote restauratie 
achterstand. Vanaf die tijd zijn er 
vele verzoeken ingediend. In 2008 
is er een restauratieplan opgesteld 
in drie fasen. Fase een was de reali-
satie van een entree en ontvangst-
gebouw dat in 2013 is gerealiseerd. 
Fase twee was de restauratie van 
het casco waaronder het dak, dak-
goten, amen en toren. Fase drie 
was de restauratie en herstel van 
de binnenzijde. "Waarom was het 
nu wel mogelijk om de tweede fase 
van het restauratieplan (750.000 
euro) te realiseren?", zo vroeg 
voorzitter Annelies van der Kolk 
van Stichting Oude Gelderse Ker-
ken zich af tijdens de bijeenkomst. 
Ze gaf zelf het antwoord. "Om-
dat de Provincie Gelderland ons 
500.000 euro had toegezegd uit de 
Robuuste Investeringsimpuls. Dat 

was een zeer goede aanzet en sti-
mulans." Hiervoor bedankte Van 
der Kolk Commissaris van de Ko-
ning van de Provincie Gelderland, 
Clemens Cornielje die ook aanwe-
zig was bij de voltooiing. Daarnaast 
waren er financiële bijdragen van 
diverse fondsen. Architect Richard 
Brok van MAS architectuur en 
Arjan Harbers, projectleider van 
hoofdaannemer Hoffman Bouw, 
deden in een dubbelgesprek uit 
de doeken hoe de restauratie was 
uitgevoerd. Ton Rutting, voorzitter 
van het Heiligenbeeldenmuseum: 
"Met de voltooiing van deze res-
tauratie heeft ons museum een 
belangrijke stap gezet om zich ver-
der te kunnen ontwikkelen. Het is 
een stimulans om met volle kracht 
voort te gaan op de ingeslagen 
weg."

Over het hele restauratieproject 
is een film gemaakt met aandacht 
voor het kwalitatief hoogwaardig 
ambachtswerk, dat essentieel is 
voor het behoud van monumen-
taal erfgoed. Deze film is voor aan-
vang van de bijeenkomst vertoond 
aan de aanwezigen.

LINDE - De personages waren 
stuk voor stuk sterk. De acteurs 
tekst vast en het toneeldecor 
netjes afgewerkt. Kortom het pu-
bliek genoot mede door de uit-
stekende geluidsinstallatie dan 
ook met volle teugen. Vooral in 
het derde en laatste bedrijf was 
het smullen geblazen. Niet in het 
minst door Marietje de Graaf de 
huwelijkstherapeute, een rol die 
op het lijf van Dianne Mombarg 
was geschreven.

Door Jan Hendriksen

Buurtschap Linde nam vorige 
donderdagavond traditioneel met 
een toneelavond een voorschot 
op de viering van de 149ste editie 
van het Volksfeest Linde. Onder 
leiding van de Vordense regisseur 
Henk Broekgaarden bracht To-
neelgroep Linde het blijspel 'Doar 
zit mien schoonmoe achter' op de 
planken in een meer dan goed be-
zette tent (460 stoelen) tegenover 
de sfeervol verlichte Lindensche 
Molen. In het blijspel in drie be-
drijven was Hein Draaijer (Herbert 
Hulstijn) duidelijk de baas in huis. 
Zijn vrouw Dora (Anja Bosch) had 
niks te vertellen. Als Annegie Bar-
telds (Jannie Tuinman) en haar 
zoon Frans (Frank Bouwmeester) 
naast hun komen te wonen veran-
dert er heel wat. Hein en Annegie 

kennen elkaar nog van vroeger en 
ze zegt dat Frans zijn zoon is. Hein 
probeert op allerlei manieren dit 
feit voor zijn vrouw en dochter te 
vermijden. En dat werd nog een 
heidens karwei. De 'cast' van To-
neelgroep Linde bestond verder 
uit Lydia Draaijer, de dochter van 
Hein en Dora (Marieke Tuinman), 
Harrie de Gooier, vriend van An-
negie (Bert Tuinman), Geert 
Bruinsma, een vroegere vriend 
van Dora (Bastiaan Meijerink). 
Souffleuse was Joke ten Have en 
de grime werd door Ina Wesse-

link en Gerrie Harmsen verzorgt. 
Toneelgroep Linde bestaat uit een 
mix van zowel 'jonge' als wat ou-
dere Lindenaren. "En dat is een 
voorrecht om daar mee te mogen 
werken. We hebben een breed ar-
senaal aan spelers. En dat is een 
luxe", zo liet regisseur Henk Broek-
gaarden in de 'grote' pauze weten. 
Volgend jaar viert Volksfeest Linde 
haar 150ste editie. Reden om dan 
misschien iets groots op de plan-
ken te zetten. Voorzichtig wordt 
door enkelen aan een revueach-
tige avond gedacht.

Linde geniet van doldwaas blijspel

'Oma' Janny Haaring kwam met de solex het toneel in Linde op. Foto: Jan Hendriksen.

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven tijdens de toespraak. Foto: Jan Hendriksen.

Dankjewel
Je kent ze wel, van die momenten 
dat je naar onderwerpen zoekt. In 
gesprek, op papier of in elk geval 
in je hoofd. Er is ergens een leeg-
te, en die wil je vullen. Hoopvol 
kijk je elkaar aan, in vertrouwen 
of afwachting en dan komt er 
vanzelf wel iets. Er zijn mensen bij 
wie je stil durft te zijn, omdat er 
niets sluimert in jullie stilte. Geen 
onmin of conclusie, geen teleur-
stelling of ruzie. Je kunt gewoon 
met ze samenzijn. In situaties 
waar geen woorden voor bestaan 
en in gevallen dat je honderduit 
zou kunnen praten.

Die verhouding heb ik momen-
teel niet met mijn beeldscherm, 
we kunnen niet goed samenzijn. 
Ik zet me tegen de lichtbron af als 
een puber tegen zijn verplichtin-
gen. Het rechthoekige geval staart 
me uitdagend aan. Fluistert: "Je 
weet het niet hè? Wat je verzinnen 
moet? En bovendien, al wist je het 
wel.. Wat is de toegevoegde waar-
de van jouw mening eigenlijk? 
Doe liever iets nuttigs, pak een 
poetslap ofzo en hul je in stilzwij-
gen." ik las laatst een satirische 
oneliner over de inhoud van elke 
column. Er stond veel 'ik' in. En 
sindsdien durft deze ik niet meer 
zo goed. Want wie is 'ik' eigenlijk 
om zoveel 'ik' te schrijven- en te 
vinden? 'k Heb de kinderen maar 
eens om raad gevraagd, waar 
zal mama deze week over schrij-
ven meiden? Hoopte zodoende 
de verantwoordelijkheid van het 
keuzeonderwerp wat te verschui-
ven. De aangedragen suggesties 
bleken fantasievol maar niet heel 
bruikbaar. 'Over ons!' Riepen ze 
onmiddellijk. En daarna: 'Over 
dat de hond de langste drol ter 

wereld heeft gelegd!' En toen nog 
iets omtrent een baanbrekend 
opiniestuk waaruit wetenschap-
pelijk zou blijken dat snoep ge-
zonder is dan broccoli.

Oftewel, we kwamen er niet uit. 
En zodoende staart het elektro-
nische A4-tje me nog steeds non-
chalant aan. Als mijn laptop ter il-
lustratie van haar verveling tegen 
een steentje had kunnen trappen, 
terwijl zich tussen haar toetsen 
een verveeld stukje kauwgom op 
zou blazen, had ze het gedaan. 
Ze is ongeduldig, maar desal-
niettemin nestelt ze zich alsnog 
warm op mijn schoot. En dan 
weet ik het ineens. Dit stukje gaat 
niet over mij. Het is voor jou. Jij 
wacht, net als mijn lege papier, 
op mijn woorden. En daar wil ik 
je voor bedanken. Dankjewel dat 
je me leest, dat je er de tijd voor 
neemt. Mijn vaak lange zinnen 
verorbert, ontleed of gewoonweg 
aan je voorbij laat gaan. Dat je me 
daarna op het schoolplein ziet 
staan, en dan via een schalkse 
opmerking laat merken dat je me 
gelezen hebt. 'Dit ga je toch niet 
in de krant schrijven hè? tegen me 
zegt, waarop ik dan ongemakke-
lijk antwoord dat de inspiratie op 
straat ligt. Maar deze week was ik 
blijkbaar niet in de juiste straat. 
Je mag me best eens de weg wij-
zen als je me tegenkomt. Want we 
doen het samen. Zonder jou ben 
ik niet nodig. Jij bent mijn ogen 
en ik, ik hoop zo heel af en toe 
jouw woorden te zijn. En mooier 
nog, jouw stiltes. Want bij jou 
durf ik stil te zijn. Uit vertrouwen 
en dankbaarheid, zonder bijbe-
doelingen en ontevredenheden. 
Zoals nu.

EvaSchuurman
Column

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

de tuin & park 
showroom gaat 
‘op de schop’

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 29 september 2015



Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 29 september t/m 5 oktober 2015.

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

Verse maaltijden service

GRATIS bezorgd aan huis of af te halen in de winkel.
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

ZE ZĲ N ER WEER !!!! 
nieuwe oogst...             
DOYENNE COMICE PEREN heel kg   1.49

GROENTE KOOPJE!!!!

hollandse KOMKOMMER
  per stuk  0.49

FRUIT KOOPJE!!!!

TURBANA BANANEN    
   kilo  1..25

VAN ONZE VASTE TEELER VAHL!!!!

mooie hollandse WITLOF
500 gram   0.99

UIT EIGEN KEUKEN.....

Reinier’s huisgemaakte chili con carne

met witte rĳ st per persoon

Maaltĳ d + rauwkost naar keuze
                                   per persoon

5.98

6.98
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

filet americain + achterham + 

grillworst

3 x 100 gram

4

29

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini 

kiprollade

4

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Houthakker

steaks

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Runderribeye 

roerbak

2

40

100 gram

MAALTIJD IDEE

Witlof

beenham 

schotel

5

50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 28 september t/m 3 oktober
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

filet americain + achterham + 

grillworst

3 x 100 gram

4

29

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Mini 

kiprollade

4

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Houthakker

steaks

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Runderribeye 

roerbak

2

40

100 gram

MAALTIJD IDEE

Witlof

beenham 

schotel

5

50

500 gram

MAANDMENU  
OKTOBER

voorgerecht
Carpaccio van eendenborst 

met rode wijn saus

hoofdgerecht
Kabeljauwfilet met mosterdsaus

of
Sukadelapjes bereid 

op grootmoeders wijze

Geserveerd met verse groente  
rauwkost gebakken aardappelen/friet

dessert
Huisgemaakte mango pudding

€ 25,00 p.p.

Let op: vanaf 1 okt
woensdag t/m zondag 

geopend
vanaf 11.00 uur

Op 3 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 3 oktober verhinderd? Bel 0575-845717 voor een afspraak!

OPEN HUIZEN ROUTE 3 OKTOBER 2015

Plataanweg 15, Hengelo Gld.

RUIM UITGEBOUWD HALF VRIJSTAAND 
WOONHUIS (met extra slaap- en bad-
kamer op de begane grond) gelegen op 
mooie locatie aan rustige weg met vrij uit-
zicht aan voorzijde en besloten achtertuin 
op het Zuid-Oosten. Parkeergelegenheid 
voor 2 auto’s op eigen terrein en voldoen-
de parkeerruimte in de directe omgeving.
• Bouwjaar 1983 en in 1997 uitgebouwd
• Inhoud ca. 500 m³
• Woonoppervlakte ca. 145 m² 
• Perceelsoppervlakte 247 m²
• Goed onderhouden en door de jaren 

heen gemoderniseerd 
• Grotendeels voorzien van isolerende be-

glazing en gedeeltelijk van rolluiken
• Alle keuken apparatuur is reeds ver-

nieuwd

Sarinkkamp 101, Hengelo Gld.

Leuke gezinswoning tevens geschikt te 
maken voor senioren, levensloopbesten-
dig! Nabij zowel het buitengebied als het 
dorpscentrum gelegen GOED ONDER-
HOUDEN HALF VRIJSTAAND WOON-
HUIS met stenen berging, overdekt terras, 
beschutte tuin en parkeerplaats op eigen 
perceel.
• Bouwjaar 1981, in 2004 uitgebouwd
• Inhoud ca. 360 m³ 
• Woonoppervlakte ca. 125 m²
• Goed onderhouden uitgebouwde wo-

ning 
• Besloten tuin met overdekt terras voor-

zien van bergzolder
• Stenen berging met bergzolder voorzien 

van verwarming middels gaskachel
• Parkeermogelijkheid op eigen terrein
• Totale perceeloppervlakte 202 m²
• Rustig gelegen nabij het buitengebied 

met bos en zandwegen

Zelledijk 16, Hengelo Gld.

Wilhelminalaan 12, Hengelo Gld.

Mispelkampdijk 9, Vorden

Deldensebroekweg 8, Vorden

Plataanweg 2, Hengelo Gld.

Dreef 5, Hengelo Gld.

Kervelseweg 8, Hengelo Gld.

Vloed 33, Hengelo Gld.

Zutphenseweg 94, Vorden



Wijngoed Kranenburg voor één dag restaurant
voor Gaon Etten
KRANENBURG - Haast sprookjes-
achtig was het en een avond van 
genieten. De ingrediënten waren 
een mooie avond met een prach-
tige zonsondergang, adembene-
mende mooie omgeving, kunst-
werken van wilgentenen aan de 
waterkant, gitaarmuziek en zang, 
een boeiende gastheer, gezellige 
mensen, brandende fakkels, heer-
lijk eten én voortreffelijke Achter-
hoekse wijn en bier.

Dit menu kregen de gasten van de 
afgelopen editie van Gaon Etten 
voorgeschoteld bij Wijngoed Kra-
nenburg van gastheer Henk Tak-
ken. Dat was de locatie waar zo'n 
140 mensen afgelopen vrijdag wer-
den ontvangen met een aperitief 
en een amuse. Na de uitleg in het 
Achterhoeks van Jan Bijvank over 
de gang van zaken bij 'Gaon' en 
een woordje van welkom door de 
gastheer Takken, konden de gasten 
plaatsnemen aan één van de lange 
tafels, onder de tent of in de replica 
van een Italiaanse kegelbaan. Dat 
de gastheer groene vingers heeft, 
blijkt wel uit de kleine vaasjes met 
bloemen uit eigen hof die door 
hem zelf zijn geplukt en geschikt. 
Eenmaal aan tafel werden handen 

geschud, bestek uitgedeeld, wijn, 
water of bier ingeschonken en het 
voorafje werd uitgeserveerd. Chef-
kok Rene Klein deed hoorbaar voor 
iedereen, zonder microfoon, voor 
de gasten uit de doeken wat er op 
hun bord lag en waar het vandaan 
kwam en het smullen kon begin-
nen. Na het fijne voorgerecht, kon 
men al wandelend tussen de drui-
ventrossen uitleg krijgen over de 

biologische wijngaard van de eige-
naar of door zijn collega Rob Roth 
van wijngaard Elanova in Vorden. 
Voor velen toch wel een bijzonder 
iets om druiven van een hangende 
tros te plukken en op te eten op een 
perceel in de Achterhoek. Dhr. Tak-
ken verteld gepassioneerd over de 
gang van zaken in zijn wijngaard, 
legt uit over het hoe en waarom van 
snoeien en het milieuverantwoord 

bestrijden van de suzukivlieg en 
welke druif wel en niet groeit in 
het Hollandse klimaat. Terug aan 
tafel bekent de chef-kok dat hij 
'overspel' heeft gepleegd, want de 
groente die hij serveert is van over 
de IJssel, namelijk uit Brummen. 
Het smaakt er niet minder om. 
Tussen hoofd- en nagerecht kan er 
wijn worden geproefd. Hoe kan het 
ook anders?! Rode en witte wijn die 
een jaar op eikenhout (holt) heeft 
gerijpt.
Na dit korte intermezzo waarbij Ar-
thur Adam wederom voor de muzi-
kale omlijsting zorgde, was het tijd 
voor het nagerecht en de koffie, 
weer op een andere plek aan tafel. 
Want dat is ook een ingrediënt van 
'Goan'. Na elke gang veranderen de 
gasten van zitplaats, zodat je weer 
naast een andere disgenoot zit met 
een ander gespreksonderwerp.

Vele gasten waren deze avond voor 
het eerst bij Goan, en ze waren 'bli-
j dat ze egoane bunt en ze komt 
zekers weer'. Kom i'j de volgende 
keere ok, 30 oktober in Winters-
wiek?
   

 ■ www.gaon.nl

WICHMOND - Zaterdag 19 en zon-
dag 20 september kwamen vele 
honderden belangstellenden 
naar de Lankhorsterstraat 25a 
in Wichmond voor de zevende 
editie van de open tuin dagen. 
Hoveniersbedrijf Gebr. Arends 
had standhouders uitgenodigd 
met zeer gevarieerde producten 
en diensten. Daarnaast genoten 
bezoekers van de tuin van het 
bedrijf en de privétuin.

Dat er vele maanden van voor-
bereidingen achter de rug waren, 
was te zien. De parkeerplaatsen 
voor auto's en fietsen waren goed 
aangegeven en de verkeersrege-
laars hielpen waar nodig. Bezoe-
kers die met de auto kwamen, 
moesten door de enorme buien 
van zaterdagochtend wel even 
uitkijken met het rijden over de 
als parkeerplaats ingerichte wei. 
De regen weerhield overigens nie-
mand ervan om naar de open tui-
nen dagen te komen, want vanaf 

de opening zaterdagochtend bleef 
het het hele weekend druk.

Bij de ingang lagen de routekaar-
ten klaar zodat geen kramen over 

het hoofd werden gezien. Mensen 
die slecht kunnen lopen, kregen 
een rondleiding gezeten in een 
golfkarretje. De terreinen waren 
ruim ingericht en de kraamhou-

ders boden hun koopwaar en-
thousiast aan. Tuininrichting, 
tuingereedschappen, beplanting, 
tuinmeubels, ornamenten, bijen-
producten, boeken en tijdschrif-
ten en nog veel meer. Daarnaast 
kon op het horecaplein een hapje 
en een drankje worden genuttigd. 
Mooi om te zien was de behendig-
heidswedstrijd met kettingzagen. 
Met precisie konden de deelne-
mers plakken zagen van stam-
men, maar net zo gemakkelijk een 
boomstam veranderen in een vo-
gelhuisje.
Het personeel stond klaar om vra-
gen te beantwoorden en kreeg veel 
complimenten over de dag. Bij de 
uitgang kregen bezoekers een ap-
pel van Fruitbedrijf Horstink mee 
en een goodiebag met artikelen 
van de Gebr. Arends en verschil-
lende standhouders.
   

 ■ www.gebr-arends.nl

Regen deert bezoekers open tuin dagen Gebr. 
Arends niet

Veel te zien en beleven tijdens open tuin dagen bij Gebr. Arends. Foto: Liesbeth Oukes. 

Ontvangst met aperitief en amuse op Wijngoed Kranenburg. Foto: Alice Rouwhorst. 

Bokbier proeven in het Kulturhus
VORDEN - Op 21 september is vol-
gens de kalender de herfst begon-
nen. Langzaam wordt het weer 
eerder donker en kan de warme 
jas weer uit de kast. Het mooie en 
positieve van dit jaargetijde is dat 
er weer bokbier verkrijgbaar is. 
Ook het Vordense Kulturhus heeft 
een voorraad ingekocht. Zondag-
middag 4 oktober is iedereen, van-
af 18 jaar, welkom in Kulturhus het 
Dorpscentrum om Grolsch Herfst-
bok te komen proeven.

Ter introductie staat er voor el-
ke bezoeker een Herfstbok glas 
klaar (zolang de voorraad strekt) 
en het eerste glaasje bokbier is 
deze middag van het huis. Geen 
bokbier liefhebber? Je kunt ook 
'Grolsch Weizen' of een heerlijk 

koel Grolsch biertje van de tap 
proberen, voor de liefhebber staat 
er 'Grolsch Radler' in de koelkast. 
Ook voor niet-bierdrinkers heeft 
het Kulturhus wel een passend 
drankje.

Verdwaald
De band 'Verdwaald', bekend in 
Vorden en omstreken, staat garant 
voor het muzikale deel deze mid-
dag. Op het programma veel rock-
muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 
90, zoals Neil Young, Status Quo 
en Golden Earing. Verdwaald staat 
garant voor een goede sfeer!

Vanaf 15.00 uur ben je van harte 
welkom, de toegang is gratis, dus 
gewoon gezellig een middag uut in 
't Kulturhus. De band Verdwaald staat garant voor een goede sfeer. Foto: PR

Whiskey Trail 
VORDEN - Slijterij & Wijnhandel 
Sander Pardijs organiseerde 
18 september in de zaal van De 
Herberg voor de vierde keer een 
goed bezochte 'Whisky Trail'. 
Bijna 150 whisky liefhebbers 
lieten zich graag meenemen op 
deze wonderbaarlijke reis.

In de zaal stonden ruim honderd 
whisky's op de proeftafels opge-
steld. Naast vele bekende merken, 
waren de kleinere en daardoor 
vaak onbekendere whisky distil-
leerderijen, ook ruimschoots ver-
tegenwoordigd. Tevens was er dit 
jaar weer een goedgevulde stand 
met whisky cadeauartikelen, boe-
ken en andere whisky gerelateerde 
producten. Een aangename ver-
rassing voor de vele liefhebbers, 
was de ruime sortering 'Ultimate' 
whisky's. Ook een bijzondere 
nieuwkomer en mooie aanvul-
ling op het bestaande whisky as-
sortiment, de "Longrow Peated". 
Een prachtige Peated whisky uit 
de Springbank distilleerderij. Voor 
vele bezoekers, één van de favorie-
ten van de avond.
Tevens werd er een fles 'Ultimate 
Whisky' verloot, onder alle men-
sen die deze avond een bestelling 
plaatste. Deze mooie fles whisky is 
gewonnen door Dhr. Versteeg uit 
Hengelo (Gld).

is een wekelijkse uitgave van 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg ■ 
Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker ■ 
Wichmond ■ Wildenborch.
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Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde  
www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
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aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
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(Advertorial)

“Het laboratorium van de geest” is nuchter en toegankelijk
André Visch deelt kennis en levenservaringen in boek
De geest. Wat is het en hoe werkt het? Het is dan wel niet concreet, 
maar het is te onderzoeken en er valt wel degelijk iets concreets over 
te zeggen. AndréVisch doet dat in zijn boek ‘Het laboratorium van 
de geest en de kracht van compassie’.Hij ziet het leven als een grote 
onderzoekplek waar de geest voortdurend proeven doet en nieuwe 
dingen ontdekt, net als in een echt laboratorium. Zeven jaar deed 
hij erover om zijn eigen ervaringen en kennis op het gebied van de 
geest te beschrijven en gaf het dit jaar uit. In toegankelijke taal en 
begrijpelijke bewoordingen neemt hij de lezer mee en laat deze zelf 
de geest ervaren. Zonder hocus pocus, zweverige toestanden of wol-
lige woorden. 

André Visch is een grote Holland-
se man met een brede lach en een 
warme uitstraling, geboren in 1967 
en al zijn hele leven bezig met het 
onderzoeken van de geest.Niet 
door te mediteren in een afgele-
gen oord, maar juist door midden 
in het leven te staan.

Als fysiotherapeut en manueel 
therapeut behandelde hij vele cli-
enten, onder wie topsporters. Zelf 
was hij ook een topsporter en won 
als eerste niet-Japanner een groot 
Kyokushin karatetoernooi in Ja-
pan. In zijn leven zijn het Oosten 
en het Westen met elkaar verwe-
ven geraakt en deze combinatie 
past hij ook toein zijn succesvolle 
praktijk in het Heelhuusin Warns-
veld. 

Dit boek is voor hem een nieuwe 
vorm om mensen te bereiken en 
ook een oplossing voor de tijd die 
het hem kostte om de vele vragen 
die op hem af kwamen te beant-
woorden. 

Het wordt positief ontvangen, door 
mensen voor wie dit nog vrij nieu-
we materie is en met het boek uit 
de voeten kunnen, maar ookdoor 

André’s vakgenoten. Nu kunnen ze 
wat zij zelf weten eenvoudig door-
geven. Het boek ligt dan ook al in 
vele praktijken.

André wil mensen die inzicht wil-
len of vastlopen, antwoorden ge-
ven en weer op gang helpen. Ook 
mensen die nieuwsgierig zijn en 
wel iets voelen maar er de vinger 
niet achter krijgen. Maardan op 
een westerse en nuchtere manier, 
ontdaan van alle opsmuk. 

Het beschrijft vanuit wetmatig 
oogpunt hoe de geest werkt en 
laat met duidelijk beschreven en 
geïllustreerde oefeningen de stof 
ervaren.Zaken als energie, kwan-
tumfysica, helderziende ervarin-
gen worden behandeld en gezien 
als iets wat we allemaal kennen 
en in ons hebben. Het is allemaal 
getoetst en het werkt en André wil 
het graag delen. 

‘Het laboratorium van de geest‘-
geeft achtergrondinformatie over 
wat we precies hebben ervaren of 
kunnen ervaren. Door de vele voor-
beelden en André’s eigen ervarin-
gen, leest het prettig en wordt de 
materie steeds gekoppeld aan de 

praktijk. Dit boek, dat ook gezien 
kan worden als een cursus door 
de vele stap-voor-stap oefeningen, 
maakt van iets wat voor velen een 
ver-van-mijn-bed-show is, iets ge-
woons en begrijpelijks wat ieder-
een kan ervaren en van nature in 
zich heeft. André ‘s conclusie is dat 
de echte kracht in de wereld com-

passie is en dat alles verbonden is, 
tevens de basis van alle religieuze 
stromingen. ‘Als je de illusie van 
het afgescheiden zijn kunt ophef-
fen, dan kom je pas tot wasdom 
en ontdek je hoe groot en krach-
tig het bewustzijn is. Compassie is 
niet alleen de weg er naartoe, ook 
het doel.’

Laboratorium van de Geest 
en de Kracht van Compassie 
geschreven door André Visch 
kost € 21,95 en is verkrijgbaar 
bij de boekhandel in Zutphen-
Warnsveld en Doetinchem, het 
HeelHuus Gezondheidscentrum 
en is online te bestellen via 
heelhuusmedia.nl

ALLÉÉN VRIJDAG 2 OKTOBER

20% KORTING
OP KRUIMEL- EN STOFZUIGERS

Deelnemende merken:

ALLÉÉN ZATERDAG 3 
EN ZONDAG 4 OKTOBER

20% KORTING
OP WASMACHINES, DROGERS EN STRIJKIJZERSOP WASMACHINES, DROGERS EN STRIJKIJZERS

Deelnemende merken wassen en drogen:

Deelnemende merken strijken:

Deelnemende merken wassen en drogen:

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

20% KORTING
OP WASMACHINES, DROGERS EN STRIJKIJZERSIN DE 

WINKEL 
EN OP EXPERT.NL

ALLÉÉN NOG DEZE WEEK ELKE DAG 
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN!

Zondag 4 oktober is onze winkel gesloten 
maar op expert.nl zijn we altijd open!

Expert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261
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Folkband Wild Geese treedt op in
Vordens theater
VORDEN/LINDE - Vrijdagavond 2 
oktober speelt de vierkoppige 
band Wild Geese in het Theater 
onder de Molen. De band heeft 
door een subtiele mix van oude 
en nieuwe stijlen een geheel 
eigen 'sound' gecreëerd. Een 
sound die garant staat voor een 
unieke beleving.

Maar niet alleen de échte 
folksound is uniek, ook hun pre-
sentatie. Zanger Peter Brennan is 
namelijk van gemengd Iers/Schot-
se afkomst, dus hij weet niet alleen 
hoe folk 'moet' klinken, hij 'kletst' 
de nummers ook nog op een aan-
stekelijke manier met Ierse tong-
val aan elkaar. Laat u meevoeren 
op een sfeervolle reis langs mis-
tige bergen en groene valleien van 
Schotland en Ierland.

Door het gebruik van verschillen-
de instrumenten, waaronder een 
elektrische doedelzak en folk cel-
lo, wordt het zeker een aangename 
reis. Het is niet voor niets dat de 
toonaangevende productiemaat-
schappij Folk Music Productions 
over Wild Geese schreef: "When I 
first heard them, I couldn't believe 
these guys were Dutch, I thought 

that only a Scottish band could 
sound like that!". Theater onder 
de Molen is dan ook vereerd dat 
Wild Geese op het Vordense po-
dium staat.

Het optreden van Wild Geese be-
gint vrijdagavond 2 oktober om 
20.00 uur. Kaarten à 10 euro kun-
nen vooraf gereserveerd worden 
via internet. Het ook mogelijk om 

op 2 oktober aan de zaal kaarten 
te kopen.

Voor meer informatie, neem een 
kijkje op de website. 
   

 ■ Theater Onder de Molen 
Lindeseweg 29, Vorden 
www.theateronderdemolen.nl

VORDEN - De boswachter van Gel-
dersch Landschap & Kasteelen 
organiseert op woensdag 7 okto-
ber een paddenstoelenwandeling 
op landgoed Kieftskamp. Het is 
een oud kampenlandschap met 
boerderijen te midden van hoge 
akkers, lage graslanden, houtwal-
len en geriefhoutbosjes. Onder de 
juiste omstandigheden zijn er veel 
paddenstoelen te vinden.

Daarnaast laat de boswachter de 
deelnemers kennismaken met 
de vele facetten van het padden-
stoelenrijk, zoals de kleuren- en 
vormenrijkdom, functie, genees-
krachtige werking, eetbaarheid, 
giftigheid en de magie eromheen. 
Stevig schoeisel is aan te bevelen. 
Een klein spiegeltje is ook handig.

Start: 14.00 uur op de parkeer-
plaats aan de Lindeseweg, hoek 
Lieferinkweg tussen Vorden en de 
buurtschap Linde. Duur: ca. 2 à 3 

uur. Kosten: 5 euro p.p., kinderen 
t/m 12 jaar € 2,50 p.p., donateurs 
Geldersch Landschap & Kasteelen 
gratis op vertoon van GLK-pas,. 
Reserveren is noodzakelijk en kan 

via de website. Informatie: John 
ter Horst: 06-51 381 453.
   

 ■ www.glk.nl/evenementen

Paddenstoelenwandeling op landgoed 
Kieftskamp

Eekhoorntjesbrood. Foto: Ruud Knol. 

Folkband Wild Geese treedt op in het Theater Onder de Molen. Foto: PR

Vorden Leefstijl Challenge

Vorden - We bewegen te weinig, 
eten te veel calorierijke voeding 
en te weinig vitaminen/mineralen 
rijke voeding. Met de pijlers bewe-
gen, voeding en mentale fitheid 
zet de Vorden Leefstijl Challenge 
een uniek leefstijl- en afslankplan 
neer. TNO heeft in samenwerking 
met het NISB een totaal nieuw 
leefstijl programma ontwikkeld. 
Het programma is ontwikkeld op 
basis van de WHO (World Health 
Organization) en TNO / Fit!vak 
beweeg- en preventie richtlijnen 
voor obesitas en overgewicht.

Waar de meeste huidige (oude) 
afslankmethoden er uitsluitend 
op gericht zijn om gewicht te ver-
minderen op basis van een dieet, 
met vaak als gevolg het zoge-
naamde ''jojo effect'', is dit nieuwe 

Leefstijl Challenge programma 
er niet alleen op gericht om het 
vetpercentage te verminderen én 
het lichaam fitter, gezonder en 
weerbaarder te maken, maar ook 
om de deelnemers te leren hoe 
zij dit zelf kunnen uitvoeren met 
blijvend resultaat heeft. Het pro-
gramma is geschikt voor mensen 
met obesitas maar ook voor diege-
ne die een paar kilo te zwaar zijn.

In dit programma staat, op een 
duurzame manier, een actieve- en 
gezonde leefstijl centraal, name-
lijk: 1.Een persoonlijk beweegplan, 
wat door de coach aan de hand van 
de Pebble(beweegmonitor) wordt 
gevolgd en bijgestuurd. 2. Een af-
gestemd voedingsplan, a.d.h.v. 
stapsgewijze aanpassingen. 3. 
Mentale Coaching, voor een po-

sitieve focus op blijvende verbe-
tering. 4. Een continuïteitsplan, 
voor een duurzaam resultaat. Het 
programma bevat een kennisdeel 
met online e-learning cursussen 
en e-boeken, Mentaal!START en 
het boek "Gezond Afvallen". Alle 
deelnemers worden begeleid door 
een gecertificeerd Overgewicht 
Preventie coach. Het programma 
wordt in Vorden e.o. exclusief aan-
geboden door Indoor Sport Vor-
den Leefstijl centrum. Op dinsdag 
6 oktober om 19.30 is er een infor-
matiebijeenkomst over het pro-
gramma bij Indoor Sport Vorden, 
Overweg 16 te Vorden (zie adver-
tentie elders in deze krant).
   

 ■ vordenleefstijlchallenge.nl

PrijsverlagingenPrijsverlagingen
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0.89
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v   van 2.59

2.99
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3.39
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1.5 KG

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Tompoucen*

Broccoli

300 g

Mini gehaktballetjes*

Witlof

Hollandse Elstar appelenConference peren

 2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBER 2 T/M 4 OKTOBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

300 g

Kalfsbraadworsten*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

Goud of
dark 
roast.

Koffi e

Koffi e 
rood

Koffi e-
bonen

Koffi e 
cafeïnevrij

Koffi epads 
Dark roast, cafeïnevrij, mild, regular, mocca of extra dark roast.
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl

Danny Vera
The new Black & White

Als eerbetoon aan zijn vader, presenteert Danny 
Vera 'The New Black & White' theatertour. Een 
avond vol mooie meeslepende nummer.

20:30 uur - Theaterconcert

do.

 515
do.

Fatal Attraction
Lust. Obsessie. Wraak.

Bloedstollende thriller over lust, obsessie en wraak 
naar de wereldberoemde film met Michael Douglas
en Glenn Close. 

20:00 uur - Toneel

do.

 521
wo.

Introdans
Something Old Something New

Het ballet verloor in 40 jaar niets aan zeggings-
kracht en is geïnspireerd door het, bij duisternis, 
enkel hóren van de zee.

20:00 uur - Dans

do.

 528
wo.

Sprookjesboom, de musical 
De Efteling presenteert (3+)

Ieder jaar vindt in het Sprookjesbos het wonder-
lijke muziekfeest plaats met een grote wedstrijd. 
Beleef dit spannende avontuur!

14:00 en 16:00 uur - Jeugd & Familie

do.

 522
do.

Baantjer 
LIVE-2

Een vervolg kon niet uitblijven. Baantjer LIVE-2 is 
een gloednieuw, spannend, interactief toneelstuk 
met een grote cast. Deze moet u zien!

20:00 uur - Toneel

do.

 530
vr.

The Kik
Met de deur in huis

Een voorstelling waarin plaats is voor meer dan 
alleen rock 'n roll: tweestemmige inventies, de 
voorliefde voor de smartlap en heel veel meer...

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 531
za.

ABBA Gold
The Concert Show

Ga terug in de tijd en dans mee op de fantastische
muziek van ABBA in een show waarbij u zich 
even bij een concert van de echte ABBA waant! 

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 520
di.

De Kleine Kapitein 
Spanning en avontuur (6+)

Een jongen gaat op zoek gaat naar het Eiland van 
Groot en Groei, samen met zijn vrienden dikke 
druif, bange Toontje en Marinka. 

15:00 uur - Jeugd & Familie

do.

 517
za.

Huub Stapel
MV2 (herhaling)

Een heel persoonlijke voorstelling over de onhan-
digheden en ongemakken tussen mannen en 
vrouwen.

20:00 uur - Cabaret

do.

 514
wo.

tip!

u i t g e l i c h t

oktober

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

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

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 

DREMPT  vr.pr. q 495.000,- k.k.

Roomstraat 2 - Op een bijzonder fraaie locatie in 
het buitengebied, niet afgelegen, geheel verbouwde 
en uitgebouwde prima WOONBOERDERIJ met dubbele 
garage, schuur, wintertuin, sauna en fraai aangelegde 
tuin. Inhoud woonhuis 868 m³. Perceelsoppervlakte 
4.555 m².

VORDEN  vr.pr. q 329.000,- k.k.

Het Molenblick 4 - Op toplocatie, te midden van 
veel groen gelegen VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW 
met garage en zonnige, besloten tuin rondom op 
totaal 738 m² grond. Inhoud woonhuis ± 400 m³. 
Perceelsoppervlakte 738 m².. 

KEIJENBORG  vr.pr. q 224.000,- k.k.

Hengelosestraat 23 - Op korte afstand van 
Doetinchem gelegen, VRIJSTAANDE WONING, aan de 
rand van het dorp met vrij uitzicht, op ruim perceel 
met vrijstaande garage. Inhoud woonhuis 425 m³. 
Perceelsoppervlakte 541 m². 

VORDEN  vr.pr. q 345.000,- k.k.

Wildenborchseweg 25 - In het prachtige 
buiten  gebied tussen Vorden en Lochem gelegen 
VRIJSTAAND WOONHUIS met aangebouwde dubbele 
garage en hobbyruimte.De woning is naar schatting 
gebouwd rond 1930. Inhoud woonhuis ± 450 m³. 
Perceelsoppervlakte 1355 m². Fraaie landelijke ligging. 

OPEN HUIS
ZATERDAG 3 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 3 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 3 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

OPEN HUIS
ZATERDAG 3 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

ZELHEM  vr.pr. q 197.500,- k.k.

Burgemeester Rijpstrastraat 14G - Prachtig 
APPARTEMENT in centrum  van 126 m² op de 2e 
verdieping van Villa Saleheim. Gereedgekomen in 2007 
met eigen parkeerplaats onder een carport.
Uitstekend geïsoleerd en lage energiekosten. 
Prachtige ligging. Servicekosten € 155,- per maand.

OPEN HUIS
ZATERDAG 3 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

ZELHEM  vr.pr. q 178.000,- k.k.

Papaverstraat 72 - Op goede locatie, op 
korte afstand van het dorpscentrum, gelegen 
SENIORENWONING. Inhoud woonhuis ± 300 m³. 
Perceelsoppervlakte 172 m². 

OPEN HUIS
ZATERDAG 3 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

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



DW@RZ bij LIVE@IDEAAL
Enthousiast 
muzikaal vijftal 
dat met z'n twee 
frontvrouwen 
lekker swingt
ZELHEM - Woensdagavond 7 okto-
ber staat de band 'DW@RZ' cen-
traal in het programma live@ide-
aal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur 
vanuit de iBeat Recording Studio 
in Zelhem wordt uitgezonden. De 
band speelt een aantal nummers 
live en de bandleden worden ge-
interviewd door de presentatoren 
van het programma.

DW@RZ is een eigenzinnige co-
verband met leden uit Groenlo, 
Doetinchem en Beltrum. Een 
enthousiast muzikaal vijftal dat 
met z'n twee frontvrouwen lekker 
swingt. Het repertoire bestaat uit 
een gevarieerde mix van Engels- 
en Nederlandstalige pop-rock-
songs.

Nummers van onder andere Bru-
no Mars, Anouk, Jett Rebel en de 

Scene staan op de setlist. Met een 
eigen muzikale invulling van deze 
'lekker in het gehoor liggende' 
nummers, heeft DW@RZ al een 
aardige reputatie opgebouwd in 
het regionale circuit.

Live@Ideaal
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 van 19.30 uur via www.
ideaal.org. B
ands en artiesten, die ook in het 
programma live willen komen 
spelen, kunnen mailen naar Live@
Ideaal.org of schrijven naar Ideaal 
Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
Live@Ideaal.org Postbus 50, 7020 
AB, Zelhem.

Meedoen? Of aan de kant 
(blijven) staan
Vorden - Als u de kop boven dit 
artikel leest, wat denkt u dan? 
Wat komt er bij u bovendrijven? 
Denkt u dan aan vrijwilligers-
werk? Denkt u aan onze veran-
derende maatschappij? Denkt 
u aan de Haagse politiek die er 
helemaal niets meer van snapt 
en onze zorgmaatschappij ( = 
zorgzame maatschappij),waar 
wij met elkaar zo krom voor ge-
legen hebben en ons hard voor 
gemaakt hebben, in elkaar laat 
storten? 

Doordat onze samenleving zo aan 
verandering onderhevig is, veran-
dert ook onze eigen rol als lid in 
die samenleving. Daar is geen ont-
komen aan. En dat betekent ook 
dat wij als lid van die samenleving 
onze verantwoordelijkheid zul-
len moeten nemen! Je inderdaad 
verantwoordelijk voelen voor die 
samenleving. De vroeg gepensi-
oneerden en mensen die om an-
dere redenen niet meer aan het 
arbeidsproces deelnemen, zijn de 
zorgvragers van morgen en later.

Zelf ben ik sinds een aantal jaren 
vrijwilliger bij de BOS (Bezoek-en 
Ondersteunings Service, onder-
deel van Stichting Welzijn Vor-
den). Ik doe dat werk met veel 
plezier en krijg er veel voor terug. 
Geld? Nee natuurlijk niet, maar 
voldoening des te meer. Sinds be-
gin vorig jaar ben ik naast vrijwilli-
ger, ook de coördinator van de vrij-
willigers van de BOS. En daar heb 
ik mijn handen vol aan, aangezien 
wij, ondanks een aantal stukjes in 
het Contact en oproepen op de ge-
meentepagina van de Gemeente 
Bronckhorst, nog steeds een te-
kort aan vrijwilligers hebben. Ik 
moet daardoor een onevenredig 
groot beroep op onze vrijwilligers 
doen, en soms schuiven met vrij-
willigers, om zodoende toch nog 
enigszins te kunnen voldoen aan 

die zorgvragen. Ondanks een te-
kort aan vrijwilligers is in uren ge-
zien onze hulpverlening de afge-
lopen 2 kwartalen toch gestegen. 
Hulde aan onze vrijwilligers, die 
dit toch maar voor elkaar weten 
te krijgen! En, er viel niet aan te 
ontkomen, wij hebben sinds kort 
een wachtlijst voor zorgvragers. 
Je snapt het niet, dat in een plaats 
als Vorden waar naoberschap en 
elkaar helpen tot de volksaard 
behoren, zoiets kan gebeuren. IK 
snap het in elk geval niet. Ik, en 
met mij mijn vrijwilligers, nemen 
onze verantwoordelijkheid wel en 
doen mee. Wij doen mee aan die 
veranderende samenleving!

Aan welke eisen moet je als vrijwil-
liger voldoen? Nou dat is heel sim-
pel: je moet belangstelling hebben 
in mensen, je in die ander willen 
verdiepen en je verantwoording 
willen nemen. Verder moet je een 
beetje een no-nonsense mentali-
teit hebben en oplossingsgericht 
kunnen denken. Dat is alles. En is 
het moeilijk werk? Absoluut niet! 
Je krijgt er veel voldoening voor 
terug!

Wij hebben een leuke groep vrij-
willigers, en komen eens per kwar-
taal bij elkaar om de klokken even 
gelijk te zetten en daar waar moge-
lijk elkaar te helpen en afspraken 
te maken. Hebt u minimaal eens 
per 14 dagen 2 uurtjes over, en 
spreekt u bovenstaande aan? Dan 
verzoek ik u contact met mij op 
te nemen, zodat we eens een af-
spraak kunnen maken en kunnen 
overleggen op welke wijze u uw 
verantwoordelijkheid kunt nemen 
voor onze samenleving! Gewoon 
doen!

Wim Sanders, coördinator BOS,
Het Jebbink 10, 7251 BL Vorden,
wsanders@kpnmail.nl
0575-553736

   

Speciale ontmoetingsdag 
Nepal in Vorden
VORDEN - Stichting Diyo Nepal 
houdt op zondag 4 oktober een 
speciale ontmoetingsdag in Vor-
den.

De Vordense Gerda Bielderman 
was met haar vriendin Wilna Ben-
nink in Nepal toen de desastreuze 
aardbeving plaatsvond. Wilna's 
dochter Ilse woont daar met haar 
man en kinderen. Samen zetten zij 
zich in voor de kansarme bevol-
king op het platteland. Vlak voor 
de aardbeving heeft Gerda filmop-
names gemaakt van de projecten.

De indrukwekkende film die is 
ontstaan geeft een goed beeld van 
het werkgebied en de werkwijze 
van de stichting. Stichting Diyo 
Nepal is geheel gebaseerd op vrij-
willigers en heeft ook vanuit de 
regio Vorden veel steun mogen 
ontvangen. Het gebied waar de 
stichting actief is, lag direct naast 
het epicentrum van de aardbeving 
en is dus zwaar getroffen. Juist nu 
is hulp extra nodig. 
Dochter Ilse is vanwege de ver-
woestingen nog steeds woonach-
tig in Vorden en helpt actief mee 
met het organiseren van deze dag: 
"Er is veel gaande in de wereld en 

de aandacht voor de ramp in Ne-
pal is alweer op de achtergrond 
geraakt, terwijl er nog heel veel 
hulp nodig is. De mensen daar, 
ook mijn eigen familie, we zijn al-
les kwijt. Huizen en scholen: alles 
moet opnieuw opgebouwd wor-
den".

Op 4 oktober is iedereen van 10.00 
tot 16.00 uur welkom om de film 
van Gerda te bekijken, mee te doen 
aan verschillende workshops en 
te snuffelen bij de kraampjes met 
Nepalese spullen. Pannenkoeken-
boerderij De Heikampuit Ruurlo 
komt met de nieuwe pannenkoe-
kenwagen verse pannenkoeken 
bakken. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan het werk van de 
stichting in Nepal. Opgave is niet 
nodig! Locatie: clubhuis Scouting, 
Hilverinkweg 2A, 7521 PA Vorden.

Op dezelfde dag kunt u meedoen 
aan een bijzondere kunstwork-
shop in het atelier van Saskia Ko-
ning in Lochem. Hiervoor is op-
gave wél nodig.
   

 ■ Meer informatie:   
www.diyonepal.nl

REGIO - In 1955 vestigt Jan Hen-
drik Veenhuis uit Halle zich 
in Doetinchem als zelfstandig 
onderaannemer. Zijn bedrijfje 
groeit snel en neemt grotere op-
drachten aan, zoals het metselen 
van flatgebouwen en woningen.

Jan besluit in 1968 in Zelhem een 
stuk bouwgrond te kopen en een 
bedrijfshal te bouwen, waar be-
tonartikelen worden vervaardigd. 
Ook aan de particuliere markt 
wordt gedacht. Er worden diverse 
tuinartikelen vervaardigd waaron-
der de alom bekende beton- en 
grindtegels. Anno 2015 bestaan er 
voortgekomen uit deze geschie-
denis drie zelfstandige bedrijven: 
Veenhuis Bouwbedrijf in Zelhem, 
Veenhuis Sierbestrating in Varsse-
veld en Veenhuis Machinaal Tim-
merwerk in Zelhem. Het zestigjarig 
jubileum wordt natuurlijk gevierd, 
junior en senior: "Wij willen graag 
mensen die geen persoonlijke 

uitnodiging hebben gehad, uitno-
digen voor de receptie. Het is on-
mogelijk om iedereen persoonlijk 
uit te nodigen. Vandaar dat wij op 
deze manier proberen onze (oud) 

klanten, leveranciers, collega's en 
vertegenwoordigers te bereiken." 
De receptie is op 6 oktober in Za-
lencentrum Kruisberg te Doetin-
chem van 15.00 t/m 18.00 uur.

Veenhuis Bouwbedrijf 1955-2015: 
zestig jaar

Het allereerste bordje van Veenhuis Bouwbedrijf. Foto

DW@RZ maakt 'lekker in het gehoor' liggende muziek. Foto: PR

Kinderkleding- en speelgoedbeurs bij     
't Kraankuikentje en de Kraanvogel
KRANENBURG - ?Op basisschool 
de Kraanvogel in Kranenburg, 
waar ook peuterspeelzaal 't 
Kraankuikentje is gevestigd, 
wordt vrijdagavond 2 oktober 
de jaarlijkse kinderkleding- en 
speelgoedbeurs georganiseerd. 
Zoals ieder jaar belooft het weer 
een leuke avond te worden.

De organisatoren hebben inmid-
dels al een groot aantal mooie 
spullen ingezameld. Een ieder die 
zijn kasten aan het opruimen was, 
kon de mooie bruikbare kleding 
en speelgoed bij ze kwijt. Door de 
organiserende mensen wordt er 
goed opgelet dat hetgeen er ver-
kocht gaat worden ook van goede 
kwaliteit is. Zoals ieder jaar wor-
den er door veel betrokken moe-

ders en vaders van allerlei lekker-
nijen gebakken die te koop aan 
worden geboden. In en rond de 
school worden een aantal work-
shops en spelletjes georganiseerd 
waar de kinderen aan deel kunnen 
nemen, zodat zij zich zeker niet 
zullen vervelen.

Volop spelletjes 
te doen in en 
rond de school

Hierbij is zelfs gelegenheid om een 
ritje op een pony maken. Deel-

name aan de workshops kost een 
gering bedrag. Voor de kinderen 
is Kranenburgs Belang aanwezig 
met iets lekkers. Vanzelfsprekend 
is er voor de volwassen bezoekers 
ook genoeg mogelijkheid om ge-
zellig bij te kletsen onder het ge-
not van een kopje koffie (gratis). 
De opbrengst van deze jaarlijkse 
beurs is volledig bestemd voor 
peuterspeelzaal 't Kraankuikentje 
en basisschool de Kraanvogel. Het 
wordt ongetwijfeld een gezellige 
avond.

Iedereen is van harte welkom van-
af 18.00 uur tot ongeveer 20.30 uur 
in de gymzaal van basisschool de 
Kraanvogel aan de Eikenlaan 22 in 
Kranenburg. De toegang is gratis. 
Voor aanvangstijd zie contactje.
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 Veiligheid en kinderzitjes
    Uiteraard is voor gezinnen de auto het meest 
ideale vervoermiddel. Maar zo’n autorit kan 
wel een hoop energie vragen van zowel jou 
als de kinderen, zeker als het om lange af-
standen gaat of als je gedurende langere tijd 
in een file terecht komt. Deze week geven we 
graag wat tips wat het veilig vervoeren van 
kinderen in de auto betreft.

     Kinderzitjes en voorwaarden 
In Nederland moeten kinderen tot een leng-
te van 1,35 meter in de auto vervoerd wor-
den in een goedgekeurd kinderzitje. Zo’n 
kinderzitje kan pas goede bescherming bie-
den wanneer het kind goed in het zitje past. 
Daarom zijn kinderzitjes ingedeeld naar li-
chaamslengte of ingedeeld naar lichaams-
gewich, dit is afhankelijk van de goedkeu-
ring die ze hebben.

  Autostoeltjes met een i-Size goedkeuring 
(ECE-R129) zijn ingedeeld naar lichaams-
lengte. De fabrikant mag hier vrijelijk be-
palen wat de minimale en maximale lengte 
is waarvoor het zitje geschikt is. Zo kan het 
ene autostoeltje geschikt zijn voor kinde-
ren van 61 cm tot 105 cm terwijl een ande-
re geschikt is voor kinderen van 67 cm tot 
105 cm. Welk lengtebereik het zitje heeft, 
staat erop vermeld.     In i-Size zitjes moeten 
kinderen tot een leeftijd van 15 maanden 
altijd tegen rijrichting in worden vervoerd. 
De i-Size regelgeving voorziet momenteel 
nog niet in zitjes voor de grotere kinderen. 
    Bij de oudere goedkeuringsnorm ECE-R44 
zijn kinderzitjes ingedeeld in vijf groepen 

met een minimaal en maximaal gewicht. 
De groepen autostoeltjes zijn groep 0, 0+, 
I, II en groep III. Autostoeltjes kunnen een 
goedkeuring hebben voor één groep maar 
ook voor meerdere groepen. Voor de keuze 
van een zitje is het gewicht van het kind het 
belangrijkste. Soms komt het voor dat een 
kind niet qua gewicht maar qua lengte een 
autostoeltje ontgroeid is en door moet naar 
een opvolgend zitje.

     Groep 0 (van 0 tot 10 kg) 
Groep 0 zitjes worden bijna niet meer te 
koop aangeboden en zijn vervangen door 
de grotere groep 0+ zitjes. Wel zijn er enkele 
reiswiegjes op de markt met een groep 0 
goedkeuring. Deze kunnen gebruikt worden 
als pasgeborenen uit gezondheidsredenen 
liggend vervoerd moeten worden.

   Groep 0+ (van 0 tot 13 kg) 
-  Groep 0+ zitjes zijn voor de allerkleinsten 

en worden tegen de rijrichting in gemon-
teerd om goede steun te bieden aan hoofd 
en nek bij een frontale botsing. In verband 
hiermee een overstap naar een opvolgend 
zitje pas maken wanneer het kind te zwaar 
(13 kg) of te groot geworden is (hoofdje 
steekt boven de zitschaal uit).

-  Losse zitjes worden meestal met de auto-
gordel bevestigd. Nieuwe trend zijn zitjes 
met een basisonderstel dat met Isofix of 
autogordel in de auto vastgezet wordt. 
Het zitje kan daarna eenvoudig op de ba-
sis vastgeklikt worden.

  Groep I (van 9 tot 18 kg) 
Groep I zitjes worden meestal in de rijrich-
ting gemonteerd met autogordel of Iso-
fix. Hierbij is het belangrijk dat het zitje zo 
vast mogelijk bevestigd wordt. De zitjes 
zijn uitgerust met een eigen gordelsysteem 
of met een zogenaamd vanglichaam. Voor 
de veiligheid moeten zowel gordelsysteem 
als vanglichaam strak aanliggen op het li-
chaam. Sommige groep I zitjes worden te-
gen de rijrichting in gemonteerd. Door de 
goede ondersteuning zijn de belastingen op 
hoofd en nek in de frontale botsing lager.

   Groep II (van 15 tot 25 kg) en Groep III 
(van 22 tot 36 kg) 
Groep II en III worden vaak samengevoegd 
in één zitje de zogenaamde zitverhoger, die 
al dan niet met een rugleuning wordt aan-
geboden. Het kind wordt in dit zitje met de 
3-punts autogordel vastgezet. De rugleu-
ning is erg belangrijk omdat deze vaak zij-
delingse protectie biedt voor hoofd en romp 
en voorzien is van een gordelgeleider die de 
schoudergordel goed op het lichaam positi-
oneert. Gebruik van een zitverhoger zonder 
rugleuning raden we om deze reden af. An-
dere combinaties van meerdere groepen in 
één zitje die vaker voorkomen zijn 0/I, 0+/I 
en I/II/III.

   Uitzonderingen en kinderzitjes 
De voorwaarden omtrent de kinderzitjes 
zijn hiervoor al genoemd, maar op deze 
regels zijn ook een aantal uitzonderingen. 
Zo mogen kinderen van 3 jaar en ouder 
een autogordel gebruiken in plaats van 

een kinderbeveiligingssysteem als er op de 
desbetreffende zitbank al twee kinderbe-
veiligingssystemen zijn aangebracht en in 
gebruik zijn, waardoor er geen plaats meer 
is voor een derde zitje. Dit kind mag niet 
zonder kinderbeveiligingssysteem op de 
voorbank worden vervoerd.
  Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in inciden-
tele gevallen, de autogordel gebruiken bij 
vervoer door een ander persoon dan de ei-
gen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer rede-
lijkerwijs niet verwacht kan worden dat de 
bestuurder een kinderbeveiligingssysteem 
bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd 
op de achterbank. Het dient hierbij om 
vervoer over beperkte afstand te gaan, zo-
als bijvoorbeeld een kinderfeestje naar het 
plaatselijke zwembad. Het begrip inciden-
teel moet letterlijk worden genomen. Van 
incidenteel vervoer is geen sprake meer als 
bijvoorbeeld oma elke week de kleinkinde-
ren naar school brengt. Een korte afstand 
is volgens het ministerie een afstand van 
maximaal 50km.

    Tip: Vervoert iemand anders regelmatig 
jouw kind dan is er geen sprake meer van 
incidenteel vervoer. Zorg er voor dat deze 
persoon over een goedgekeurd en passend 
autostoeltje beschikt. Heb je zelf regelmatig 
andere kinderen in de auto? Dan is een extra 
autostoeltje het overwegen waard. Niet al-
leen vanwege de boete, veiligheid is natuur-
lijk het allerbelangrijkste.
       

 ■     Bron: anwb.nl   

Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 €  5.750
Honda  Jazz  1.4 jul-14 23.227 €  16.500
Mitsubishi  Colt  1.3 Edition Two aug-11 38.985 €  9.950
Peugeot  307  Break 1.6 HDiF 110 pk mrt-06 162.508 €  5.750
Peugeot  Partner  170C 1.9 D Avantage 500kg nov-04 180.343 (excl.)  € 3.250  
Renault  4  R 4F4 mei-88 111.706 € 5.950
Renault  Captur  0.9 TCe Dynamique mei-13 13.950 €  17.450
Renault  Scénic  1.5 dCi 110pk/navigatie 2009 141.604 €  10.750
Renault  Scénic  2.0-16V Business Line sep-07 114.723 €  7.950
Toyota  Prius  1.8 Dynamic Business aug-09 81.743 €  12.250

KIA  CEE’D  SPORTY 
WAGON 1.4 CVVT

JUNI 2010, 75.070 KM 

€  10.450

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

 

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling e 75,-

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig monteur. Bel voor meer info.

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL AGILA 1200 ENJOY 2003 €  2.750
OPEL CORSA 5-DRS COMFORT 2003 €  3.450
OPEL ZAFIRA 1.6 MAXX 2004 €  5.450
OPEL VECTRA ELEGANCE 2005 €  4.950
OPEL VECTRA AUTOMAAT 2005 €  5.950
HYUNDAI I 10 5-DRS 2011 €  6.950
PEUGEOT 206 XS QUIKSILVER 2004 €  4.450
PEUGEOT 107 XR AIRCO 2011 €  5.450
PEUGEOT 207 2006 €  6.450
RENAULT TWINGO  2010 €  6.450
RENAULT TWINGO  2010 €  6.950
VOLVO C30 MOMENTUM 2.0D 2008 €  8.950
VOLVO C30 MOMENTUM/INTRO 2010 €  10.450
VW POLO 5-DRS 1400 TRENLINE 2011 €  9.950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2004 €  6.450
VW GOLF PLUS TDI 5-DRS 2008 €  8.650
CHRYSLER 300 C 2006 €  11.950
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2001 €  2.850
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2004 €  4.450



 

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

Voor meer informatie: 0314-622556
www.Lidy.nl

www.autobedrijfmelgers.nl

FIAT 500
1.2 LOUNGE 

85.857 KM 
2009 

€ 8.250,-
FIAT 500 1.2 LOUNGE 85.857 KM 2009 €  8.250,-
KIA CEE D 1.4 CVVT X-TRA 30.565 KM  2012 €  13.250,-
MITSUBISHI COLT 1.1 INCHARGE 34.501 KM  2008  €  5.750,-
OPEL AGILA 1.0 EDITION  62.403 KM  2012 €  8.750,-
PEUGEOT 307 CC CC 2.0 16V-130 KW 3BRFKC  188.544 KM  2005  €  6.250,-
PEUGEOT 307 SW SW 2.0 16V 184.971 KM 2003 €  3.600,-
PEUGEOT 308 1.6 VTI XT 127.772 KM 2008 €  8.950,-
RENAULT CLIO 1.2. COLLECTION 8.440 KM 2014 €  13.450,-
SUZUKI SWIFT 1.2 EXCLUSIVE 113.738 KM 2011 €  8.950,-
VOLKSWAGEN POLO 1.2 EASYLINE 66.321 KM 2013 €  10.750,-
VOLKSWAGEN POLO EASYLINE  59.800 KM 2013 €  11.750,-
PEUGEOT 206 270.000 KM 2000 €  1.750,-
VOLVO S80 2.5 T AUTOMAAT 176.000 KM 2007 €  11.950,-

Duurzame verpakkingen besparen grondsto� en, energie en geld

Yvonne stuurde een mail aan Sun met de 

vraag of de verpakking niet wat kleiner kon. 

Toen ze daarop in eerste instantie geen 

antwoord kreeg, besloot ze een melding te 

doen bij het Meldpunt Verpakkingen. Het 

meldpunt stuurde de melding van Yvonne 

door aan Unilever, het bedrijf dat Sun op de 

markt brengt. 

Unilever liet het Meldpunt Verpakkingen 

daarop weten: “De Sun Allin1 tabletten 

zijn de laatste jaren lichter en kleiner 

geworden. Daarop hebben we eerst de 

grootformaat verpakking kleiner gemaakt. 

Voor de kleinere verpakking is deze in het 

algemeen gelijk gebleven, maar daar zal 

binnenkort verandering in komen.” Unilever 

lichtte verder toe dat het kleiner en lichter 

maken van de Sun Allin1 tabletten zelf ook 

milieuwinst betekent, omdat er minder 

grondstoffen per wasbeurt worden gebruikt.

Wat vindt Yvonne van de reactie van 

Unilever? “In eerste instantie vond ik 

de reactie een beetje nietszeggend, 

omdat Unilever zei dat er ‘binnenkort’ 

verandering in zou komen. Dan denk je 

toch: ‘eerst zien, dan geloven’. Maar nu 

ik hoor dat de verpakking daadwerkelijk 

is aangepast, vind ik dat een mooi 

resultaat.”

Yvonne vindt dat het Meldpunt 

Verpakkingen goed werkt. “Je kunt 

zelf een brief of mail schrijven aan een 

bedrijf, maar daarop krijg je niet altijd 

antwoord. Via een melding bij het 

Meldpunt Verpakkingen krijg je wel een 

reactie. Dat is belangrijk, want op die 

manier krijg je uitleg van een bedrijf 

waarom bepaalde keuzes wel of niet 

worden gemaakt. Je stimuleert het 

bedrijf ook om verder na te denken over 

de duurzaamheid van verpakkingen.” 

Dat dit belangrijk is, staat voor Yvonne 

buiten kijf. “Bedrijven en consumenten 

moeten op een bewuste manier omgaan 

met verpakkingen en afval, en onnodige 

verspilling tegengaan. Ik vind dat 

belangrijk voor het milieu en de toekomst 

van mijn kinderen op deze aarde.”

Denk mee over duurzame verpakkingen

Het Meldpunt Verpakkingen stimu leert 

bedrijven om verpakkingen duur zamer te 

maken en informeert consumenten over 

verpakkingen en milieu. Daarom is er de 

website www.meldpuntverpakkingen.nl 

waar u terecht kunt met vragen en ideeën 

over verpakkingen en milieu.

Het Meldpunt Verpakkingen wérkt
Het Meldpunt Verpakkingen ging in mei 2013 

van start. In de eerste anderhalf jaar ontving 

het Meldpunt Verpakkingen al 170 meldingen 

en 180 vragen van consumenten. Bijvoorbeeld 

van een consument die voorstelt om melk- en 

zuivelpakken zonder plastic doppen te maken, 

omdat dit leidt tot onnodig veel afval. Of 

iemand die vraagt waarom een bus oplosthee 

maar voor de helft is gevuld, want dan kan het 

toch ook in een kleinere bus? Of ideeën om 

producten kleiner te verpakken, zoals potjes 

gezichtscrème, vaatwastabletten en artikelen 

die via internet worden besteld.

Het Meldpunt Verpakkingen geeft deze 

meldingen door aan bedrijven. Zij geven 

daarop een reactie. Soms leggen bedrijven 

dan uit waarom ze juist voor deze verpakking 

hebben gekozen en hoe ze voldoen aan 

de regels voor het verduurzamen van 

verpakkingen. In andere gevallen laten 

bedrijven weten dat ze een idee van een 

consument heel goed vinden en dat ze 

de verpakking gaan aanpassen. En soms 

laten bedrijven weten dat ze een idee 

graag willen meenemen voor aanpassingen 

die ze in de toekomst gaan doen. Alle 

consumentenmeldingen worden samen met 

de reacties van bedrijven geplaatst op de 

website van het Meldpunt Verpakkingen. 

Op de site www.meldpuntverpakkingen.nl 

vindt u ook veel vragen en antwoorden over 

de duurzaamheid van verpakkings materialen 

en de manier waarop u verpakkingen het 

beste weg kunt gooien.

Hoe doe ik een melding bij het 
Meldpunt Verpakkingen?
Vraagt u zich ook wel eens af of een product kleiner 

of anders zou kunnen worden verpakt? Of heeft u 

een idee om een verpakking milieuvriendelijker te 

maken? Bijvoorbeeld omdat u een verpakking te 

groot vindt? Of omdat u die moeilijk kunt schei den 

bij het afval? Met al dit soort vragen en ideeën kunt 

u terecht bij het Meldpunt Verpakkingen. 

Als u een melding wilt doen of een vraag wilt stellen, ga dan naar de site www.meldpuntverpakkingen.nl. Als u daar een melding 

doet of een vraag stelt, krijgt u een bevestiging van het Meldpunt Verpakkingen. Daarna ontvangt u binnen maximaal zes weken 

tijd het antwoord op uw melding of vraag. Deze wordt ook op de website geplaatst. Dit gebeurt uiteraard anoniem: uw gegevens 

worden alleen gebruikt door het Meldpunt Verpakkingen bij de behandeling van uw melding. De gegevens worden niet verstrekt 

aan bedrijven en ook niet gepubliceerd bij uw melding op de website. 

Meldpunt Verpakkingen:

Wist u dat alle Nederlanders samen per jaar zo’n 43 miljard verpakkingen open-

maken? En dat u per dag gemiddeld zeven verpakkingen opent? Wat neerkomt op 

140.000 stuks in uw leven? Het maken van al deze verpakkingen kost veel grondstof-

fen. Bovendien zorgen verpakkingen ook voor veel afval. Daarom is het belangrijk 

om verpakkingen zo te maken dat we ze kunnen vernieuwen, hergebruiken en recy-

clen. Op die manier kunnen veel grondstoffen worden behouden. Dat is goed voor 

het milieu en voor onze economie.

/

Welke verpakking 
gooi ik waar weg?
Weet u in welke bak of zak u plastic, 
blik of een zuivelpak moet gooien? 

Op steeds meer verpakkingen vindt 

u de logo’s van de Weggooiwijzer. 

Hierop ziet u hoe u verpakkingen op 

de beste manier kunt weggooien, zo-

dat zoveel mogelijk ervan kan worden 

gerecycled en hergebruikt. 

Een ander handig hulpmiddel 

om uw afval te scheiden is de 

Recyclemanager, die u direct het 

antwoord geeft op de vraag in welke 

bak uw afval hoort, wanneer uw 

afval wordt opgehaald en waar de 

dichtstbijzijnde afvalbakken zijn. 

Meer informatie over de 
Weggooiwijzer en de 
Recyclemanager vindt u via 
www.meldpuntverpakkingen.nl.

Meer weten?
Het Meldpunt Verpakkingen wordt 

in opdracht van het Kennisinstituut 

Duurzaam Verpakken uitgevoerd 

door voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal. 

Meer informatie vindt u op 

www.meldpuntverpakkingen.nl.

Toen Yvonne (25 jaar) een pak vaatwastabletten van Sun opende, zag zij dat de ver-

pakking maar half was gevuld. “Waarom, vroeg ik me toen af. Je voelt je als consu-

ment eigenlijk een beetje ‘opgelicht’, want je koopt een grote doos en dan zit er maar 

zo weinig in. Bovendien kost dit onnodig veel verpakkingsmateriaal en worden ook 

onnodig veel verpakkingen met te veel lucht vervoerd.”

Deze doos kan toch wel wat kleiner?



Voor vakwerk ga je naar 
de specialist
Zutphen - ‘Om wonen nog mooier te 
maken’, zo luidt de slogan van Floren-
ce Home Fashion. Bij de woonwinkel 
op de hoek van de Groenmarkt en de 
Waterstraat kunt u terecht voor een 
zeer uiteenlopende range aan kwa-
litatieve, duurzame en bovenal be-
taalbare woonproducten. Eigenaar 
Jeroen Paling heeft een duidelijke 
missie: “Het ‘ontzorgen’ van mijn 
klanten.”

Op 25 april van dit jaar bestond Flo-
rence Home Fashion precies één jaar. 
Eerder bestierde Jeroen samen met 
twee zakenpartners een bedrijf ge-
naamd Four@Home, met als thuisbasis 
Vorden. In maart 2014 besluit de on-
dernemer, die tevens eigenaar is van 
een bouwbedrijf en hulpverlener is in 
de zorg, helemaal voor zichzelf te gaan 
beginnen.
Florence Home Fashion is een prach-
tige winkel met een uitgebreid assor-
timent. Jeroen somt op: “Karpetten, 
houten vloeren, bamboevloeren, PVC 
vloeren, laminaat, vinyl, gordijnen, be-
hang, verf en zonwering voor binnen en 
buiten.” De rolluiken, zonneschermen 
en screens die Florence Home Fashion 
verkoopt zijn allemaal van het merk 
RainbowSol. Florence Home Fashion 
wil zijn klanten ‘ontzorgen’. “Mensen 
kunnen eerst komen kijken en de pro-
ducten ‘voelen’ en beleven”, zegt Je-
roen. “Vervolgens ga ik op huisbezoek 
voordat ik een definitieve offerte ver-
stuur.” De dienstverlening van Florence 
Home Fashion is een totaalplaatje.

Om aan de toenemende vraag naar 
duurzaamheid te voldoen levert Flo-
rence Home Fashion ook veel ecologi-
sche producten. “Voorbeelden hiervan 
zijn karpetten gemaakt van maïsgaren, 
onze bamboevloeren en milieuvriende-
lijke verf”, aldus Jeroen. “Al mijn pro-
ducten komen overigens uit het hogere 
segment maar zijn desondanks verras-
send betaalbaar.”
Gezien de sterke vergrijzing van de 
maatschappij ziet Jeroen de toekomst 
van zijn zaak met vertrouwen tege-

moet: “Onze doelgroep zijn 40/60-plus-
sers met oog voor kwaliteit.” Sinds 1 
augustus is bovendien de webshop van 
Florence Home Fashion geopend.

Contact
Florence Home Fashion
Groenmarkt 2
7201 HX Zutphen
T: (0575) 764 075
M: (06) 52 880 455
E: jeroen@florencehomefashion.nl
W: www.florencehomefashion.nl

Jeroen: “Eindresultaat is prima en hopelijk zorgt herinrichting voor meer aanloop”.

Florence Home Fashion: Wonen in stijl
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Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren

Ook als specialist met uw bedrijf   
op deze pagina?

Informeer naar de mogelijkheden:
Bel  06 - 52 58 49 92

● Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid
● Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap
● Geen voorrijkosten
● Een vakman voor al 
 uw werkzaamheden
● Ruime garantie
● Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

André van der Horst
‘t Spiker 45, 7231 JM Warnsveld

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

a.vanderhorst@klussenier.nl
www.klussenier.nl

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl



(Advertorial)

Wie regelt straks uw geldzaken?  
Maak een levenstestament!
Vier jaar geleden kreeg de man van Mariska (67) uit Almelo een her-
seninfarct. Sindsdien is hij halfzijdig verlamd en verblijft hij in een 
verpleeghuis. Op aandringen van haar oudste zoon hebben zowel Ma-
riska als haar man bij de notaris een levenstestament laten opstel-
len. ‘Mijn zoon zei: “Mam, is het niet verstandig om één en ander vast 
te leggen. Stel dat jou ook zoiets gebeurt?” Dat opende mijn ogen. Als 
je je wensen niet op papier hebt laten zetten, moet je maar afwach-
ten of alles gebeurt, zoals jij het gewild zou hebben.’

Wilsbekwaam
Mariska kon alles nog met haar 
man bespreken. ‘Mijn man is 
niet zo vitaal meer als vroeger, 
maar er mankeert niets aan zijn 
verstand en geheugen. Als je hem 
de juiste vragen stelt, kan hij 
antwoorden met ja of nee.’ Omdat 
de notaris er zeker van moet zijn 
dat iemand wilsbekwaam is als hij 
een levenstestament ondertekent, 
moest er wel een psychologisch 
onderzoek plaatsvinden voordat 
de man van Mariska bij de notaris 
mocht tekenen. ‘Gelukkig werd 
hij wilsbekwaam bevonden en 
konden wij samen nog beslissingen 
nemen’, aldus Mariska.

Volmacht en medische 
beslissingen
Mariska en haar man hebben ieder 
een levenstestament laten opstel-
len. In haar levenstestament heeft 
Mariska beide kinderen een vol-
macht gegeven om privé en zakelijk 
voor haar te handelen als ze zelf er 
niet meer toe in staat is. Voor haar 
man is zij zelf de gevolmachtigde 
samen met haar oudste zoon. ‘Wij 

hebben het volste vertrouwen dat 
de kinderen dat zorgvuldig doen. 
Ook hebben we een verklaring van 
niet reanimeren opgenomen. Onze 
zoons zijn hiervan op de hoogte en 
kunnen dit, als dat nodig is, bij een 
behandelend arts onder de aan-
dacht brengen. Zij kunnen dus vol-
ledig naar onze wensen handelen 
als wij dat zelf niet meer kunnen. 
En dat is een fijn gevoel’, besluit 
Mariska.

Levenstestament
Steeds meer mensen worden ge-
confronteerd met familie of be-
kenden die in een situatie terecht-
komen, waarin het lastig of onmo-
gelijk is verantwoorde beslissingen 
te nemen. Bijvoorbeeld wanneer 
iemand door ziekte, ouderdom of 
een ongeval niet meer in staat is 
zelf te handelen. Dit leidt geregeld 
tot onzekerheid of onenigheid bin-
nen de familie. Maar zo ver hoeft 
het niet te komen. Met een levens- 
testament kun je van te voren aan-
geven wie voor jou beslissingen 
neemt als je dit zelf niet meer kunt. 
Je kunt over belangrijke onderwer-

pen ook aangeven hoe je die gere-
geld wilt zien. Bijvoorbeeld wat er 
met het huis moet gebeuren als 
je daar niet meer in kunt wonen 
of wie er voor de huisdieren moet 
zorgen. Het maken van een levens- 
testament schept daarmee ook 
duidelijkheid voor familie en ande-
re mantelzorgers. 

Notaris
Wacht alleen niet te lang met het 
maken van een levenstestament. 

Op het moment dat je het tes-
tament maakt, moet je dit ook 
kunnen. Voor de notaris moet dit 
duidelijk zijn, anders mag hij geen 
levenstestament voor je opstellen. 
Veranderen er zaken of wensen, 
dan kan het levenstestament al-
tijd door de notaris worden aan-
gepast. De notaris bewaart jouw 
levenstestament en je krijgt zelf 
een afschrift. Jij bepaalt wie er ver-
der een afschrift mogen ontvangen. 
Een levenstestament is dus iets an-

ders dan een gewoon testament. 
In een gewoon testament regel je 
de zaken voor na je dood. Met een  
levenstestament regel je jouw za-
ken die spelen voor je dood.

De notaris beschikt over een 
checklist om te inventariseren wel-
ke wensen iemand heeft en waar 
je over na moet denken voordat je 
een levenstestament kunt opstel-
len. Deze checklist is ook te vinden 
op www.wievandedrie.nl.

Blankestijn
Notariaat Advies Mediation

- regelt straks uw geldzaken? 
- mag beslissen over uw medische behandeling?
- behartigt straks de belangen van uw bedrijf? 

Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden
T. 0575 - 552 220

info@notarishulleman.nl

Doetinchemseweg 71, 7021 DC Zelhem
T. 0314 - 621 141

info@notariszelhem.nl

Uw notarissen in de gemeente Bronckhorst

Neem contact met ons op of ga naar 
www.notarishulleman.nl of www.notariszelhem.nl

Voor als u zelf (tijdelijk) 
niet kunt beslissen

Leg het vast in een 
levenstestament.

Leg het vast in een levenstestament
De kans bestaat dat door ziekte of ongeval anderen belangrijke beslissingen voor u moeten 

nemen. In een levenstestament legt u vast wie dat namens u mag doen. Zo houdt u de regie 

over uw leven. En voorkomt u onzekerheid en onenigheid bij de mensen van wie u houdt. 

Uw notaris helpt u graag.

Je regelt het bij de notaris
Kijk op:

wievandedrie.nl

Wie van de drie ...
regelt straks uw geldzaken?

uw vriendin uw dochteruw zwager

Adv. Nestor 210x285mm.indd   1 02-03-15   14:41



Herfst in de Achterhoek. Eigenlijk is er geen beter seizoen om de veel-
zijdigheid van de regio met al je zintuigen te ervaren. 

Uitgestrekte bossen in de mooiste 
tinten geel, rood en bruin. Hoeveel 
verschillende paddenstoelen tel je? 
Prachtig verlichte etalages in de ge-
zellige drukke steden. Hier lukt het 
zeker om je wintergarderobe op peil 
te brengen. Gastvrije cafés waar je 
je handen warmt aan een grote mok 
warme chocolademelk. Nemen we 
er een punt versgebakken appeltaart 

bij? Sfeervolle restaurants waar je bij 
het haardvuur geniet van de heerlijk-
ste wildspecialiteiten uit eigen regio. 
Zullen we er gewoon een nachtje in 
zo’n charmant hotel of bed & break-
fast aan vastplakken?

Herfstgeluk
Gun jezelf in dit jaargetijde het geluk 
van de Achterhoek. Of je nu komt 

om te wandelen, te fietsen, een van 
de musea te bezoeken of iets leuks 
te doen met je (klein)kinderen, na 
een dagje Achterhoek kun je er weer 
even tegen. Want hoe koud het bui-
ten ook is, in de Achterhoek word je 
altijd warm ontvangen!

H E R F S T  I N  D E  A C H T E R H O E K

Een  warme 
herfst in de 
Achterhoek

Fijnproever? Go wild in de Achterhoek!

Liefhebbers van lekker eten weten 
het allang: met een bezoekje aan 
de Achterhoek doe je je smaakpa-
pillen een groot plezier. De streek 
barst namelijk van de ambachtelijke 
streekproducten, wijn uit eigen wijn-
gaarden en fantastische restaurants. 
Kom je mee proeven?

De uitdrukking ‘wat je van ver haalt, 
is lekker’ klopt eigenlijk niet. Want 
juist de smaak van steekproducten 
is ongeëvenaard. En dat is niet zo 
vreemd, want streekproducten 
worden vaak kleinschalig en dis met 
meer aandacht gemaakt. Ze krijgen 
ruim de tijd om te groeien en te 
rijpen. Daarnaast zit er maar weinig 
tijd tussen het moment van oogsten 
en het moment van eten. Verser kan 
niet!

Achterhoeks wild
Wat maakt het Achterhoekse wild 
nu anders? De kwaliteit van wild 
heeft alles te maken met wat de 
natuur de dieren aan planten en 
kruiden te bieden heeft. Je hebt 
hier in de Achterhoek een grote 
verscheidenheid aan grondsoorten 
en vegetatie, waardoor de dieren 
het lekkerste kunnen uitzoeken. 
Niet voor niets bezoekt menigeen 
de Achterhoek in het najaar spe-
ciaal voor een heerlijke reerug of 
hazenpeper.

Informatie over restaurants die 
vanaf oktober de heerlijkste wild-
gerechten serveren lees je terug in 
de brochure ‘Wild eten in de Ach-
terhoek’. Deze is in het najaar gratis 
verkrijgbaar bij deelnemende restau-

rants en lokale VVV’s of informatie-
punten. Je kunt ook alles nalezen op 
www.wildetenindeachterhoek.nl 

Wild eten in de

WILDGIDS 2015

Kom het geluk proeven in...
de Achterhoek

Restaurants
De heerlijkste arrangementen
om volop van te genieten!

Achterhoekse Wildwijn
Bijzonder smaakvol bij wild

Pure
Wild!

Ontdek het

facebook.com/wildeten

Wildetenindeachterhoek.nl

achterhoek.nl

mooiachterhoek

Levendige cultuur en inspirerende kunst
De Achterhoek heeft veel te bie-
den op het gebied van kunst en 
cultuur. Van kastelen en landgoe-
deren tot inspirerende musea en 
galeries. Leer meer over de cultuur 
en geschiedenis van de regio, luis-
ter naar boeiende verhalen en ge-
niet van prachtige kunstwerken.

Achterhoekse musea
De Achterhoek kent een breed 
aanbod aan musea. Van Modern 
Realisme tot Middeleeuwse kunst, 
van Sierkunst tot Modern-Klassieke 
kunst en musea met diverse thema’s 

zoals oorlog en natuurhistorie. Een 
bezoek aan de Achterhoekse musea 
inspireert jong en oud.
In elk dorp of stadje dat je bezoekt, 
vind je er wel een. Een bijzonder 

museum dat je iets vertelt over 
de historie van die plek. Zo kun je 
kennismaken met hoe de mensen 
vroeger leefden op het platteland. 
Maar er zijn ook musea over histori-
sche gebeurtenissen en de maakin-
dustrie in de Achterhoek. En gezien 
de ligging aan de Duitse grens is 
het niet vreemd dat er ook veel te 
zien is over de Tweede Wereldoor-
log, het verzet en het leven in de 
grensstreek. De Achterhoek biedt 
onderdak aan interessante musea 
over oude gewoontes en vervlogen 
gebruiken. Maar daarnaast zijn er 

prachtige musea vol toonaangeven-
de, moderne kunst. Ga een dagje 
cultuur snuiven en proef de Achter-

hoekse sfeer!
Kijk voor meer informatie op 
www.musea-achterhoek.nl



Vanaf 23 oktober zal Groenlo ge-
durende drie dagen en nachten 
in het teken staan van de Slag 
om Grolle met een enerverend en 
prachtig programma tussen 10.00 
en 17.00 uur. Als bezoeker beleef 
je het leven van alledag in het 
jaar 1627. Verder zijn er diverse 
kinderactiviteiten, kun je heerlijk 
eten in stijl en volg je de Slag om 
Grolle.

Beleef de mystieke fakkeltocht 
om 20.00 uur en geniet van twee 
feestavonden met eten, drinken en 

entertainment op het marktplein 
én in de Oude Calixtuskerk. Zowel 
inwoners als professionele enter-
tainmentgroepen zijn op straat, 
zorgen samen met boerderijen en 
zelfs een molen voor een prachtige 
authentieke sfeer. Ook de horeca 
doet mee met het open kookpotten 
op vuur, de rondreizende waren-
markt en eten van toen. Verder is er 
een markt met oude ambachten en 
streekproducten te vinden en zijn er 
volop kinderactiviteiten. Bezoek ook 
het Schootsveld, waar ze ‘echte’ sol-
daten in gevecht zien! Demonstra-

ties, bezoeken aan de loopgraven, 
schermutselingen en gevechten 
tussen de meer dan 1400 re-enac-
tors van Spaanse en Staatse zijde. 
Bulderende kanonnen, rapiers en 
musketten en 22 paarden (speciaal 
hiervoor getraind).

Toegangsprijs volwassenen € 10,-. 
Kinderen t/m 12 jaar: € 2,50. Parke-
ren inclusief pendel € 4,-.
Meer informatie is te vinden op

 www.slagomgrolle.nl

de Slag 
om Grolle

Nationale Bokbierdag Zutphen
Op zonder 11 oktober tussen 13.00 
en 19.00 uur is er van alles te bele-
ven voor jong en oud tijdens de Nati-
onale Bokbierdag in Zutphen.
Meer dan 100.000 bezoekers komen 
jaarlijks kijken naar de prachtige 
optocht met historische voertuigen, 
bierkarren en veel paarden. Een 
bokbiermarkt met meer dan twintig 
verschillende bokbieren en vanaf ver-
schillende podia klinkt sfeervolle live 
muziek. De toegang is gratis.

Kinderweekend Berkelland
In het weekend van 17 en 18 okto-
ber staat de gemeente Berkelland, 
gelegen in het hart van de Achter-
hoek, bol van de kinderactiviteiten! 
Op verschillende plekken in Borculo, 
Eibergen, Geesteren, Gelselaar, 
Neede, Ruurlo en Klompendorp 
Beltrum is er voor kinderen van alle 
leeftijden van alles te beleven en te 
ontdekken!

Activiteiten binnen, en ook buiten, 
actief maar ook leerzaam. Dus kom 

bewonderen, bowlen, lasergamen, 
speuren, klimmen, varen en golfen 
op 17 en 18 oktober. Je kan na een 
lange dag vol activiteiten genieten 
van een lekkere maaltijd in een van 
de restaurants en zelfs een nachtje 
blijven slapen op een leuke cam-
ping, een (aangepaste) bungalow of 
groepsaccommodatie.

Informatie over waar er wat te bele-
ven valt: 
www.kinderweekendberkelland.nl

Ontdek meer Achterhoek
Op zoek naar meer leuke evenementen en activiteiten in de Achterhoek? 

Lees dan de laatste editie van de Achterhoek Vakantiekrant via 
www.achterhoek.nl/vakantiekrant 

of ontdek de Achterhoek op www.achterhoek.nl

Wijnfestival Lochem
Op zaterdag 10 oktober 2015 wordt een sfeervol wijnfestival gehou-
den in de Sint Gudula Kerk op de Markt in Lochem. Van 14.00 tot 
19.00 uur kan men meer dan 110 verschillende wijnen proeven uit 
bijna alle delen van de wereld.

Maar liefst 35 deelnemers waaronder wijnleveranciers, supermarkten, 
hotels, restaurants een slager en een poelier laten bezoekers genieten 
van culinaire verrassingen. Naast het proeven van wijnen kan men ge-
nieten van exclusieve hapjes. Bij binnenkomst ontvangen bezoekers een 
prachtig proefglas met inscriptie. 
De entreeprijs bedraagt € 7,50. Informatie via www.lochemmetsmaak.nl 
of www.vvvlochem.nl

Foto: Achterhoekfoto.nl / Nadia Elsman



01-10-2015

Cursus wijn maken
19:30 - 22:00 Toldijk 11 Sinderen
http://www.natuurlijkbuiten.nl

Familie Bruinsma ‘Wie van de drie?!’
20:00 - 23:00 Sinderenseweg 11 Sinderen 
www.tbuurtschap.nl

fietstocht 55+
13:30 - 17:00 pastoor thuisstraat 1  Keijenborg

Herdenken en rituelen
20:00 - 22:00 Markt 3 Lochem

Belegeringsavonturen van Prins Maurits
14:00 - 15:30 Markt 8 Bredevoort

Lezing Fine Art fotograaf Wilco Dragt
18:00 - 21:00 Zutphenseweg 11 Vorden
www.deburgerij-vorden.nl

Senioren fietsclub
13:30 - 16:30 Bierstraat 1 Lochem
 
02-10-2015

(Advents)sterrenquilt (2 lessen van 2 uur)
9:30 - 11:30 Albert Hahnweg 24 Lochem 
www.patchworkquilt.nl

Boeken- en platenmarkt in Catharinakerk
18:29 - 21:01 Simonsplein 25 Doetinchem 
www.catharinacultureel.nl

Bun al Meu Festival
20:00 - 23:59 Winterswijkseweg 9 Vragender 
www.bunalmeufestival.nl

Festival Kunst en Kunstig Zeddam
12:00 - 17:00 padevoortseallee 1-30 Zeddam 
www.kunstenkunstig.nl

Folkband Wild Geese 
20:00 - 23:00 Lindeseweg 29 Vorden 
www.TheaterOnderdeMolen.nl

Hoge Hakken Glitter Bingo
20:00 - 23:30 Buitenschans 3 Groenlo

Oost-Nederlands Kamerkoor 
20:00 - 21:30 Markt 2 Lochem 
www.oostnederlandskamerkoor.nl

Opticks Release Party
20:00 - 20:00 hutteweg 24 Ulft 
www.drucultuurfabriek.nl

Publieksavond Achterhoeks Planetarium
20:00 21:30 Hoogstraat 29 Toldijk 
www.achterhoeksplanetarium.nl

Sacred Grounds, fotografie Loek van Vliet
12:00 17:00 Markt 14 Aalten 
www.grenz-blick.eu

03-10-2015

“Erf Markt “
10:00 - 13:00 Rademakersbroek 1 Varsseveld 
klepperklumpkes.com

Boeken- en platenmarkt Catharinakerk
10:00 - 16:00 Simonsplein 25  Doetinchem 
www.catharinacultureel.nl

Boerenmarkt Achterhoek
10:00 - 16:00 Eimersweg 3 Lievelde 
www.boerenmarktachterhoek.nl

Bokkepoot Bierfeest
20:30 - 1:00 Bleekenweg 14 Neede

Bun al Meu Festival
20:00- 23:59 Winterswijkseweg 9 Vragender 
www.bunalmeufestival.nl

Curioverzamelbeurs Aalten
13:00 - 16:00 Polstraat 7 Aalten

Galerie De Blauwe Deur: Dorine de Soet
13:00 - 17:00 Bakkersteeg 2 Almen 
www.blauwedeur.nl

Grenswandeltocht Gendringen
9:00 - 13:00 Ulftseweg 4A Gendringen

Het meisje met het rode haar (try out)
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem
www.schouwburglochem.nl

Iconenexpositie Natasja Gavrilova
13:00 - 14:00 Markt 1 Lochem 
www.russische-ikonenatelier.nl

Jan Ottink Band
20:00 - 22:00 Julianastraat 12A Neede 
www.podiumneede.nl

Kunstroute Borculo
13:00 - 14:00 Burg. v. Weliestraat 12 Borculo

Luisterliedjesconcert
20:00 - 22:00 Oude Kerkstraat 2a Etten 
http://snelopgitaar.nl

Mister & Mississippi
20:00 - 20:00 hutteweg 24 Ulft 
www.drucultuurfabriek.nl

Shuffle Percussion Group
20:00 - 23:00 Kerkstraat 30-8 Eibergen 
www.theaterhetspieker.nl

Snuffelmarkt in Bredevoort 
10:00- 16:00 ‘t Zand 1 Bredevoort

Zonnerock
16:00 - 23:30 Zutphenseweg 103 Lochem 
www.zonnerock.nl

04-10-2015

25 jaar Culturele Zondag Doesburg
12:00 - 17:00 Binnenstad Doesburg
www.culturelezondagdoesburg.nl

Bokbier en muziek in het Kulturhus
15:00 - 19:00 Raadhuisstraat 6 Vorden 
www.kulturhusvorden.nl

Bun al Meu Festival
14:00 - 18:00 Winterswijkseweg 9 Vragender 
www.bunalmeufestival.nl

Duo Bagage & Ses Amis
14:30 - 16:30 Zutphenseweg 11 Vorden 
www.deburgerij-vorden.nl

Expositie in Orso d’Oro Wehl
12:00 - 17:00 Grotestraat 15 Wehl 
orsodoro.nl

Huiskamerconcerten
13:00 - 17:00 centrum Lochem 
www.daglochem.nl

Jansscoop
20:00 - 22:00 Emmastraat 38-40 Lochem 
www.jansstheater.nl

Lichtenvoordse Cross Triathlon
10:00 - 17:00 Kerkhoflaan 5 Lichtenvoorde 
www.meekenesch.nl/triathlon

Met dialect op de koffie
11:00 - 13:00 Eimersweg 4 Lievelde

Muziekcafé in de Oranjerie
14:00 - 17:00 Jonker Emilelaan 4 Laren 
www.glk.nl/verwolde

Ont-moeten
19:00 - 19:45 Zutphenseweg 13 Vorden

Oost-Nederlands Kamerkoor
15:00 - 16:30 Markt 2 Zelhem 
www.oostnederlandskamerkoor.nl

Optocht Kermis Baak
14:00 - 17:00 Leeuwencamp 2 Baak 
www.baaksekermis.nl

Proef Lichtenvoorde
13:00 - 18:00 Markt e.o. Lichtenvoorde

25 jaar Culturele Zondag Doesburg
12:00 - 17:00 binnenstad 1 Doesburg 
www.culturelezondagdoesburg.nl

VVV Snertfietstocht
11:00 - 13:00 Dorpsstraat 15 Ruurlo 
www.vvvhartjeachterhoek.nl

05-10-2015

Koeien schilderen bij De Melktap
19:00 - 22:00 Nettelhorsterweg 21 Geesteren 
www.demelktap.nl

Komrij zelf, Museum Kunst Ende
20:00 - 21:30 Misterstraat 94 Winterswijk

Opvoedparty in de Opvoedweek
19:30 - 21:30 Mullerstraat 46 Doetinchem
 
06-10-2015

Rondleiding Bredevoort Herleeft!
14:00 - 15:30 Markt 8 Bredevoort
www.vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl

‘wie jarig is trakteert’ - Huis Verwolde
12:00 -  17:00 Jonker Emilelaan 4 Laren
www.glk.nl/verwolde

07-10-2015

Inspiratieavond | Nico Vlaar
20:00 - 22:00 Waterstraat 5 Zutphen 
www.aumra.nl

Kind op buitenplaats Verwolde
14:00 - 16:00 Jonker Emilelaan 4 Laren 
www.glk.nl/verwolde

Komrij zelf, Museum Kunst Ende
20:00 - 21:30 Misterstraat 94 Winterswijk

Rondleiding Hendrickje door Bredevoort
14:00 15:30 Mark 8 Bredevoort 
www.vvvbredevoort.nl

08-10-2015

Belegeringsavonturen van Prins Maurits
14:00 - 15:30 Markt 8 Bredevoort

Senioren fietsclub
13:30 - 16:30 Bierstraat 1 Lochem
 
09-10-2015

Die Slingetaler
20:00 - 23:00 Lichtenvoordsestraatweg 44 Aalten 
www.slingetaler.nl

Musical Aida
20:00 - 23:00 Hofstraat 159 Doetinchem 
www.musicalproducties.nl

Ontkoppeld - Theatergroep TOP Lochem
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.toplochem.nl

Opvoedparty in de Opvoedweek
19:30 - 21:30 Mullerstraat 46  Doetinchem

Stadswandeling Joods Zutphen
13:30 - 15:30 Dieserstraat 11 Zutphen
www.nigdestedendriehoek.nl

10-10-2015

10e Herfstwandelweekend Jubileumtocht
8:00 - 13:00 Aladnaweg 3 Aalten 
www.wandelvriendaalten.nl

BACHconcert in de Catharinakerk 
20:15 - 22:15 Simonsplein 25 Doetinchem

Bonne Route en duo Alles Anders
20:00 - 23:00 Kerkstraat 42 Hengelo 
www.vriendenhengeloseremigiuskerk.nl

Ierse muziek: Blue Dew en Thijs Bunders
20:00 - 22:30 Nieuweweg 5 Ruurlo

Kunstroute Borculo
13:00 - 14:00 Burg. v. Weliestraat 12 Borculo

Lezing Badriah Suzanna Hamelink
18:30 - 21:00 Zutphenseweg 11 Vorden 
www.deburgerij-vorden.nl

Musical Aida
20:00 - 23:00 Hofstraat 159  Doetinchem

Ontkoppeld - Theatergroep TOP Lochem
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.toplochem.nl

Oranjehof Kledingshow
14:30 - 16:30 Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem

Sara Kroos “Doorgefokt”
20:00 - 23:00 Kerkstraat 30-8 Eibergen 
www.theaterhetspieker.nl

Snuffel-hobby markt
10:00 - 16:00 Morsestraat 31 Winterswijk 

The Gentle Storm
20:00 - 20:00 hutteweg 24 Ulft 
www.drucultuurfabriek.nl

Wijnfestival Lochem met smaak
14:00 - 19:00 Markt 1 Lochem 
www.lochemmetsmaak.nl

Wijnhoeve Elanova: rondl. en wijnproeverij
15:00 - 16:15 Bleuminkmaatweg 1 Vorden

11-10-2015

10e Herfstwandelweekend Jubileumtocht
8:00 - 13:00 Aladnaweg 3 Aalten

Buiten “On” gewone Herfstfair
10:30 - 17:00 Rijksstraatweg 182 Zutphen

Zondagmiddagconcerten
15:30 - 16:30 Kerkstraat 4 Vorden 
www.vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Expositie in Orso d’Oro Wehl
12:00 - 17:00 Grotestraat 15 Wehl 
orsodoro.nl

Jazz Concert
14:30 - 17:30 Kerkweg 2 Didam 
www.jazzsooszevenaar.nl

Musical Aida
14:00 - 17:00 Hofstraat 159 Doetinchem 
www.musicalproducties.nl

Nationale Bokbierdag
Houtmarkt 75 Zutphen 
www.bokbierdag.nl 

Koor 2nd Edition: Top 2000 in concert
14:30 - 17:00 Ruurloseweg 1 Groenlo 
www.kleinkoorsecondedition.nl

Veenexcursies door het Vragenderveen
10:00 - 13:00 Winterswijkseweg 9 Vragender
www.vragenderveen.nl

AchterhoekAgenda Een selectie van evenementen uit de regio zoals deze gepubliceerd staan op 

Achterhoekagenda.nl. Voor het meest actuele en volledige aanbod verwijzen u  

naar deze site. (onderstaand is bijgewerkt op 25-09-2015)



WTC Vlearmoestocht
9:00 - 17:00 Waterleidingdijk 2 Neede

Zondagmiddagconcert Sint Joriskerk
15:00 - 16:00 Markt 3 Bredevoort 
www.sintjorisconcerten.nl

13-10-2015

Rondleiding Bredevoort Herleeft!
14:00 - 15:30 Markt 8 Bredevoort
www.vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl

14-10-2015

Kees van Kooten vertelt
20:00 - 22:00 Parallelweg 7 Winterswijk 
www.blz.nl/boekhandelkramer

Meditatief Klankschalenconcert
20:00 - 22:15 Hummeloseweg 39 Zelhem
www.verenigingparabool.nl

Rondleiding Hendrickje door Bredevoort
14:00 - 15:30 Mark 8 Bredevoort 
www.vvvbredevoort.nl

15-10-2015

De kunst van oud worden en jong blijven
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.schouwburglochem.nl

Belegeringsavonturen van Prins Maurits
14:00 - 15:30 Markt 8 Bredevoort
 
16-10-2015

Roy Donders - Glitter & Glamourtour  (Try out)
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.schouwburglochem.nl

Sapdag - Boerderijwinkel Horstink
9:00 - 17:00 Prinsenmaatweg 3 Rha 
www.fruitbedrijfhorstink.nl

17-10-2015

CactusOase: Herfstkaboutertjes maken
10:00 - 17:00 Jongermanssteeg 6 Ruurlo 
www.cactusoase.nl

Folkband Air Laut op Kasteel Hackfort
20:00 - 22:30 Baakseweg 8 Vorden 
www.Natuurmonumenten.nl/activiteiten

Gelderse Museumdag
12:00 - 17:00 Jonker Emilelaan 4 Laren 
www.glk.nl/verwolde

Henry van Loon - Sluimer
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.schouwburglochem.nl

Het spookt op Verwolde
19:00 - 20:00 Jonker Emilelaan 4 Laren 
www.glk.nl/verwolde

Inheemse Drumkaravaan
14:00 - 17:30 Kaaldijk 4 Ruurlo

Jubileumconcert Classic WM
20:15 - 23:00 Haitsma Mulierweg 11 Winterswijk

Nurlaila Karim/Mike Schäperclaus “Fourtina”
20:00 - 23:00 Kerkstraat 30-8 Eibergen 
www.theaterhetspieker.nl

Opruimingsboekenmarkt in Bredevoort
10:00 - 17:00 ‘t Zand 1 Bredevoort 
www.bredevoort-boekenstad.nl

Open draaidag Stoomhoutzagerij Nahuis
10:00 - 16:00 Winterswijkseweg 47-49 Groenlo 
www.stoomzagerij.nl

Snuffelmarkten Aalten
10:00 - 16:00 Markt 4 Aalten

Wijnhoeve Elanova: rondl. en wijnproeverij
15:00 - 16:15 Bleuminkmaatweg 1 Vorden

 
18-10-2015

CactusOase: Open dag Indian Art Gallery
10:00 - 17:00 Jongermanssteeg 6 Ruurlo 
www.cactusoase.nl

Concert in het Doopsgezind Kerkje
16:30 - 18:30 Torenstraat 4 Winterswijk

Dinie Hiddink & Duo Buitengewoon
15:00 - 18:00 Lindeseweg 29 Vorden 
www.TheaterOnderdeMolen.nl

Excursie Gorsselse Heide
14:00 - 16:00 Elzerdijk 44 Eefde 
www.ivn.nl/zutphen

Expositie in Orso d’Oro Wehl
12:00 - 17:00 Grotestraat 15 Wehl 
orsodoro.nl

Filmhuis Lochem - Still Life
15:00 - 17:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.schouwburglochem.nl

Herfstkleurenfietstocht Varsseveld
10:00 - 13:00 van Pallandtstraat 8 Varsseveld

Herfsttinten-boerenkool tocht 
13:00 - 14:00 Dorpsstraat 1 Laren
www.toeristenbelanglaren.nl

Kunst en Lunch in de Oranjerie
12:00 - 15:30 Jonker Emilelaan 4 Laren 
www.glk.nl/verwolde

Open dag Tuinen Landgoed de Wiersse
10:00 - 17:00 Wiersserallee 9 Vorden 
www.dewiersse.nl

Stadswandeling Joods Zutphen
13:30 - 15:30 Dieserstraat 11 Zutphen 
www.nigdestedendriehoek.nl

20-10-2015

Rondleiding Bredevoort Herleeft!
14:00 - 15:30 Markt 8 Bredevoort
www.vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl

Kinderdorp 
13:30 - 17:00 Markt 1 Winterswijk
 
21-10-2015

High Sensitives ontmoeting
20:00 - 22:00 Waterstraat 5 Zutphen 
www.lichtwerkplaats.nl

CactusOase: Anny Cactus Kindertheater
14:00 - 16:00 Jongermanssteeg 6 Ruurlo 
www.cactusoase.nl

Herfst knutselmiddag - Huis Verwolde
14:00 - 16:00 Jonker Emilelaan 4 Laren
www.glk.nl/verwolde

Huifkartochten
13:30 - 15:30 Borchgraven 4 Varsseveld

Kids Pronken met veren
13:00 - 15:30  Lochem 
www.beleefdevalkerij.nl

Open draaidag Stoomhoutzagerij Nahuis
10:00 - 16:00 Winterswijkseweg 47-49 Groenlo 
www.stoomzagerij.nl

Plop - Het sprookjesboek (2+)
14:00 - 15:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.schouwburglochem.nl

Rondleiding Hendrickje door Bredevoort
14:00 - 15:30 Mark 8 Bredevoort 
www.vvvbredevoort.nl

Spokentocht Doolhof
20:00 - 22:00 Hengeloseweg 2 Ruurlo 
www.doolhofruurlo.nl

22-10-2015

Drumcirkel
19:30 - 21:00 Kaaldijk 4 Ruurlo 
www.vierwinden.eu

Belegeringsavonturen Prins Maurits
14:00 - 15:30 Markt 8 Bredevoort

23-10-2015

De Slag om Grolle
10:00 - 17:00 Binnenstad Groenlo 
www.slagomgrolle.nl

Erwin Nyhoff - The Kings of Rock’n’Roll
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.schouwburglochem.nl

Stadswandeling Joods Zutphen
13:30 - 15:30 Dieserstraat 11 Zutphen
www.nigdestedendriehoek.nl

24-10-2015

De Slag om Grolle
10:00 - 17:00 Binnenstad Groenlo 
www.slagomgrolle.nl

‘Het spookt op Verwolde, griezelen in de tuin’
19:00 - 20:00 Jonker Emilelaan 4 Laren 
www.glk.nl/verwolde

Lochem Rock City
21:00 - 23:59 Oosterwal 22 Lochem 
www.lochemrockcity.nl

Wijnhoeve Elanova: rondl. en wijnproeverij
15:00 - 16:15 Bleuminkmaatweg 1 Vorden
 
25-10-2015

De Slag om Grolle
10:00 - 17:00 Binnenstad Groenlo 
www.slagomgrolle.nl

28e Herfsttintentocht (wandelen)
9:00 - 12:00 Zutphenseweg 103 Lochem

Expositie in Orso d’Oro Wehl
12:00 - 17:00 Grotestraat 15 Wehl 
orsodoro.nl

Herfstwandeltocht VVV Dinxperlo
9:30 - 12:30 Raadhuisstraat 8 Dinxperlo

Jazz in Zutphen & Herfstfair
12:00 - 19:00 Houtmarkt 75 Zutphen

Stella Maris: muziek van over zee
11:30 - 13:00 Mettrayweg 25 Eefde 
www.kapeloptrijsselt.nl

‘Wolvenverhalen van Overzee’
14:00 - 16:00 Jonker Emilelaan 4 Laren 
www.glk.nl/verwolde

Klassiekers op de koffie
11:00 - 13:00 Badweg 4 Winterswijk
www.klassiekerrally.nl

Koopzondag Halloween
12:00 - 17:00 Simonsplein 15 Doetinchem 
www.jedoethetindoetinchem.nl

Maartje en Kine - De Goldberg Machine
15:00 - 17:00 Emmastraat 38-40 Lochem 
www.jansstheater.nl

Muziekvesper Gudulakerk Lochem
19:00 - 20:30 Markt 1 Lochem 
www.gudula.nu

Slagwerkgroep Crescendo: “Stick Together”
14:30 - 17:00 Hofstraat 2 Doetinchem
 
26-10-2015

Expositie Heilige Geometrie: zien en ervaren
10:30 - 18:00 Kapelstraat 2 Bronkhorst 
www.thewayofthespirit.nl

Jazz in Zutphen & Herfstfair
12:00 - 19:00 Houtmarkt 75 Zutphen

Stadswandeling Joods Zutphen
13:30 - 15:30 Dieserstraat 11 Zutphen
www.nigdestedendriehoek.nl

27-10-2015

Rondleiding Bredevoort Herleeft!
14:00 - 15:30 Markt 8 Bredevoort
www.vvvaalten-bredevoort-dinxperlo.nl

Filmhuis Lochem - Locke
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.schouwburglochem.nl

28-10-2015

CactusOase: Anny Cactus Kindertheater
14:00 - 16:00 Jongermanssteeg 6 Ruurlo 
www.cactusoase.nl

Herfst knutselmiddag - Huis Verwolde
14:00 - 16:00 Jonker Emilelaan 4 Laren 
www.glk.nl/verwolde

‘Hoe word je een prins of prinses’
14:00 - 15:30 Jonker Emilelaan 4 Laren 
www.glk.nl/verwolde

Huifkartochten
13:30 - 15:30 Borchgraven 4 Varsseveld

Ir. Harco W.F. Jellema (lezing)
10:30 - 13:30 Molenweg 55 Gorssel 
www.pluspuntgorssel.nl

Rondleiding Hendrickje door Bredevoort
14:00 - 15:30 Mark 8 Bredevoort 
www.vvvbredevoort.nl

29-10-2015

Bijeenkomst Longpunt de Achterhoek
15:30 - 17:30 Kruisbergseweg 25 Doetinchem

Belegeringsavonturen van Prins Maurits
14:00 - 15:30 Markt 8 Bredevoort
 
30-10-2015

Balkan dances - Rijke tradities herleven
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.schouwburglochem.nl

Gaon! Etten in de Achterhoek
18:30 - 22:00 Geheime locatie  Winterswijk 
www.gaon.nl

Stadswandeling Joods Zutphen
13:30 - 15:30 Dieserstraat 11 Zutphen 
www.nigdestedendriehoek.nl

31-10-2015

80 jaar Lochems Mannenkoor
20:00 - 22:00 Markt 1 Lochem 
www.lochemsmannenkoor.nl

Beat the Boktor Fest
20:00 - 2:00 Spalstraat 3 Hengelo

Drumbouwworkshop
9:30 - 17:00 Kaaldijk 4 Ruurlo

Fred Delfgaauw - In de wachtkamer van de liefde
20:00 - 22:00 Oosterwal 22 Lochem 
www.schouwburglochem.nl

Gängeskestochten met gids
14:00 - 16:00 Markt 14 Aalten

Keifestival Lichtenvoorde
19:00 - 23:59 Centrum Lichtenvoorde 
www.keifestival.nl

Uitvaartbeurs Doetinchem, Catharinakerk
11:00 - 17:00 Simonsplein 25 Doetinchem

Wijnhoeve Elanova: rondl. en wijnproeverij
15:00 - 16:15 Bleuminkmaatweg 1 Vorden



Koen Hermans eindigt als 
zesde in WK-eindklassement

HENGELO - Koen Hermans is er 
met zijn bakkenist Kenny van 
Gaalen in geslaagd de zesde 
plaats in de eindstand van het 
WK Zijspancross te bereiken. 
Een formidabele prestatie van 
de achttienjarige Hengeloër, die 
vorig jaar nog als vijftiende ein-
digde. Hoogtepunt was een podi-
umplaats in Genk, toen het duo 
zich als derde klasseerde.

Team Hermans/van Gaalen wist 
een flinke sprong richting de we-
reldtop te maken. Doelstelling 
aan het begin van dit jaar was bij 
de eerste tien te komen. De zesde 
plaats overtreft alle verwachtin-
gen. Hermans is dan ook zeer 
tevreden over het afgelopen sei-
zoen: "We begonnen direct goed 
en geleidelijk kwamen we hoger in 
de top tien. Het was een vrij con-
stant jaar, waarin we dikwijls bij 
de eerste vijf wisten te klasseren. 
Hoogtepunt was de derde plaats in 
Genk. Het podium was helemaal 
Nederlands, maar ze hadden het 
volkslied niet paraat. Toen zetten 
de supporters spontaan het Wil-
helmus in en veel mensen vielen 
in, dat was een prachtig moment. 

Een heel bijzondere ervaring was 
de gecombineerde reis van twee 
weken naar Estland en Letland. 
Drie dagen ertussen hielden we 
vakantie en gingen naar het strand 
in Pärnu. Ook Spanje was een verre 
reis, maar je kunt niet zomaar een 
Grand Prix overslaan; dan zak je 
weer in het klassement. Een paar 
manches hebben we geen punten 
gepakt door pech, maar verder 
presteerden we heel regelmatig."

Belangrijke steun was bakkenist 
Kenny van Gaalen. De voormalige 
wereldkampioen brengt ervaring 
mee, kent vele banen, de goede lij-
nen en heeft veel waardevolle tips, 
waar de achttienjarige Hermans 
zijn voordeel mee doet. "Kenny is 
een van de beste bakkenisten van 
Nederland. Het klikt heel goed en 
is altijd erg enthousiast. Hij vindt 
het prachtig in de bak te staan bij 
een veel jongere rijder die hij kan 
kneden. Ik heb al veel van hem 
geleerd, inclusief een beetje Bra-
bants."

In 2016 wil het Team Hermans/
Van Gaalen opnieuw progressie 
boeken. In elk geval blijft het hele 

team met begeleiding intact. Om 
bij de top aan te sluiten is afhan-
kelijk van veel factoren, vertelt 
Hermans: "Ervaring, kracht en 
conditie zijn belangrijk. Daarnaast 
uiteraard een snelle motor en een 
goede bakkenist."

Het seizoen is nog niet afgesloten. 
Op 27 september in Lierop en 4 
oktober in Harfsen zijn de laatste 
twee races voor het ONK-klasse-
ment. Hermans/Van Gaalen staat 
in dat klassement als vijfde. De 
andere twee Hengeloërs Van Wer-
ven/Beunk staan derde (tiende 
in WK-eindstand) en Willemsen/
Sloot als vierde (twintigste op WK). 
Drie Hengeloërs bij de eerste vijf, 
wat een weelde! Zeker in Harfsen 
is er dus nog een mooie gelegen-
heid in de regio om de Hengelose 
zijspannen te bewonderen en aan 
te moedigen. De beste drie Neder-
landse zijspannen in de WK-eind-
stand worden elk jaar uitgenodigd 
voor de Sidecarcross des Nations. 
Ook Hermans/Van Gaalen mogen 
aan deze landenwedstrijd deel-
nemen, die dit jaar op 11 oktober 
in Schwedt bij Berlijn wordt ver-
reden.

   

Erfgoedcentrum en Regionaal Archief
REGIO - Binnenkort starten bij 
Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers en Regionaal Archief Zut-
phen cursussen voor geïnteres-
seerden in stamboomonderzoek 
en het lezen van oud schrift. Op 
alle cursussen is nog plaats.

Basiscursus genealogie
De basiscursus genealogie helpt u 
op weg bij uw zoektocht naar uw 
voorouders. De cursus geeft uit-
leg over de eerste bronnen die u 
bij uw onderzoek tegenkomt, de 
bevolkingsregisters, de burgerlijke 
stand en de Doop- Trouw en Be-
graafboeken. 

Daarnaast behandelt de cursus de 
geschiedenis van de bevolkings-
registratie en leert u zoeken naar 
gegevens op Internet en in archie-
ven.

Locatie: Regionaal Archief Zutpen, 
Spiegelstraat 13-17, Zutphen. Data 
en tijd: donderdag 1, 8, 15 en 22 
oktober, van 13.30-16.00 uur
Informatie, kosten en opga-

ve : voor eind september via 
B.vanSligtenhorst@zutphen.nl of 
0575-512157.

Genealogie voor gevorderden
Deze cursus is een vervolg op de 
basiscursus genealogie en be-
handelt o.a. bronnen als volkstel-
lingen, registres civiques, lidma-
ten- en communicantenregisters, 
akten van indemniteit en poorter-
boeken.
Tevens komen het ordenen en pu-
bliceren van onderzoeksresulta-
ten, onderzoek in notariële archie-
ven en militieregisters aan bod.

Locatie: Erfgoedcentrum Achter-
hoek en Liemers, IJsselkade 13, 
Doetinchem. Data en tijd: 9 en 
23 oktober en 6 en 20 november, 
13.30-16.00 uur
Informatie, kosten en opgave : 
voor eind september via info@
ecal.nu of 0314-787078.

Paleografie
Een archiefonderzoeker of gene-
aloog krijgt vroeg of laat te ma-

ken met teksten uit de 16e en 17e 
eeuw. Dan kan het oude schrift 
een obstakel zijn. In de cursus pa-
leografie leert u de beginselen van 
het lezen en begrijpen van oud 
schrift. U leert de betekenis van in 
onbruik geraakte woorden en leert 
spellingsvormen en afkortingen 
begrijpen. Het cursusmateriaal is 
geselecteerd uit Gelderse bron-
nen en specifieke problemen met 
regionale geschriften krijgen extra 
aandacht.

Locatie: Erfgoedcentrum Achter-
hoek en Liemers, IJsselkade 13, 
Doetinchem. Data en tijd: 2, 16 
en 30 oktober; 13 en 27 november 
2015 en 8 en 22 januari; 5 en 19 
februari en 4 maart 2016, 13.30-
16.00 uur. Informatie, kosten en 
opgave: voor eind september via 
info@ecal.nu of 0314-787078. 

De cursussen worden gegeven 
in samenwerking met de Neder-
landse Genealogische Vereniging, 
afdeling Achterhoek en Liemers.

Installatiebedrijf Fons 
Jansen 35 jarig jubileum
VORDEN - 35 jaar geleden begon 
zijn bedrijf letterlijk op wielen. En 
dat is ook wel logisch voor iemand 
die zegt het vak ingerold te zijn. Op 
1 oktober 1980 sprong hij zelfstan-
dig in het gat in de markt dat was 
ontstaan doordat zijn concurren-
ten te groot werden voor het klei-
nere werk. Geen nacht heeft Fons 
Jansen wakker hoeven liggen, of in 
elk geval niet vanwege gebrek aan 
werk. Wel lag hij wakker van en-
thousiasme. Als hij nadacht over 
nieuw te bedenken constructies, 
loden dakgoten en bijvoorbeeld 
het bijzondere zinken felsdak van 
het Meestershuis in Vorden.

Behoorlijk onzeker
Fons is ongetwijfeld een onder-
nemer die groot is geworden van-
uit zijn onzekerheid. Hij is geen 
blaaskaak die roept de beste te 
zijn, maar juist altijd gedacht 
heeft niet goed genoeg te zijn. En 
zodoende nog net iets harder te 
moeten doorpakken om op ni-
veau mee te kunnen draaien. En 
dat maakt hem inmiddels een van 
de weinigen die nog zeer specia-
listisch werk verricht, zowel in het 
moderne werk als in het monu-
mentale werk met lood en zink. 
Het gewicht van de loden dak-
goten leverde hem naast profes-
sionele voldoening ook een zeer 
professionele, chronische rugpijn 
op. Maar niets weegt op tegen de 
voltooiing van een mooie klus.

Stoppenkast studentenhuis
In zijn bedrijfspand tegenover het 
treinstation in Vorden verweeft 
hij zijn eigen ervaring beeldend 
met de historie van het installatie-
vak zelf. Binnen de muren van 
zijn kantoor wrijft hij enthousiast 
in zijn handen wanneer hij ver-
telt over het bedrijf. De wanden 
om hem heen zijn versierd met 
foto's van geleverde klussen, ter 
illustratie van vele mooie momen-
ten uit een rijk en ambachtelijk 
arbeids-leven. Achter mij herken 
ik de stoppenkast uit elk willekeu-
rig studentenhuis, de aanwezige 
installatie-elementen vertellen 
het verhaal van 35 jaar ervaring 
en vakmanschap. Natuurlijk, er is 
altijd stress. Je bent altijd aan het 
rennen en racen. Je bent eindver-
antwoordelijk. Maar er is ook al-
tijd de immense liefde en passie 
geweest voor dit werk. Met echte, 
ouderwetse, specialistische vak-
kennis. Welke je toe moet kunnen 
passen in elk project. Van klein tot 
groot.

Onzichtbaar comfort
Onder de afhangende bomen van 

Huize Den Dam te Eefde staan zijn 
busjes ietwat schuin geparkeerd. 
Onder historie en in de toekomst. 
Binnen wordt, door zijn toegewij-
de en vakkundige medewerkers, 
gewerkt aan vijf nieuw te realise-
ren appartementen. In een statig 
pand met allure, waar Fons met 
zijn medewerkers het karakteris-
tieke zinken roevendak een paar 
jaar geleden vervangen heeft. Het 
hele installatieplan werd aan hem 
toevertrouwd. Nog heel even, en 
dan worden zijn buizen, gedach-
tespinsels, leidingen en draden 
achter een dikke laag stucwerk be-
dekt. En kunnen toekomstige be-
woners genieten van zijn onzicht-
bare comfort.

Eerlijk en ontwapenend
Toch rinkelt de telefoon niet enkel 
voor het grote werk. Men belt ook 
voor het aanleggen van de aan-
sluiting van een afwasmachine, of 
omdat de kraan weer eens lekt. En 
dan komt Fons gewoon even aan-
waaien om zijn eerlijke expertise 
te geven. Om je te vertellen dat je 
hem wellicht beter in kunt huren 
om wekelijks de afwas te komen 
doen, dan dat je hem die aan-
sluiting laat maken. Soms is het 
nu eenmaal niet lucratief genoeg 
om je vloer open te breken en je 
meterkast uit te breiden. En het is 
juist die eerlijke en ontwapenende 
houding die hem de betrouwbare 
vakman maakt die je zoekt binnen 
het hedendaagse web van profes-
sionals.

De toekomst
'Natuurlijk, na 35 jaar denk je aan 
de tijd dat je dit bedrijf niet meer 
runt. Maar ik zal het stokje geleide-
lijk overgeven, er zal een transitie-
periode moeten zijn van een aan-
tal jaren. Het bedrijf draagt mijn 
naam, maar zal niet binnen mijn 
familie blijven.' De man bracht 
namelijk wereldse kinderen groot. 
Zijn dochter woont al lange tijd 
in Singapore en zijn zoon zag elk 
stadje in Australie, Nieuw-Zeeland 
en omstreken. Ze kozen een ander 
pad en dat maakt dat Fons een 
opvolger zoekt. Maar voorlopig tij-
gert hij nog door kruipruimtes en 
schuifelt hij door dakgoten. Werkt 
hij op de toppen van kastelen en 
altijd op de toppen van zijn kun-
nen.
   

 ■ Fons Jansen 
Burgemeester Galleestraat 58, 
7251 EC Vorden 
0575 552 637 
www.fonsjanseninstallateurs.nl

   

Koffiemorgen Vrienden 
van de Streektaal
Met Duo Alles 
Andès en Esther 
Kämink
REGIO - Alles Andès, afkomstig uit 
Dinxperlo, verzorgt zondag 11 ok-
tober bij café-restaurant Stegeman 
in Laren tijdens de Koffiemorgen 
van de Vrienden van de Streektaal 
veur Lochum en umgeving de mu-
ziek. Zij spelen een groot aantal 
zelf geschreven nummers in het 
Oost-Gelders dialect. Van gevoe-
lige melancholische nummers tot 
gezellige meezingers, met verras-
sende teksten.

Esther Kämink uit Aalten is opge-

groeid met het dialect. Zij verzorgt 
deze morgen de verhalen. Haar 
verhalen zijn soms een beetje ab-
surd of helemaal onmogelijk met 
een flinke dosis zwarte humor en 
ze hebben vaak een verrassend 
eind. Al met al een morgen om van 
te genieten.

Aanvang 11.00 uur (zaal open 
10.30 uur). Kosten voor deze mor-
gen zijn negen euro per persoon 
inclusief koffie/thee bij binnen-
komst en een muntje voor een 
drankje in de pauze. Ook niet le-
den zijn van harte welkom.
   

 ■ Voor meer informatie: www.
streektaalvrienden.nl

Koen Hermans en Kenny van Gaalen. Foto Albert Schreuder.
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Voor veel voorkomende producten 
zoals paspoort of rijbewijs en voor een 
intakegesprek als werkzoekende kunt 
u heel eenvoudig digitaal via de website 
een afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (bijvoorbeeld vergunningen) 
kunt u ons bellen (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdag 17.00-20.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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De gemeenteraad beveelt de 
Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties aan om 
Marianne Besselink uit Groningen 
voor te dragen als uw en onze 
nieuwe burgemeester. Dat is de 
uitkomst van de speciaal inge-
laste raadsvergadering die 
24 september jl. plaatsvond. 

Marianne Besselink is 43 jaar oud. 
Zij was van 2011-2015 gedepu-
teerde (PvdA) in de provincie 
Groningen met als portefeuille 
Wonen, Welzijn, Zorg, Leefbaar-
heid en Krimp. Daarvoor was 
Besselink onder andere lid van 
de Tweede Kamer van 2006 
tot 2010 en werkte ze voor de 
gemeente Groningen in diverse 
functies. Zij is getrouwd en 
moeder van twee dochters 
van twee en vijf jaar oud.

Uitstekende match 
In een verklaring gaf de voorzitter 
van de vertrouwenscommissie, 
Dirk Jan Huntelaar, aan dat de 
vertrouwenscommissie Marianne 
Besselink heeft ervaren als een 
energiek, no nonsense persoon 
met ruime ervaring op het dossier 
bevolkingskrimp. Zij toont betrok-
kenheid en enthousiasme bij de 
kansen en opgaven van Bronck-
horst en de regio. Besselink heeft 
een breed netwerk en ze is 
gericht op samenwerking en 

duurzame relaties. Zij overstijgt 
daarbij deelbelangen. Ze is een 
aanjager en vernieuwer, gericht 
op resultaat en het gezamenlijk 
realiseren van doelen. Huntelaar: 
“We zochten een boegbeeld en die 
hebben we met Marianne Besse-
link gevonden. Ze is ondernemend 
en heeft lef!” 

De gemeenteraad vindt mevrouw 
Besselink een uitstekende match 
met de gemeente Bronckhorst en 
een aanwinst voor de Achterhoek. 

Vervolgprocedure
Met deze aanbeveling door de 
gemeenteraad is de procedure tot 
benoeming van de nieuwe burge-
meester nog niet afgerond. Op 
grond van de aanbeveling van de 
gemeenteraad doet de Minister 
van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties een voor-
dracht aan de Koning die het be-
noemingsbesluit tekent. In over-
leg met de Minister wordt ook 
vastgesteld op welke datum  

Marianne Besselink wordt  
geïnstalleerd als burgemeester 
van Bronckhorst. Dit gebeurt  
tijdens een buitengewone raads-
vergadering. Commissaris van de 
Koning Clemens Cornielje neemt 
in deze raadsvergadering de eed 
of belofte af. Over de datum van 
deze vergadering komt later meer 
informatie.  

Marianne Besselink volgt Henk 
Aalderink op die in februari 2015 
overleed en 10 jaar burgemeester 
was. Helmi Huijbregts-Schiedon 
is sindsdien waarnemer en 
draagt het stokje straks over aan 
Besselink.

Raad beveelt Marianne Besselink aan als   
nieuwe burgemeester van Bronckhorst! 
Het is bekend welke naam op het visitekaartje komt en onze ambtsketen gaat dragen!

Na een pilot in Vorden in de 
zomer van 2014 bieden we  
vanaf 2016 alle huishoudens in 
Bronckhorst de mogelijkheid om 
boeken, e-goed, speelgoed en 
textiel via de BEST Tas heel een-
voudig thuis in te zamelen. Door 
de nieuwe inzamelvoorziening 
kunnen deze ‘afval’stromen nog 
beter hergebruikt worden. Voor 
u als inwoner geldt hoe minder 
afval u aanbiedt, hoe minder u 
betaalt aan afvalstoffenheffing. 
De BEST Tas wordt dan 1x in de  
8 weken huis-aan-huis opge-
haald. In de pilot-periode ge-
beurde dit eens in de 4 weken. 
Uit onderzoek onder de deelne-

mende huishoudens en de inza-
melaar bleek echter dat een in-
zamelfrequentie van eens in de  
8 weken beter zou voldoen. Later 
dit jaar krijgt u informatie over 
hoe de inzameling met de BEST 
Tas werkt. 

Circulus-Berkel gaat de inzame-
ling en sortering van de BEST 
Tas organiseren. Zij bekijken na-
drukkelijk of de extra werkgele-
genheid die door de nieuwe inza-
meling ontstaat ingevuld kan 
worden door inwoners met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Met 
(lokale) kringloopbedrijven wor-
den gesprekken aangegaan over 
de invulling van hun rol bij de in-
zameling en de sortering van de 
BEST Tas.

Gemeentelijk afvalbeleid 
Ons afvalbeleid is erop gericht 
zo min mogelijk restafval in te 
zamelen en zoveel mogelijk afval 
her te gebruiken. Het doel: in 
2030 nog slechts 10 kilo ingeza-
meld restafval per inwoner. Op 
dit moment is dat nog 107 kilo. 

Door de invoering van de BEST 
Tas verwachten we 55% meer 
textiel in te zamelen en 36% 
e-goed.

BEST Tas inzameling straks 
in hele gemeente
U hoeft in 2016 dit ‘afval’ niet meer 
weg te brengen of in grijze container 
te doen

In onze gemeente zijn jaarlijks 
veel evenementen. Voor een 
evenement zijn verschillende 
toestemmingen nodig, zoals een 
evenementenvergunning, tijdelijke 
reclamevergunning of een onthef-
fing voor tijdelijk kamperen. 
De toetsing aan het bestemmings-
plan ontbrak hierin en dat leverde 
onduidelijkheid op. Vandaar dat 
b en w besloten om evenementen 
ook te toetsen op ruimtelijke orde-
ning. Het concept-beleid hiervoor 
is vorige week vastgesteld. 

In de beleidslijn staat in welke 
gevallen de gemeente meewerkt 
aan het verstrekken van de omge-
vingsvergunning als het evenement 
afwijkt van het bestemmingsplan. 
Twee uitgangspunten zijn daarbij 
belangrijk: 
• Er is maatschappelijk draagvlak 

in de buurt voor het evenement
• Het evenement heeft geen 
 negatieve gevolgen voor 
 natuurgebieden van het Gelders 

natuurnetwerk

Hoewel Bronckhorst duidelijk de 
lijn van minder regels nastreeft, 
is de gemeente van mening dat 
toetsing van evenementen aan het 
bestemmingsplan voor alle partijen 
duidelijkheid oplevert. Het concept-
beleid kunt u vanaf 29 september 
2015 inzien op http://overuw-
buurt.overheid.nl. Bent u het niet 
eens met het concept-beleid? 
Reageert u dan voor 2 november 
2015 schriftelijk bij de gemeente. 
Zie ook de formele publicatie 
onder Bekendmakingen en 
Mededelingen. 

Betere toets bij afgifte vergunningen 
voor evenementen



Stel: u komt net uit het ziekenhuis 
en heeft tijdelijk hulp in de huis-
houding nodig. Of u wilt graag 
extra hulp naast de hulp die u van 
ons als maatwerkvoorziening ont-
vangt. Of komt u als mantelzorger 
niet aan bepaalde werkzaam-
heden toe in huis door de drukke 
zorgtaak? U kunt in dit soort situa-
ties in aanmerking komen voor de 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). 
Hiermee kunt u tegen een betaal-
baar tarief via tegoedbonnen extra 
uren huishoudelijke hulp inkopen. 
Bijvoorbeeld voor het lappen van 
de ramen of opruimen van de 
zolder. De gemeente kreeg deze 
tijdelijke toelage van het rijk om 
werkgelegenheid in de zorg te be-
houden. De kosten per tegoedbon 
voor inwoners zijn € 6,00 (in 2015) 
voor een uur hulp, de gemeente 
betaalt € 16,50 aan de zorgaan-
bieder. De bonnen kunt u inzetten 
bij de volgende organisaties: 
Vitaal Thuiszorg, Zorgkompas, 
Thuiszorg Service Nederland en 
Markenheem.

Ook inwoners die niet in aan-
merking komen voor huishou-
delijke hulp via de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 
(Wmo) kunnen dankzij de HHT 
tegen gereduceerd tarief (extra) 
huishoudelijke hulp inkopen. 
Bijvoorbeeld tijdelijke hulp na 
ziekenhuisverblijf, maar ook als 
extra hulp naast wijkverpleging. 
Zij kunnen de hulp inzetten voor 
gewone huishoudelijke taken.

Let op 
Het gaat hier om tijdelijk, extra 
geld, op = op, dus wees er op tijd 
bij. De gemeente heeft hiervoor 
een budget ontvangen van het 
rijk (in 2015 en 2016 totaal ruim 
€ 190.000). Als dit op is, kunnen 
geen extra uren hulp meer inge-
kocht worden.

Bonnen bestellen
Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor het gebruik van de te-
goedbonnen en/of tegoedbonnen 

bestellen, dit kan digitaal via www.
bronckhorst.nl/tegoedbonhuis-
houdelijkehulp of scan de 
QR-code. U kunt ons ook bellen: 
(0575) 75 02 50. 
U kunt maximaal 
10 uur per 
4 weken inkopen.
Een tegoedbon is 
5 weken geldig. 

(Extra) hulp in de huishouding nodig?
Uren huishoudelijke hulp te koop voor 6 euro per uur

Zoveel mogelijk mensen die er 
zelf niet in slagen werk te vinden, 
verdienen een baan. Om dat de 
komende jaren in de Achterhoek 
voor elkaar te krijgen, is de cam-
pagne ‘Unieke Achterhoekers aan 
het werk’ gestart. Unieke Achter-
hoekers zijn mensen die om wel-
ke reden dan ook moeite hebben 
een baan te vinden. Zij hebben nu 
een Wajong-uitkering, werken bij 
de sociale werkvoorziening of 
hebben een beperking waardoor 
zij steeds buiten de boot vallen. 
De campagne ‘Unieke Achter-
hoekers aan het werk’ laat de 
komende tijd zien dat al deze 
werkzoekenden zo hun eigen 
talent hebben. Uiteindelijk is het 
doel dat er meer banen komen 
voor deze Unieke Achterhoekers.

Wat gaan we doen?
De komende tijd gaan medewer-
kers van het Werkgeversservice-
punt Achterhoek op bezoek bij be-
drijven en overheidsinstellingen. 
Ze gaan met elkaar in gesprek 
over wie Unieke Achterhoekers 
eigenlijk zijn en of er mogelijkhe-
den zijn om hen een baan aan te 
bieden. Ook via social media vra-
gen we regelmatig aandacht voor 
dit onderwerp. Verder bezoeken 
wethouders uit de verschillende 
gemeenten bedrijven die al met 

Unieke Achterhoekers werken. 
Om hen in het zonnetje te zetten, 
maar ook om bij hen de eerste er-
varingen met deze ‘unieke’ mede-
werkers op te halen. Zo bezocht 
wethouder Paul Seesing PMS, een 
bedrijf in Hengelo dat al jarenlang 
meerdere medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst heeft. Hij overhandigde de 
directeur een gevelbordje dat laat 
zien dat dit bedrijf Unieke Achter-
hoekers aan het werk helpt. 
Richard Geeraths, directeur van 
PMS: “Je ziet mensen echt groei-
en in hun eigenwaarde en in hun 
werk. Ik ben ontzettend trots op 
wat ze presteren en dankbaar dat 
wij dit kunnen doen.” 

Uniekeachterhoekers.nl
Op www.uniekeachterhoekers.nl 
staat informatie over wie Unieke 
Achterhoekers eigenlijk zijn. 
Werkgevers (ambassadeurs) 
vertellen op hun beurt ook hun 
verhaal, zodat andere werkgevers 
kunnen overwegen of hun bedrijf 
ook een plek kan zijn voor een 
Unieke Achterhoeker. 

Initiatief van Werkbedrijf 
Achterhoek
De campagne is een initiatief van 
het in januari opgerichte Werk-
bedrijf Achterhoek. In het Werk-
bedrijf zijn alle Achterhoekse ge-
meenten, het UWV en de Achter-
hoekse werkgeversorganisaties 
en vakbonden vertegenwoordigd. 
Samen staan zij voor de opdracht 
om (nieuwe) kansen op werk te 
creëren voor werkzoekenden met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Deze opdracht komt voort uit de 
het landelijke Sociaal Akkoord 
dat in het kader van de nieuwe 
Participatiewet is gesloten.

Gezamenlijke campagne van gemeenten, 
UWV, werkgeversorganisaties en 
vakbondbonden

Meer banen voor 
‘Unieke Achterhoekers’

Op 14 oktober 2015 vindt er in 
Zaal Den Bremer in Toldijk een 
presentatie plaats over de bouw 
en historie van de (IJssel)boer-
derijen in de omgeving van 
Steenderen. De avond begint om 
20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 
uur open. De heer Wim Jansen, 
projectleider van de Stichting 
IJsselhoeven, geeft u deze avond 
veel leuke voorbeelden. Er is 
genoeg beeldmateriaal om u te 
laten zien!

De volgende onderwerpen komen 
aan bod:
• geschiedenis van de bouw van 

deze boerderijen, zoals het 
 hallenhuis, krukmodel en 
 grupstalmodel
• geschiedenis in het bouwen, 
 zoals over het gebruik van 
 verschillende materialen (hout, 

stenen, glas)

Aanmelden
U kunt zich voor deze avond aan-
melden door een e-mail te sturen 
aan info@bronckhorst.nl o.v.v. in-
formatieavond IJsselboerderijen. 
Graag vernemen wij ook met 
hoeveel personen u komt. 

U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met mevrouw S. Platzer 
of mevrouw W. Kempers via tel. 
(0575) 75 02 50.

Project Dorp en Rand
Voor het project Dorp en Rand 
heeft de gemeente Bronckhorst 
in 2013 diverse partijen uit het 
gebied Steenderen, Bronkhorst, 
Toldijk en Baak benaderd om te 
horen of er wensen en ideeën 
leven in het gebied. Hieruit kwam 
de wens naar voren om de inwo-

ners te informeren over de vele 
historische (IJssel)boerderijen 
die het gebied rijk is. Daarom 
organiseert de gemeente deze 
avond in samenwerking met de 
inwoners uit het gebied. 

Informatie
Op www.bronckhorst.nl > Plannen 
en Projecten > Alle plannen > 
Project Dorp en Rand staat meer 
informatie over de projecten die al 
zijn opgepakt en welke projecten 
verder worden uitgewerkt.

Informatieavond: Historische (IJssel)boerderijen 
Steenderen e.o.

Mantelzorgers zijn onmisbaar. 
Ze zorgen voor iemand in hun di-
recte omgeving die chronisch 
ziek is, dementerend is of een 
beperking heeft. Met hulp van 
een mantelzorger kan iemand zo 
lang mogelijk thuis blijven wo-
nen en meedoen in de maat-
schappij. Tijd om mantelzorgers 
in Bronckhorst in het zonnetje te 
zetten! Kent u een mantelzorger 
en heeft u een wens voor hem/
haar? Laat het ons weten. De 
wens kan van alles zijn. Een 
avondje uit of een leuk cadeautje. 
Hoe persoonlijker, hoe mooier. 
We doen ons best om zoveel mo-
gelijk wensen in vervulling te la-
ten gaan.

Wens in de wensboom
Alle ingezonden wensen hangen 
we in de wensboom, die in de hal 
van het gemeentehuis staat. Wilt 

u een wens insturen voor uw 
mantelzorger of een mantelzor-
ger die u kent? Doe dat dan vóór 
15 oktober a.s. via het formulier 
op www.bronckhorst.nl/wens-
boom of door telefonisch contact 
met ons op te nemen via tel. 
(0575) 75 02 50. U bent natuurlijk 
ook van harte welkom in het ge-
meentehuis om uw wens zelf in 
de wensboom te hangen. Mantel-
zorgers mogen ook zelf hun 
wens insturen.

Dag van de Mantelzorg
Naast het in vervulling laten 
gaan van persoonlijke wensen, 
organiseren we op 10 november 
a.s. (tijdens de Dag van de Man-
telzorg) een verwendag voor 
mantelzorgers in Bronckhorst. 
Mantelzorgers die zich hiervoor 
hebben opgegeven, ontvangen 
binnenkort meer informatie.

Bronckhorst laat wensen 
mantelzorgers uitkomen 

Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet 
niet waar u moet beginnen? 
Heeft u advies nodig bij de lopen-
de gang van zaken in uw onder-
neming, omdat het even wat 
minder gaat? Dan kunt u bij ROZ 
(Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) terecht. Deze organisatie 
voert voor de meeste gemeenten 
in de Achterhoek, waaronder 
Bronckhorst, regelingen voor 

ondernemers uit. Daarnaast 
biedt ROZ advies, coaching en 
trainingen voor starters en onder-
nemers. Zo kunt u bijvoorbeeld 
ondersteuning krijgen van (oud)
ondernemers op het gebied 
van marketing, financiën of 
netwerken om uw bedrijf verder 
te helpen.

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 levens-
vatbaar te blijven en de finan-
ciering niet bancair voor elkaar 
kunnen krijgen. Naast krediet-

verlening biedt het Bbz de moge-
lijkheid voor een tijdelijke inko-
mensaanvulling. 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 onder-
nemend Bronckhorst te stimule-
ren. Voor meer informatie kijk op 
www.rozgroep.nl, (074) 241 5100 
of mail naar info@rozgroep.nl. 

U kunt ook een afspraak maken 
met een ondernemersadviseur 
tijdens het maandelijkse spreek-
uur in ons gemeentehuis. 
De eerstvolgende spreekuren 
zijn op 6 oktober en 3 november 
a.s. van 13.30 tot 17.00 uur. 
Noteer deze data.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?



Bekendmakingen
In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op een-
voudige wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen 
rechten ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het 
besluit. Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de 
bekendmaking zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan 
kunt u tijdens onze openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox 
ontvangen, abonneer u dan via http://overuwbuurt.
overheid.nl op de e-mailservice voor bekendmakingen. 
U kunt daarbij aangeven van welke bekendmakingen 
(bijvoorbeeld ‘binnen een straal van’, maar ook welk 
soort bekendmaking) u een attendering wilt ontvangen. 

Baak:
• Dambroek 35, oprichten bedrijven, melding beoordeeld
• Zutphen-Emmerikseweg 113, vergroten bedrijfsgebouw, vergunning verleend 

Bronckhorst:
• diverse locaties, tijdelijk plaatsen van reclameborden Wecycle, vergunning verleend

Bronkhorst:
• verbetering routing en informatievoorziening kasteelheuvel, vergunning verleend

Drempt:
• Roomstraat 13, bouwen loods, vergunning verleend
• Zomerweg 79, kappen 2 Italiaanse populieren, aanvraag ontvangen

Halle:
• Halseweg 54 47, kappen Amerikaanse eik, aanvraag ontvangen
• Landstraat 12, organiseren Autocross, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Kremersdijk 1, kappen 2 eiken, aanvraag ontvangen
• Lankhorsterstraat 3, uitbreiden ligboxenstal, vergunning verleend
• Schoolstraat 3, vergroten woning, vergunning verleend
• Veldermansweg (nabij de Varsselse molen), verstrekken van zwakalcoholhoudende 

dranken tijdens Volksfeest Varssel 2015, vergunning verleend
• Venneweg 2, plaatsen terreinafscheiding, vergunning verleend
• Diverse wegen, organiseren van off road ontspanningsrit, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Op 24 september 2015 vergaderde 
de gemeenteraad. Als speciale gast 
van de raad woonden leden van 
de dorpsbelangenverenigingen 
Wichmond, Velswijk, Steenderen 
en Halle de vergadering bij. 
De raad sprak over:

• Bestemmingsplan Vorden; 
Rotonde Horsterkamp-
Ruurloseweg

 De rotonde Horsterkamp-
 Ruurloseweg in Vorden wordt 

vergroot en verplaatst. De raad 
stelde het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast

• Behandeling van klachten
 De gemeente heeft er sinds 2015 

verschillende nieuwe taken 
vanuit het rijk bij gekregen op 
het gebied van zorg en welzijn. 
De raad stemde met algemene 
stemmen in met de nieuwe 
klachtenprocedure, die goed 
aansluit op de uitvoering van 

die taken. Een amendement 
van de fracties van VVD, GBB, 
D66 en GroenLinks om voor 

 de behandeling van klachten 
aan te sluiten bij de Nationale     
Ombudsman, in plaats van een 
gemeentelijke ombudsman, 

 en daarnaast een interne 
klachtencoördinator te benoe-
men, werd unaniem aangeno-
men. Met een motie van D66 en 
GroenLinks wordt het college 
onder meer opgeroepen helder 
schriftelijk te communiceren 
met de klager. Daarnaast wil 
de raad dat de beklaagde bij de 
evaluatie van de behandeling 
van klachten wordt betrokken. 
De motie werd unaniem aan-
genomen

• Afsprakenkader detailhandel 
regio Achterhoek

 Winkelcentra veranderen door 
demografische ontwikkelingen, 
maar ook door andere winkel-

formules, vergrijzing bij consu-
ment en winkeliers en internet-
verkoop. Om vitale en aantrek-
kelijke kernen te behouden, 

 zijn regionale afspraken over 
de detailhandel nodig. Hiermee 
kunnen gemeenten lokaal 

 aan de slag om de kernen te 
versterken en leegstand te 
voorkomen. B en w vragen de 
raad in te stemmen met het 

 regionale afsprakenkader. Een 
motie van D66 om tegenstrijdig-
heden en knelpunten tussen het 
afsprakenkader en de regionale 
woonvisie in kaart te brengen en 
weg te nemen werd aangenomen 
(tegen: PvdA en Groenlinks)

• Samenwerking Belastingen/
WOZ

 De gemeente wil de uitvoerende 

werkzaamheden (back office) 
rondom het heffen en innen van 
de gemeentelijke belastingen en 
de WOZ per januari 2016 onder-
brengen bij het Gemeentelijk 
Belastingkantoor Twente (GBT) 
in Hengelo (O). Met het samen-
voegen van onze gemeentelijke 
belastingactiviteiten in deze 

 organisatie beogen we een ver-
betering van de dienstverlening 
en continuïteit. De gemeente 
blijft verantwoordelijk voor de 
gemeentelijke belastingen (o.a. 
beleid en de gemeenteraad 
stelt jaarlijks de hoogte van de 
tarieven vast). De raad stemde 
in met eenmalige overdrachts-
kosten van € 815.0000 (tegen: 
GBB)

• Wijzigingen Gemeenschap-
pelijke Regeling Delta

 Delta voert voor ons de ver-
plichtingen uit die voortvloeien 
uit de Wsw (Wet sociale 

 werkvoorziening). Omdat Delta 
 ophoudt te bestaan wil de 
 gemeente voor 5 jaar aansluiten 

bij de nieuwe gemeenschappelijk 
regeling Delta/’t Plein. Hiermee 
borgen we het werkgeverschap 
voor de Wsw-ers. De raad stem-
de hier unaniem mee in.

• Motie tijdelijke opvang  
asielzoekers Bronckhorst

 Met een motie van CDA, VVD, 
PvdA, D66 en GroenLinks (te-

gen: GBB) draagt de raad het 
college op om na verzoeken 
van het COA medewerking te 
verlenen aan het vinden van 
mogelijkheden voor noodop-
vang van asielzoekers en (tijde-
lijke) opvang van statushou-
ders (mensen met een ver-
blijfsvergunning). Bronckhorst 
moet snel een standpunt inne-
men voor onze bijdrage aan het 
internationale probleem van de 
toestromende vluchtelingen, 
waarbij we ook kansen zien 
voor demografische en econo-
mische ontwikkelingen in onze 
kernen. We moeten mogelijke 
locaties die geschikt zijn voor 
opvang in kaart brengen en een 
plan opstellen voor snelle inte-
gratie van met name status-
houders. Over eventuele op-
vanglocaties waar een grotere 
groep mensen zou kunnen ko-
men, moet steeds duidelijk en 
tijdig met inwoners in de direc-
te omgeving gesproken wor-
den.

 Voor alle informatie over de 
onderwerpen die besproken 
zijn tijdens de vergadering 

 verwijzen wij u naar www.
bronckhorst.nl/gemeenteraad. 
U kunt ook de vergadering terug-
luisteren. De eerstvolgende 

 gemeenteraadsvergadering 
 is op 29 oktober.

Uit de raad

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 5 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

Ook dit jaar kunt u weer gebruik 
maken van de bladkorven. Op 200 
plaatsen in nagenoeg alle kernen 
en buurtschappen van de ge-
meente komen vanaf half oktober 
speciale, tijdelijke bladkorven. 
Hier kunt u het bladafval uit uw 
tuin gratis naartoe brengen. Dat 
scheelt ruimte in uw groene con-
tainer! Bij de keuze van de loca-
ties houden we rekening met een 
goede spreiding over de gemeen-
te en de mogelijkheid tot het legen 
van de bladkorven met een kraan. 
De afstand tussen twee bladkor-
ven is ongeveer 200 meter. We 
plaatsen geen bladkorven in het 
buitengebied, omdat mensen daar 

over het algemeen meer mogelijk-
heden hebben om zelf het blad te 
compos-teren of op te slaan. Op 
plekken met veel gemeentelijke 
bomen plaatsen we meer bladkor-
ven. We plaatsen de korven aan 
het begin van de herfst. We legen 
de korven wekelijks en na de blad-
periode halen we ze weer weg. 

Alléén bladafval
Er is wel een aantal spelregels 
verbonden aan het gebruik van 
de korven. Ze zijn alléén bedoeld 
voor bladafval, dus gooit u er geen 
plastic of papieren zakken in! Ook 
ander tuinafval, zoals grasmaaisel 
of afstervend loof hoort niet in 
de korven thuis. Wanneer we die 
zaken regelmatig aantreffen in 
een bepaalde bladkorf, dan halen 
we de korf op deze plek weg.  
Naast de bladkorven kunt u ook 
jaarlijks 500 kg groen afval gratis 
naar de afvalbrengpunten in 
Doetinchem of Zutphen brengen, 
op vertoon van uw afvalpas.

De bladkorven staan er binnenkort weer



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

Dames- en Herenmode t/m maat 56

Speciale aanbieding:
DNY & X-Two damesbroeken maat 42 t/m 56 

- spijkerbroek in diverse wassingen en uitvoeringen
- zwarte wax broek, power stretch

- zwarte satijnen stretch broek
Per stuk € 69,95 / 2 stuks € 99,95 (elke combinatie mogelijk)

Geopend op: 
woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur

Zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur
Elke 2e zondag van de maand KOOPZONDAG

DE MODEHAL VORDEN
Kerkhoflaan 3c 7251 JW Vorden (ind.terrein WERKVELD)

         /demodehalvorden
Zutphenseweg 24 Vorden  I  0575 55 15 14  I  info@helminkwonen.nl

HELMINK WONEN MA AK T HET MOOIER BIJ U THUIS

ZONDAG
GEOPEND

van 12 - 17 uur

Verrassend & Inspirerend

Eetkamerstoel Jens 
in diverse kleuren. 
Poot eik €99
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In gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn 
met Antoon Peppelman (wethouder) en Annelies Lichtenberg (fractievoorzitter) 

Frans Miggelbrink is gespreksleider

7 oktober 20.00 uur  - Inloop vanaf 19.30 uur - Ellen’s Restaurant Zelhem

Aanmelden kan via bronckhorst@pvda.nl
kijk voor meer informatie op www.bronckhorst.pvda.nl

ONZE ZORG IN BRONCKHORST

Hummelo:
• Loenhorsterweg 7E, verbouwen schuur, vergunning verleend  

Keijenborg:
• Hengelosestraat 2, centralisatie smederij, onherroepelijk bestemmingsplan

Laag-Keppel:
• Eldrikseweg 7, bouwen jongveestal en werktuigenberging, vergunning verleend

Olburgen:
• Olburgseweg 27, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Pipeluurseweg 3, veranderen bedrijf, vergunning verleend

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 9, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Prins Bernhardlaan 92, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Beekstraat 1B, veranderen inrichting, melding beoordeeld

Vorden:
• Almenseweg 29, bouwen garage-berging met veranda, vergunning verleend
• Langs het spoor tussen Vorden en Kranenburg, kappen 5 bomen, aanvraag ontvangen
• Eikenlaan rondom 2A, organiseren Oost Gelderlandrit ONK enduro, vergunning verleend
• Ruurloseweg 34, kappen kastanjeboom, aanvraag ontvangen 
• Schuttestraat 7, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Zelhem:
• Ambachtsweg 14, wijzigen gebruik bedrijfsbebouwing en daarbij behorende gronden, 

vergunning verleend
• Diverse wegen, organiseren van Jan van Beek rit (Enduro), vergunning verleend
• Eeltinkweg ong., kappen 7 essen, aanvraag ontvangen
• Dr. Grashuisstraat 2, wijzigen gebruik politiebureau tot kantoorruimte, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 63a, aanleggen grondwal en realiseren mestbassin, aanvraag ontvangen
• Keijenburgseweg 4, kappen 2 eiken, aanvraag ontvangen
• Pluimersdijk 5, het organiseren oltimertractorendag, vergunning verleend
• Ruurloseweg 30Z 92, verlengen tijdelijke bewoning recreatiewoning, aanvraag ontvangen 
• Ruurloseweg 30Z 99, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend
• Stadsedijk 9, verbouwen berging, vergunning verleend
• Wassinkbrinkweg 11, wijzigen aan- en afvoergrondstromen, aanvraag vergunning
• Wisselt 85, verbreden uitrit, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Beoordelen evenementen aan bestemmingsplan
B en w hebben op 21 september 2015 voorlopig het beleid vastgesteld voor het Beoordelen 
van Evenementen aan ruimtelijke ordening. In de beleidslijn staat in welke gevallen de 
gemeente meewerkt aan het verstrekken van de omgevingsvergunning als het evenement 
afwijkt van het bestemmingsplan. Het concept-beleid is vanaf 29 september 2015 te 
raadplegen op http://overuwbuurt.overheid.nl. Voor 2 november 2015 kunt u schriftelijk 
uw eventuele zienswijze indienen bij de gemeente. (Zie ook het artikel over dit onderwerp 
elders op deze gemeentepagina’s).

Bekendmakingen en mededelingen vervolg

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?



Open dag en openstelling
nieuwe hal bij Goma B.V.

HENGELO - Het jaar 2015 staat 
bij Goma in Hengelo in het te-
ken van de ingebruikname van 
een nieuwe hal, goed voor een 
oppervlakte van ruim 1700 m². 
De ingebruikname van de nieu-
we hal, de groei van Goma en 
de trots van het bedrijf is voor 
Goma voldoende reden om een 
open dag te organiseren voor 
alle geïnteresseerden. Deze dag 
zal plaatsvinden op zaterdag 3 
oktober 2015 van 10:00 uur tot 
16:00 uur bij Goma B.V., Ruurlo-
seweg 80A in Hengelo (GLD).

Tal van nieuwe ontwikkelingen en 
investeringen maken het extra in-
teressant om een kijkje te nemen 
bij Goma. Op deze dag is er voor 
iedereen (jong en oud) de gele-
genheid om het bedrijf te bezich-
tigen en de machines in werking 
te zien. Aan het einde van de route 

is er de mogelijkheid om de ge-
schiedenis van Goma opnieuw te 
beleven, onder het genot van een 
hapje en drankje. U bent van harte 
welkom op 3 oktober tussen 10:00 
uur en 16:00 uur.

Over Goma B.V.
GOMA is een toeleverancier van 
internationale allure, gespecia-
liseerd in hoogwaardige plaat-
werkproducten (halffabricaten, 
maar ook complete producten). 
Het bedrijf produceert onder an-
dere behuizingen en omkastingen 
voor zeer verschillende markten. 
Daarbij is alles mogelijk: co-en-
gineering, het gebruik van vol-
automatische plaatbewerkings-
machines, las- en puntlasrobots, 
een eigen poedercoatinstallatie, 
montagemogelijkheden en een 
eigen gereedschapmakerij. Goma 
onderscheidt zich door haar ex-

pertise en kracht aan de 'voorkant' 
van de productie. De klant helpen 
de oplossing te zoeken voor het 
betreffende vraagstuk is dan ook 
de eerste vereiste voor een mooie 
samenwerking. Naast bovenge-
noemde technische mogelijkhe-
den is Goma ook een logistieke 
partner voor zowel het op voor-
raad houden van producten, als de 
JIT leveringen op basis van prog-
noses en afroepen door de klant. 
Wie groeit is met grote regelmaat 
op zoek naar gemotiveerde men-
sen die mee willen groeien met 
een prachtig familiebedrijf. Tij-
dens de open dag is er voldoende 
gelegenheid om de huidige vaca-
tures te bekijken en hierover infor-
matie te krijgen. Of houd de web-
site in de gaten.
   

 ■ www.goma.nl

   

Vorden 1 wint ook van Grol
VORDEN - In de regio Achterhoek/
Liemers zijn er vier voetbalbol-
werken tussen de 115 amateur-
vereniging te ontwaren, namelijk 
AZSV uit Aalten, Longa '30 uit 
Lichtenvoorde, Grol uit Groenlo 
en FC Winterswijk. Daar net on-
der zitten nog enkele grote po-
tentiële verenigingen tussen de 
750 en 1250 leden zoals DZC uit 
Doetinchem, VIOD uit Doetin-
chem, SDOUC uit Ulft en DCS en 
OBW uit Zevenaar. Het zijn niet 
alleen de prestaties van de 1e elf-
tallen die deze verenigingen het 
predicaat 'voetbalbolwerk' geven, 
maar de voetbalprestaties van alle 
(jeugd)elftallen zorgen ervoor dat 
zij jaar in en uit in de top van het 
amateurvoetbal spelen. Nu v.v. 
Vorden in de 2e klasse speelt mo-
gen zij dit jaar vier keer de degens 
kruizen met een dergelijke club en 
afgelopen zondag was dit het geval 
bij sv Grol.

Eigenlijk is het een ietwat vreem-
de situatie dat je als club met 520 
leden en vijf seniorenelftallen op 
bezoek gaat naar een club met 
maar liefst 1400 leden en alleen al 
14 seniorenteams, maar van enig 
verschil was in de eerste twintig 
minuten helemaal niets te mer-
ken. Integendeel zelfs, met prima 
combinatie- en positiespel werd 
Grol helemaal stuk gespeeld en 

kwamen zij niet eens van eigen 
helft af. In de 8e minuut werd 
deze fase beloond met een prach-
tige treffer van Rik Schröer die een 
prima voorzet van Gijs van der 
Veen binnen kopte. Het was aan 
Vorden zelf te danken dat het na 
een half uur nog steeds 0-1 stond, 
want de kansen en mogelijkheden 
om tot 0-2 te komen waren zeker 
wel aanwezig. Grol kwam na een 
half uur heel voorzichtig uit haar 
schulp en was af en toe ook in de 
buurt van keeper Robin Verstege 
te ontwaren. Net voor rust kregen 
zij ook nog een gevaarlijke vrije 
trap op de rand van de 16-meter 
na een gele kaart voor Rik Schröer 
doordat er met een opstootje flink 
werd geduwd en getrokken, maar 
ook deze buitenkans was niet aan 
Grol besteed.

In de 2e helft werd er door Grol 
uit een ander vaatje getapt, zon-
der dat zij nu tot hoogstaand spel 
kwamen. Wel was er meer gevaar 
in de zestien en kwam Vorden niet 
meer tot haar geliefde aanvallende 
spel. De wedstrijd kantelde dus en 
in plaats van het flitsende aanvals-
spel uit de eerste 20 minuten was 
het nu 'alle hens aan dek' in de 
verdediging door de lange ballen 
van achteruit die door Grol in de 
doelmond werden gebracht. Maar 
het centrale duo Stefan Eggink en 

Bas Kortstee en tevens doelman 
Robin Verstege heerste en echt ge-
vaarlijk werden de blauw-witten 
totaal niet. In de 72e minuut werd 
het bijna 0-2 door Frank Hiddink, 
maar hij kon de bal net niet bin-
nen tikken toen Stefan Eggink met 
een kopbal hem een kans aan-
bood. Nog geen minuut later was 
het ineens 1-1 toen Grol een pri-
ma bal over de verdediging heen 
legde en de bal bij de 2e paal bin-
nen getikt kon worden. Nog geen 
minuut later was het zelfs bijna 2-1 
toen bij een identieke situatie we-
derom een gevaarlijke bal over de 
verdediging heen viel, maar een 
slechte eerste aanname zorgde er-
voor dat deze kans voor Grol teniet 
werd gedaan.

Het leek er even op dat de wed-
strijd in 1-1 zou eindigen, maar 
10 minuten voor tijd schoot Koen 
Oosterhuis met een prachtig af-
standschot toch nog de 2-1 bin-
nen. Toen in de allerlaatste fase 
van de wedstrijd Grol zoveel risico 
nam, dat zelfs de keeper een paar 
keer mee naar voren ging, was 
het Niels Siemerink die met een 
prachtige wreeftrap de bal vanaf 
de middenlijn in het lege doel 
schoot : 1-3 en einde wedstrijd!

Volgende week speelt Vorden 
thuis tegen Rheden.

Indrukwekkende
uitslag voor Ratti
Ratti vr 1 - DEO vr 
1: 9-1
KRANENBURG - Op de zonnige 
zondagmiddag 27 september 
waren de Ratti Dames vastbeslo-
ten om meer punten te pakken 
dan twee weken geleden. Des-
tijds konden de dames maar één 
punt in ontvangst nemen, terwijl 
er veel energie was gestoken in 
het behalen van de overwinning. 
Met die wedstrijd in het achter-
hoofd werd er vanaf de eerste 
minuut meteen actie onderno-
men. Linksbuiten Els Berenpas 
speelde zich vrij en schoot de bal 
in de verre hoek: 1-0. Ratti ver-
slapte niet, want in de negende 
minuut speelden middenvelder 
Esther Tuinman en Els Berenpas 
goed samen. Uiteindelijk kon Els 
Berenpas scoren met een boog-
bal over de keepster heen: 2-0.

Daarna duurde het even voor-
dat er weer gescoord werd. Deo 
probeerde aanvallen op te zet-
ten, maar dit lukte niet echt. Ratti 
was de bovenliggende partij. In de 
20ste minuut was het Esther Tuin-
man die een poging waagde om de 
score te vergroten. Ze schoot hard, 
maar net over het doel. Het vol-
gende doelpunt liet even op zich 
wachten. Pas in de 40ste minuut 
kwam de bal vanaf het midden-
veld bij Els Berenpas terecht. Zij 
stond alleen voor de keepster van 
Deo. Ze schoot, maar de keepster 
wist de bal uit het doel te houden, 
het werd een corner. Uit deze cor-
ner kon Els Berenpas weer sco-
ren: 3-0 (een hattrick). Met deze 
stand vertrokken de Ratti Dames 
naar de kleedkamer voor de rust-
pauze. Na de rust zocht Ratti weer 

het doelgebied van DEO op. In 
de 51ste minuut gaf rechtsbuiten 
Tessa Bruggink een steekpass op 
Els Berenpas. Zij schoot de bal in 
het net, maar dit doelpunt werd 
afgekeurd vanwege buitenspel. In 
de 58ste minuut was het Esther 
Tuinman die vanaf een afstandje 
over de keeper heen schoot: 4-0. 
Daarna verslapte Ratti iets. Deo 
greep zijn kans en zette een aan-
val op, maar de bal rolde net voor 
het doel langs. In de 67ste minuut 
gaf Jessica ten Elshof de bal aan 
Esther Tuinman die de bal prach-
tig in de rechterkruising wist te 
plaatsen: 5-0. In de 70ste minuut 
kon linksmidden Petra Wentink 
oplopen en kwam alleen voor de 
keeper terecht. Ze schoot de bal 
laag in de hoek: 6-0. In de 75ste 
minuut gaf Petra Wentink de bal 
aan Els Berenpas. Zij passte de bal 
op Esther Tuinman, die de verre 
hoek benutte: 7-0 (een hattrick).

In de 78ste minuut werd er ge-
scoord door DEO. Door miscom-
municatie bij Ratti kon de spits 
van DEO doorbreken: 7-1. Ratti 
pakte hun eigen spel meteen weer 
op want in de 80ste minuut gaf Els 
Berenpas een mooie voorzet. Petra 
Wentink maakte hier gebruik van 
door in één keer over de keepster 
te schieten: 8-1.Nog geen minuut 
later gaf rechtsbuiten Gemma Eg-
gink een lage voorzet aan Petra, 
die zij wederom in het doel wist te 
plaatsen: 9-1 (een hattrick).

Met deze indrukwekkende eind-
stand op het scorebord werd de 
wedstrijd beëindigd. Zondag 4 ok-
tober vertrekken de Ratti Dames 
naar Laren op het op te nemen 
tegen het tweede team van de Wit-
kampers.

   

Dorcas depot Vorden e.o.
VORDEN - Er is dringend behoefte 
aan gesorteerde winterkleding en 
dekens. Het Dorcas depot heeft te 
weinig winterkleding en dekens 
voor de mensen in de reguliere 
projecten in Oost Europa en voor 
de vluchtelingen die ze helpen. 

Wilt u meedenken of u hierin wat 
kan betekenen? Met deze oproep 
proberen we meer kleding bij 
onze sorteerdepots te krijgen, we 
hebben het nodig voor onze hulp-
transporten. De goederen kunt u 
brengen bij De Laegte 1 te Vorden. 

Luchtfoto Goma B.V. met nieuwe hal. Foto: Goma B.V. 

Annegreet van Bergen 
vertelt over haar bestseller 

Gouden Jaren 

Locatie: Kasteel Hackfort 
Baakseweg 8, 7251 RH Vorden 
Aanvang 14.30 u. 
Toegang: € 10,00 (slechts 100 kaarten beschikbaar) 

Vorden 

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door: 

Voor inlichtingen en reserveringen: 
Boekhandel Bruna Vorden, Carmen Rondeel, 
Raadhuisstraat 20, 7251 AB Vorden 
Telefoon: 0575-553100  

Lezing - zondag 4 oktober 

Contact Bronckhorst Noord 23Dinsdag 29 september 2015



Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld, T: 0575 46 50 01, hengelo@aerofitt.nl www.aerofitt.nl

NU NOG
VOORDELIGER!
Start nu met een jaar

Basic AeroFitt

€ 9,95€ 9,95
Onbeperkt fitness Onbeperkt fitness 

per 4 
weken!
per 4 

weken!
**

Geopend vanaf 06.30 uur. Zaterdag en zondag begeleiding.

Geen inschrijfgeld
Sport tot 7 oktober 

GRATIS!

Virtual 
spinningspinningspinning

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

* Vraag naar de voorwaarden. 

KORTING
25%

KORTING

DEALER GEGEVENS

25%

Deze actie is geldig van 25 maart t/m 8 april 2013Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Rolgordijnen • Vouwgordijnen
Multishade • Houten Jaloezieën
Verticale Jaloezieën • Duette
Plissé • Horizontale Jaloezieën

KOR

DEALER GEGEVENS

25%

Deze actie is geldig van 25 maart t/m 8 april 2013Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Rolgordijnen • Vouwgordijnen

Verticale Jaloezieën • Duette

KORTING

DEALER GEGEVENS

25%
Rolgordijnen • Vouwgordijnen
Multishade • Houten Jaloezieën
Verticale Jaloezieën • Duette
Plissé • Horizontale Jaloezieën

KORTING

DEALER GEGEVENS

25%

Deze actie is geldig van 25 maart t/m 8 april 2013 Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Rolgordijnen • Vouwgordijnen
Multishade • Houten Jaloezieën
Verticale Jaloezieën • Duette
Plissé • Horizontale Jaloezieën

Uit onze huiscollectie:

• Rolgordijnen

• Vouwgordijnen

• Multishade

• Verticale jaloezieën

• Houten jaloezieën

• Duette en plissé

• Horizontale jaloezieën

OKTOBERMAAND = WOONMAAND

Koopzondag in Hengelo Gld.: 11 oktober 11.00 – 17.00 uur.

Ruurloseweg 2
7255 DH Hengelo Gld.
0575-461484

Dorpsstraat 27
7261 AV Ruurlo
0573-453193

www.spannevogel.nl

Zondag 4 oktober 10:00 - 15:00 uur
OPEN DAG

* Vraag naar de voorwaarden

Meld je tijdens onze open dag aan 
voor het ALL-IN abonnement* en:
• Je betaalt GEEN inschrijfgeld
• Je sport de eerste maand GRATIS
• Je ontvangt GRATIS een sporttas met goodies

GRATIS recreatief 
zwemmen tijdens

de open dag!

Voor iedereen die op onze open dag
langskomt, staat een goodiebag* klaar!

Zwem Center De Brink | www.centrumdebrink.nl
Stationsplein 8-12 | 7021 CN Zelhem | T: (0314) 622 140 | E: info@centrumdebrink.nl

Volg
ons
op



Het dak eraf met popkoor en
jazzband bij St. Martinuskerk
Viering 125-jarig 
bestaan van kerk 
en café
BAAK - Het dak van de St. Mar-
tinuskerk ging er bijna af afge-
lopen zondag. Het popkoor A 
sign of Friendship trad er samen 
met de jazzband Jay Jay's Border 
Jazzmen op voor een volle kerk 
met dolenthousiaste luisteraars 
bij de viering van het 125-jarig 
bestaan van kerk én café.

Mede-organisator Frans Helmich 
heette aan het begin van de fees-
telijke dag iedereen van harte wel-
kom en in het bijzonder de aan-
wezige burgemeester mevrouw 
Helmi Huijbregts-Schiedon. "Ja", 
zegt de heer Helmich tegen haar, 
"u boft want u hoeft vandaag geen 
bankengeld te betalen. U zit hier 
gratis en voor niets en dat zelfs 
op de eerste rij!". Hiermee doelde 
hij op de bankenpacht die in 1770 
door de toenmalige Heer van Baak 
werd ingevoerd om de uit de hand 
gelopen kosten van de bouw van 
het Concordiagebouw, de toen-
malige kerk, te kunnen bekos-
tigen. Helmich vertelt hierna in 
het kort de totstandkoming van 
de huidige kerk en het café en de 
daarbij behorende anekdotes. Hij 
roept de Baakse bevolking op om 
hun cultuurhistorisch erfgoed te 
koesteren en te beschermen en te 
investeren in hun hart, in hun hart 
van Baak, zodat het niet leeg komt 
te staan maar een nuttige functie 
kan blijven behouden, ook in de 
toekomst.

"Omdat het café er destijds iets 
eerder stond dan de kerk, meen ik 
hier met recht te kunnen spreken 
over de kerk tegenover het café 
in plaats van andersom", aldus 
Helmich. Volgens hem is de vie-

ring eigenlijk een jaartje te vroeg, 
omdat de kerk in 1891 werd inge-
wijd en toen op een haar na klaar 
was. "Maar dat mag de pret wat 
mij betreft niet drukken! Doen we 
het volgend jaar gewoon stilletjes 
over". En dat zou zo maar bewaar-
heid kunnen worden, want het 
koor en de band werd telkens met 
veel applaus beloond voor hun 
swingende nummers.

Het publiek 
genoot van de 
geweldige show

Het 80-koppig tellend popkoor A 
sign of Friendship, bestaande uit 
heel veel vrouwen en een enkele 
man, staan onder de bezielende 
en zeer swingende leiding van di-
rigent John Stinissen.

Zij zongen diverse gospel- en pop-
liederen, zoals 'Angels' van Robbie 

Williams, het gospelarrangement 
'O happy day' van The Edwin 
Hawkins Singers en het slotnum-
mer 'Amen', waarbij zij live wer-
den begeleid door de jazzband of 
door muziek op band. De jazzband 
speelde swingende dixie en jazz 
in de kerk en later in de middag 
in het café Het Wapen van Baak/
De Bierkaai. Het publiek, dat wel 
eerst even warm moest draaien, 
genoot van deze geweldige show 
en swingde uiteindelijk gezellig 
mee in de kerkbanken en stoelen.

Na het concert in de kerk ver-
plaatsten de mensen zich naar 
het terras, de tuin of in het café 
zelf. Daar werd de uitslag van de 
gehouden quiz over kerk, kroeg 
en Baak bekend gemaakt. Win-
naar was mevrouw Geurts. Zij 
koos voor het bier-wijn pakket dat 
aangeboden werd door De Bier-
kaai, de tweede plaats was voor de 
heer Nix. Hij koos de waardebon 
van Vishandel Vrieze en de derde 
plek was voor de heer Eliesen, een 
tegoedbon van de Rebalancing en 
massagepraktijk van Xandra Velt-
man.

Thea Kroese bij Passage
VIERAKKER - Donderdag 8 oktober 
komt Thea Kroese op uitnodiging 
van Christelijke Maatschappelijke 
Vrouwenbeweging Passage afd.
Warnsveld-buiten verhalen ver-
tellen over bekende gewoonten, 
geschiedenis en feiten van deze 
streek.

Thea Kroese is o.a.bekend van 

RTV Oost,van haar lezingen in het 
dialect en als schrijfster van kook-
boeken. Het belooft een boeiende 
avond te worden, waarbij alle da-
mes uit Warnsveld en omgeving 
van harte welkom zijn. De avond 
begint om 19.45 uur en wordt ge-
houden in het Ludgerusgebouw, 
Vierakkersestraat 37 te Vierakker.

   

Vluchtelingen ontmoeten
VORDEN - De Ont-moeten avond 
op zondag 4 oktober staat in 
het teken van de actualiteit: de 
vluchtelingen die Europa bin-
nenstromen.

Een groot deel van de vluchtelin-
gen die naar ons land komen, is 
opgegroeid in een land waar vaak 
weinig christenen zijn en zende-
lingen moeilijk het Evangelie kun-
nen brengen. Juist zij komen naar 
ons land, waar vrijheid is om de 

liefde van God met hen te delen. 
De vraag is: 'Zet God hen op onze 
agenda?'. "Want zo hoog als de he-
mel is boven de aarde, zo ver gaan 
mijn wegen jullie wegen te boven, 
en mijn plannen jullie plannen". 
Jesaja 44:9. Hartelijk welkom op 
deze korte bijeenkomst van 19.00 
tot 19.45 uur in het Achterhuus 
aan de Zutphenseweg 13 in Vor-
den. Daarna is er koffie en gele-
genheid om na te praten.

   

Paddenstoelenwandeling
REGIO - Paddenstoelen zijn de 
vruchtlichamen van schimmels, 
die een onmisbaar onderdeel zijn 
van moeder natuur. Zij zorgen 
voor o.m. de afbraak van afvalstof-
fen. Paddenstoelen komen in een 
veelheid aan vormen voor: o.a. 
buikzwammen, korstzwammen, 
koraalzwammen en natuurlijk 
paddenstoelen zoals wij ons pad-
denstoelen voorstellen: een steel 
met een hoed erop. Tijdens de 
paddenstoelenwandeling op zon-
dag 27 september zal de natuur-
gids van WNF veel over dit indruk-
wekkend gebeuren vertellen.

Het gaat daarbij niet zozeer om 
de verschillende soorten (die zult 
u uiteraard wel te zien krijgen en 
de soort zal benoemd worden), 

maar meer over het functione-
ren van paddenstoelen met o.a. 
hun voortplanting. Velen denken 
dat zij alleen een ongeslachtelijke 
voortplanting kennen, maar zij 
kennen daarentegen wel degelijk 
een geslachtelijke voortplanting. 
De wandeling wordt gehouden op 
27 september dus en zal plaats-
vinden over het landgoed het 
Waliën, tussen Warnsveld en Lo-
chem. Start is om 14.00 uur bij de 
kruising van de wegen Warnsveld-
Lochem en Almen-Vorden. Aan de 
deelnemers wordt t.b.v. natuur- en 
landschapsbescherming een be-
scheiding bijdrage gevraagd.
   

 ■ Nadere info: Job Teeuwen, 0575 
-431198

LOCHEM - Nog één keer met een 
biertje in de hand en vrienden om 
je heen genieten van je favoriete 
muzikanten of juist nieuwe bands 
ontdekken. Zonnerock is in deze 
regio hét feest waarmee de festi-
valzomer wordt afgesloten. En als 
je dat doet, moet je het goed doen, 
vinden de organisatoren van het 
nazomerfestival. Daarom haalden 
ze dit jaar Peter Pan Speedrock als 
headliner naar het compleet over-
dekte festivalterreinbij café De 
Zonnebloem in Lochem dat plaats-
vindt op zaterdag 3 oktober.

Zonnerock is inmiddels niet meer 
weg te denken van de festivalagen-
da. Dit jaar is al weer de zevende 
editie van het kleinschalige en 
sfeervolle evenement. De organi-
satie wist in het verleden al klin-
kende namen als DeWolff, Claw 
Boys Claw en Shaking Godspeed te 
strikken, maar verrast ook elk jaar 
weer door aanstormend talent een 
podium te bieden. Zo ook dit jaar. 
Behalve de Eindhovense speedroc-
kers komen de mannen van Nava-
rone naar Lochem om de zomer 
uit te luiden. De Nijmeegs-Am-
sterdamse formatie is als energieke 
live-act een graag geziene gast op 
festivals. De band combineert ele-
menten uit soulvolle seventiesrock 
met invloeden uit de grunge en 
alternatieve rock. Met de komst 

van poppunkformatie The Tuts uit 
Engeland staat er dit jaar voor het 
eerst een internationale band op de 
bühne. The Doots hoeven minder 
ver te reizen. Deze jonge honden 
uit Zwolle/Apeldoorn spelen aan-
stekelijke indierocksongs en zullen 
het publiek nog eenmaal dat fijne 
zomerse gevoel geven. De band 
die het programma op het hoofd-
podium complementeert, kan op 
de fiets komen. Het Achterhoekse 
trio In-C-Een trapt met accordeon, 
contrabas en dobrogitaar het festi-
val af. Net zoals bij de voorgaande 

edities is het tweede podium voor 
de JPR Strinxband. Deze rock'n rol-
lband gaat los als er op het hoofd-
podium wisseling van de wacht is. 
De band doet dat ditmaal niet al-
leen: ze deelt de nishut met Maar-
ten en de Rinaldo's.
Zonnerock begint zaterdag 3 okto-
ber om 15.30 uur. Kaarten zijn in 
de voorverkoop te verkrijgen via de 
website en bij Café La Touche en 
Eetcafé De Zonnebloem.
   

 ■ www.zonnerock.nl

Lochems festival Zonnerock knalt de
zomer uit met Peter Pan Speedrock

Peter Pan Speedrock komt naar Zonnerock. Foto: Brendy Wijdevem

Een zeer enthousiaste dirigent en het koor kreeg het publiek aan het swingen. Foto: PR

Kerst 
Een tikkeltje vroeg lijkt het om 
hier al over te beginnen, nu het 
eind september nog heerlijk na-
zomert. Maar zodra de scholen 
weer zijn begonnen en de vakan-
ties voorbij zijn, beginnen voor 
ons de voorbereidingen voor het 
najaar. Met als hoogtepunt de 
periode voor kerst.

Waar we nu onze aandacht op 
richten is de organisatie en ver-
koop van kerstpakketten voor me-
dewerkers en relaties. Steeds meer 
bedrijven kiezen voor een ‘eetbaar’ 
pakket, eerlijke producten en loka-
le leveranciers. Hierbij is het per-
soonlijke contact de basis voor een 
smakelijk pakket op maat. 

Uiteraard verzorgen wij graag ook 
de tijdige levering van uw kerst-
pakketten. Door bijtijds afspraken 
te maken over de inhoud van het 
kerstpakket kunnen we strak plan-
nen en op tijd leveren. Zo bent u 
ervan verzekerd dat uw medewer-
kers en/of relaties met kerst van 
uw cadeau en onze heerlijke pro-
ducten genieten.

Los van de aanloop naar de kerst 
zijn we inmiddels gewend aan on-

ze nieuwe kaaskoeling, wat bete-
kent meer soorten buitenlandse 
kaas, meer zuivel en meer tapas.

Eén van de nieuwe kazen is de 
Pont l’Évêque, een Franse AOP 
kaas uit het Normandische plaats-
je met dezelfde naam. Ooit –toen 
ik nog weinig van kaas wist – heb-
ben we er eens in de zomer één 
meegenomen uit Normandië. De 
temperatuur liep behoorlijk op in 
de auto waardoor de kaas sterk 
begon te ruiken. Vlak voor België 
hebben we hem achtergelaten bij 
een tankstation.

De Pont l’Évêque vindt z’n oor-
sprong in de 17e eeuw. De melk 
wordt verwarmd en gestremd. Na 
het snijden van de wrongel gaat de 
kaas in vierkante vormen. Na twee 
dagen rijping wordt de kaas ge-
droogd en gezouten. Hierna wordt 
de kaas gewassen en geborsteld. 
Een rijpe Pont l’Évêque is pikant 
en sterk van smaak. Het is een 
kaas voor de echte liefhebbers... 
en daar zijn er veel van (zoals we 
bij de Zuivelhoeve prima kunnen 
beamen).

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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Goan Etten neergestreken bij Wijngoed Kranenburg
KRANENBURG - Gaon Etten was 
vandaag neergestreken bij Wijn-
goed Kranenburg van Henk Tak-
ken. Dat was de locatie waar zo'n 
140 mensen afgelopen vrijdag 
werden ontvangen. Het restau-
rant was ingericht in een replica 
van een originele Italiaanse kegel-
baan. Onder leiding van chef-kok 

Rene Klein werden de gasten bij 
een 3-gangen diner voorzien van 
heerlijke, Achterhoekse gerech-
ten. Kortom; een adembenemen-
de mooie omgeving, wilgentenen 
aan de waterkant, gitaarmuziek en 
zang, gezellige mensen, branden-
de fakkels, heerlijk eten én Achter-
hoekse wijn en bier.
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Fluit Tweewielers in Keijenborg wordt 
Van Slingerland Tweewielers

KEIJENBORG - Vanaf 1 oktober 
wordt Fluit Tweewielers in Ke-
ijenborg officieel overgenomen 
door Van Slingerland Tweewie-
lers. Fluit Tweewielers verhuist 
naar Doetinchem en het huidige 
pand aan de Hengelosestraat 14 
in Keijenborg wordt overgeno-
men door Peter van Slingerland.

Peter:" Ik heb bijna tien jaar gewerkt 
voor fietsenmerk GIANT, maar wil-
de altijd al graag een eigen bedrijf 
beginnen. Fluit Tweewielers was 
na meer dan 25 jaar toch echt uit 
het jasje gegroeid en op zoek naar 
een groter pand. Dit kwam mooi 
samen, want het huidige pand in de 
Keijenborg van 800 m2 is uitermate 
geschikt voor mij als beginnende 
ondernemer. De locatie is centraal 
gelegen, er is volop parkeergele-
genheid en voldoende ruimte aan 
de achterzijde voor het uitproberen 

van fietsen." Op donderdag 1 okto-
ber vindt officieel de overdracht 
plaats. Een deel van de inventaris 
zal worden overgenomen en bin-
nen zal het een en ander veranderd 
worden aan de indeling en uitstra-
ling. Peter benadrukt: "Ondanks de 
geplande werkzaamheden tot het 
einde van het jaar, kan de klant bij 
ons gewoon terecht voor reparatie, 
service en aankopen". Vanaf begin 
2016 zal de klant een aantrekke-
lijke en goed gesorteerde winkel 
kunnen verwachten met oog voor 
ieders budget. Verkrijgbaar zijn de 
elektrische fiets, stads en lifestyle 
fiets, tour en sportieve fiets, kin-
derfiets, racefiets, mountainbike en 
onderdelen & accessoires. 
Ideeën voor de tweewielerzaak 
heeft de beginnende ondernemer 
genoeg. "Ik wil graag zoveel moge-
lijk segmenten bedienen. Zo wil ik 
me met Van Slingerland Tweewie-

lers meer gaan richten op het sport-
segment met ATB fietsen, racefiet-
sen en toebehoren in de populaire 
prijsklasse met een aantal bekende 
A merken. Daarnaast wil ik, naast 
het normale assortiment, ook pro-
ducten bieden voor de prijsbewus-
te consument. Tot slot wil ik in de 
toekomst ook meer de nadruk gaan 
leggen op aankoopbegeleiding en 
goede uitleg voor ouderen bij de 
aankoop van een elektrische fiets".
Van Slingerland Tweewielers zal 
dezelfde openingstijden blijven 
hanteren en ook het telefoonnum-
mer blijft ongewijzigd. Wel komt 
er een nieuwe website; daar wordt 
op dit moment nog aan gewerkt. 
U bent vanaf donderdag 1 oktober 
van harte welkom bij Van Slinger-
land Tweewielers.
   

 ■ vanslingerlandtweewielers.nl

   

Sociï pakt volle buit tegen Westendorp
WICHMOND - Sociï speelde afge-
lopen zondag thuis tegen Wes-
tendorp, een club die speelt met 
nieuw elan en die probeert voet 
aan de grond te krijgen in de 
vijfde klasse G. Met één punt uit 
drie wedstrijden waren de man-
nen uit Wichmond gretig om voor 
het eerst de volle buit te pakken 
onder trainer Tim Kollen.

Kollen had voor de wedstrijd al wat 
gepuzzeld om de meest fitte spe-
lers op de been te krijgen, daarmee 
vormde hij een aanvankelijk fris 
spelend elftal. Sociï nam het initia-
tief en speelde veel op de helft van 
de tegenstander terwijl die juist 
loerde op de mogelijkheid om de 
tamelijk sterke aanval in stelling te 
brengen. Toen er net tien minuten 
op zaten kwam Sociï voor het eerst 
dit seizoen dan toch op voorsprong. 
Op rechts werd met een uitsteken-
de één twee Kevin Esselink wegge-
stuurd die de achterlijn haalde en 
laag voorzette. Bij de eerste paal 
stond daar Daan Loman klaar om 
de bal een tik te geven richting de 
verre hoek; 1-0. Zoals al vaker dit 
seizoen had Sociï vijf minuten later 
weer een tegentreffer aan zichzelf 
te danken. Het was Stefan Roording 
die in het centrum een medespeler 
trachtte te bereiken maar het vi-
zier niet op scherp had staan. Een 
tegenstander onderschepte de bal 

en creëerde zichzelf een doelrijpe 
kans die hij niet onbenut liet; 1-1. 
Sociï bleef vervolgens de betere 
ploeg, maar qua kansenverhou-
ding was er weinig verschil. Met 
opportunistische lange ballen kon 
Westendorp toch een aantal keren 
gevaarlijk worden. Het dichtst bij 
een doelpunt was echter Sociï. Een 
bekeken bal vanaf de rechterkant 
van de zestien door Dubaern Bes-
seling op Stefan Weenk kwam per-
fect aan. Weenk had zich thuis on-
sterfelijk kunnen maken als hij de 
bal tegen de touwen had gewerkt, 
zijn inzet spatte echter uiteen op de 
paal en het jongensboek blijft voor-
alsnog een illusie.

Uit de kleedkamer gekomen bij 
een stand van 1-1 bleek het spel-
beeld wat gelijkwaardiger te wor-
den. Sociï was niet continu meer in 
staat om op de helft van de tegen-
stander te spelen, dit was mede de 
verdienste van Westendorp. Toch 
was het Sociï dat na een uur spelen 
wederom op voorsprong kwam. Na 
veel getik viel de bal uiteindelijk op 
het hoofd van Tim Groot Roessink 
die doorkopte naar Kevin Esselink. 
Deze werd zo vrij gelaten als een 
vogeltje en tikte oog in oog met de 
keeper de bal rechts in het doel. 
Het spelbeeld bleef ongewijzigd en 
Westendorp kon aanvankelijk niet 
echt gevaarlijk worden. De gasten 

hadden het aan zichzelf te danken 
dat ze niet in het spel kwamen, de 
verzorgster van de ploeg maakte 
namelijk de meeste meters van al-
lemaal. Telkenmale moest zij weer 
opdraven wanneer één van de 
blauw-roden een tikje kreeg. Tac-
tisch zeker niet sterk, maar bij Sociï 
maalde daar niemand om. Vanaf 
de tachtigste minuut werd het spel 
van Westendorp nog opportunisti-
scher en tot tweemaal toe leverde 
dat gevaar op. De eerste keer werk-
te de doorgebroken aanvaller de 
bal naast het doel en bij de laatste 
mogelijkheid stond keeper Henry 
Vreeman uitstekend op zijn post. 
Sociï haalde de eindstreep aan de 
juiste zijde van de score en mag 
voor het eerst dit seizoen drie pun-
ten bijschrijven.

Komende zondag mag Sociï het 
opnemen tegen Klein Dochteren, 
deze geplaagde ploeg waar trainer 
Kollen een groot deel van zijn his-
torie heeft liggen wacht nog op de 
eerste punten. Aan Sociï de taak 
om daar niet aan mee te werken. 
Aanvang van deze wedstrijd is om 
14.00 uur in Klein Dochteren.
   

 ■ Uitslagen en programma: www.
svsocii.nl

PCOB Vorden e.o. start 
ledenwerfcampagne
VORDEN - De PCOB-afdeling Vor-
den hield donderdagmiddag de 
eerste middagbijeenkomst na de 
vakantieperiode. Waarnemend 
voorzitter Egbert Markerink 
heette de aanwezigen hartelijk 
welkom. Bijzonder werd ver-
welkomd Rinus Ilbrink van de 
Vereniging Oud Vorden met een 
fotopresentatie van de historie 
van Vorden.

De voorzitter las een gedeelte voor 
uit Romeinen 8 en ging voor in ge-
bed. Twee overleden leden wer-
den herdacht, namelijk de heer. B. 
Heijenk uit Vorden en de heer D. 
van Wijk uit Lochem. Vervolgens 
deed hij een oproep voor nieuwe 
bestuursleden. Ook werd een le-
denwerfactie aangekondigd voor 
de komende periode. Mede als ge-
volg van overlijden zijn veel leden 
verloren. Opgeroepen werd om 
adressen van potentiële leden aan 
het bestuur door te geven.
Hierna was het woord aan Rinus 
Ilbrink, voorzitter van de Foto-
commissie van vereniging Oud 
Vorden, die een scala van histo-
rische foto's van Vorden liet zien, 
zoals het notarishuis van Rom-
bach (in 1960 afgebroken). Er ver-
scheen een foto van de heer Van 

Mourik (apotheker), die de Acht-
kastelentocht heeft bedacht. Vele 
historische objecten passeerden 
de revue, zoals de fietsenmaker 
Bervo en de oude Stenderdmolen 
aan de Molenlaan. Ook de Ge-
reformeerde kerk en de gereno-
veerde Hervormde kerk werden 
niet vergeten. De aanwezigen za-
gen vele oude bekende afbeeldin-
gen voorbijkomen, zoals het oude 
postkantoor met personeel en een 
groep van de gezinsverzorging en 
schoolklassen o.a. van de Juliana-
school in De Wildenborch.
Na de pauze werd een quiz gehou-
den over historische gebouwen en 
personen deze werd gewonnen 
door de heer Henk Reerink. Op-
vallend was daarbij een foto van 
drie bruidsparen van één familie 
Brummelman, die op dezelfde dag 
in het huwelijksbootje stapten. 
De aanwezigen werden hierdoor 
nauw betrokken bij de historie van 
Vorden.

De voorzitter bedankte Rinus Il-
brink hartelijk voor het geboden 
programma en overhandigde hem 
een attentie als dank. Met het 
zingen van "wij loven U, o God, 
belijden U als Heer", werd deze 
geslaagde bijeenkomst afgesloten.

   

Een Frans nazomerfeest
LICHTENVOORDE - Op zaterdag 3 
oktober vindt Bonjour Achterhoek 
plaats in Cultureel Centrum Den 
Diek in Lichtenvoorde. Vanaf 15.00 
tot 19.00 uur is de dag gericht op 
kinderen en 's avonds belooft een 
spetterend avondfeest te worden 
met een wijnproeverij en livemu-
ziek. Entree: Middag 2,50 euro 
(kinderen t/m 12 gratis) Avond 

7,50 euro. Het feest is onderdeel 
van de crowdfundingscampagne 
van S4C. Hiermee halen de star-
ters geld op voor hun trainings-
programma om vervolgens met 
hun opgedane kennis verschil-
lende burgerinitiatieven uit de ge-
meente Oude IJsselstreek en Oost 
Gelre te ondersteunen. 

Staats Fluit (l) wenst Peter van Slingerland (r) alle succes met zijn eigen bedrijf.

Agenda
29 -  6 oktober Koersbal 10.00 – 11.30 uur
  1 -  8 oktober  Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
29 sept. - 6 okt. Rummicub 14.30 – 15.30 uur
29 sept. - 6 okt. Kaarten 14.30 – 16.30 uur
28 sept. - 5 okt. Schildercursus 14.00 – 16.00 uur
10 oktober Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 – 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 – 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

Zie voor meer informatie over activiteiten/cursussen 
op onze website: www.welzijnvorden.nl
Algemeen tel. 0575-553405 maandag en woensdag 9.00 - 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575-555282 ma. t/m do.  9.00 - 10.00 uur

Stijldansen
Wilt u een gezellige middag en ook graag dansen? 
Stichting Welzijn Vorden start 21 oktober a.s. met stijldansen op 
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in het Dorpscentrum. 
U bent van harte welkom om een proefles mee te dansen. 
Graag van te voren aanmelden, telefonisch of per e-mail.

Ontmoeting & Dagbesteding voor senioren in Vorden en omgeving 
Ontmoeting en Dagbesteding organiseert op dinsdag van 10.00-16.00 
uur een dagactiviteit voor zelfstandig wonende senioren in Vorden e.o. 
Dit biedt hen de mogelijkheid om samen met andere senioren aan een 
gevarieerd programma deel te nemen. Er is begeleiding en aandacht 
van de vrijwilligers voor iedere deelnemer, zodat hij/zij zich thuis voelt. 
Door het bezoeken van de dagbesteding kunnen senioren langer 
zelfstandig blijven wonen. Voor deze dagactiviteit wordt een eigen 
bijdrage gevraagd.

Vrijwilligers
Wij zijn ook op zoek naar enthousiaste, creatieve vrijwilligers, 
die affiniteit hebben met deze doelgroep en activiteit en het als 
een uitdaging zien om deze nieuwe activiteit vorm te gaan geven.

Voor vragen, informatie en aanmelding voor zowel als deelnemer, 
als vrijwilliger 
kunt u contact opnemen met Wilma Berns. 
T:  06-20712125 @:w.berns@bronckhorst.nl
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Thuisservice voor particulier én MKB

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

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

DIANE VAN DIJK
financieel advies

Scheiddijk 18
7261 SM Ruurlo

www.dvdadvies.nl
info@dvdadvies.nl

0573-281892
06-57552984

WONING KOPEN? GRATIS KOOPADVIES!

  100% onafhankelijk advies
  erkend hypotheekadviseur
  scherpe hypotheekrentes
  speciale starterskortingen
  afspraak op korte termijn mogelijk

Bel voor een afspraak op ons kantoor of gewoon gemakkelijk bij u thuis
Bel 0573-281892 of mail info@dvdadvies.nl

4 Oktober extra koopzondag
Open van 11.00 - 16.00 uur

40
Diverse akties en op

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soorten dub-
bel staafmatten, sierhekwerken, poorten en nog 
veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende soorten 
omheiningen, afrasteringen, schuttingen en nog 
veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers. Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt | 0313 - 47 63 11 | 06 - 53 842 907

Hekwerken en Omheiningen

Een leven lang
zorgeloos genieten
met de kunststof kozijnen, (garage)deuren, serres, 
veranda’s en vensterluiken van MRB

Ruurloseweg 118, Vorden (‘t Medler)
Tel. 0575 - 559 232  www.mrb-lensink.nl

OPEN HUIS 3 OKTOBER 2015
KRUISBRINKSEWEG 12, TOLDIJK - € 375.000,-- k.k.

Vrijstaande woning op 1050 m2 met 2 slaapkamers en badkamer op de begane 
grond. Ook op de verdieping maar liefst 3 slaap(werk)kamers, ruime badkamer 
met ligbad en inloopdouche. Tevens souterrain met garage en verschillende 
vertrekken. Kortom een woning met veel mogelijkheden!
U bent welkom op 3 oktober a.s. van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Info: Streek Makelaars Gea Haan
Tel. 06-53727208 

geahaan@streekmakelaars.nl



Open dag crematorium De Omarming

ZUTPHEN - In het gedenkpark 
van crematorium De Omarming 
liggen bij het monument kleine, 
sobere, maar ook uitbundige 
bloemstukken naast elkaar. De 
dames Smeenk en Simon kijken 
er juist naar. Het tweetal is naar 
de open dag van het cremato-
rium gekomen, afgelopen zater-
dag 19 september.

Mevrouw Smeenk is heel duide-
lijk over de reden van haar komst. 
"Je wordt ouder en wilt je dan 
toch gaan oriënteren op wat er is. 
Maar ook voor de kinderen doen 
we dat. En dat gaat met een lach 
hoor, want ik ben nog lang niet van 
plan om te gaan." Erg onder de in-
druk is ze van de gouden ring die 
ze heeft gezien, met de in elkaar 
geslagen handen waarin je een 
klein beetje as kunt plaatsen. Ze 
vindt het een mooi sieraad en de 
catalogus gaat ze dan ook aan haar 
dochter laten zien.
Eenmaal binnen, kun je je laten 
leiden door de voetstappen op de 
vloer. De route leidt langs stand-
houders met allerlei diensten en 
producten op het gebied van uit-
vaart; bijzondere kisten, gemaakt 
van kleurrijke stoffen, eenvoudige 

natuurlijke draagbaren, urnen en 
gedenktekens. De standhouders 
dingen mee naar de tweejaarlijk-
se International Funeral Awards, 
waarvan de Nederlandse voor-
ronde in het crematorium wordt 
gehouden. Gert Brinkman, eige-
naar van De Omarming: "Ook in 
Duitsland en België zijn er van dit 
soort voorrondes. Wie de uitein-
delijke winnaar is, wordt in okto-

ber bekend gemaakt."Brinkman 
is er trots op dat zijn crematorium 
als locatie is uitgekozen voor de 
Nederlandse voorronde, maar De 
Omarming is dan ook zelf geno-
mineerd als beste dienstverlener. 
Of Brinkman en zijn team er met 
de prijs vandoor gaan, moet nog 
even worden afgewacht, maar dat 
het hier om een gepassioneerde 
dienstverlener gaat, wordt al gauw 

duidelijk. "In vergelijking met der-
tig jaar geleden toen ik begon, is er 
veel veranderd in het vak. Het was 
behoorlijk autoritair, maar dat is er 
inmiddels gelukkig af."

Kijkje achter de 
schermen op niet 
alledaagse plek

De aangelegenheid is voor de 
verandering eens niet verdrietig, 
maar juist ongedwongen, pret-
tig. In de gasterij kan een drankje 
genuttigd worden, zo ook in de 
ontvangstruimte en overal lopen 
medewerkers rond, herkenbaar 
aan hun bordeauxrode tenue. In 
de aula zingt Marcel Luntungan 
gepaste liedjes en ook achter de 
schermen kan worden gekeken. 
Hoe het cremeren gebeurd, wordt 
precies uitgelegd.
Misschien een niet alledaags uitje 
voor de zaterdag. Het is bijzonder, 
maar zeker niet vreemd. Het is ta-
boe doorbrekend.

Ze onderzocht 
haar familie- 
geschiedenis van 
1600 tot nu
VORDEN - Vrijdag 2 oktober vanaf 
15.00 uur geeft Martine Lette-
rie de boekpresentatie van haar 
boek 'De genen van mijn vader' 
bij Hotel Bakker in Vorden.

'Verborgen Verleden', 'DNA On-
bekend' en 'Wie is mijn familie?' 
zijn immens populaire televisie-
programma's die allemaal ingaan 
op variaties van dezelfde vraag: 
waar kom ik vandaan? Ontelbare 
Nederlanders zijn in de ban van 
hun afkomst en Martine Lette-
rie is een van hen. Ze onderzocht 
haar familiegeschiedenis van 1600 
tot nu en leerde haar voorouders 
kennen: in alle generaties steeds 

weer bijzondere gewone mensen 
aan de onderkant van de midden-
klasse. Sommigen boerden goed, 
maar anderen kwamen in verzet 
tegen hun lot als het tij keerde en 

probeerden met wisselend succes 
hun leven in eigen hand te nemen 
en er nog iets van te maken. Al de-
ze mensen-zoals-wij roepen met 
hun petites histoires een tijd en 

sfeer op die, hoewel lang geleden, 
toch ook verrassend dichtbij komt 
en herkenbaar is.

Letterie eindigt 
presentatie met 
eigen verhaal

In 'De genen van mijn vader' be-
schrijft Letterie hun soms hart-
verscheurende levensgeschiede-
nissen, om te eindigen met haar 
eigen verhaal. Wat zeggen deze 
voorouders over haar, en in hoe-
verre hebben hun levens dat van 
haar beïnvloed? Martine Letterie 
(1958) schrijft al twintig jaar histo-
rische kinderboeken, die meestal 
gebaseerd zijn op waargebeurde 
verhalen.

Martine Letterie vertelt over en signeert haar nieuwe 
boek 'De genen van mijn vader'

Martine Letterie. Foto: PR

Ernst Daniël Smid sloot samen met zijn dochter Coosje de open dag af. Foto: PR.

Martin van Rijn komt naar Bronckhorst
ZELHEM - De fractie van PvdA 
Bronckhorst gaat op 7 oktober 
over decentralisatie in gesprek 
met de staatssecretaris in Ellen's 
Restaurant in Zelhem. "Decen-
tralisatie zorg betekent dat de ge-
meente aan zet is." Martin van Rijn 
is verantwoordelijk voor de wet-
ten. Hoe zorgt hij ervoor dat straks 
de gemeenten aan zet zijn? Hoe 
kijkt de PvdA Bronckhorst naar 
deze uitdaging?

Alle belangstellenden, jong en 
oud, met of zonder hulpvraag, 
werkend, vrijwilliger of mantel-
zorger kunnen hierover in gesprek 
met de PvdA Bronckhorst en Mar-
tin van Rijn. Een levendig debat 
met uitstekende sprekers en veel 
ruimte voor u! Ook is er gelegen-

heid om kennis te maken met het 
Ombudsteam, die praktische pro-
blemen mee kunnen helpen op-
lossen.

Sprekers zijn Martin van Rijn, 
Antoon Peppelman (wethouder) 
en Annelies Lichtenberg (fractie-
voorzitter). Frans Miggelbrink is 
de gespreksleider. De toegang is 
kosteloos. Wij adviseren u om zich 
voor 4 oktober aan te melden via 
bronckhorst@pvda.nl. Zaal open 
vanaf 19.30 uur; 20.00 start het 
programma, einde circa 22.00 uur.

Kijk voor meer informatie op de 
website.
   

 ■ www.bronckhorst.pvda.nl Martin van Rijn. Foto: PR

Annegreet van 
Bergen geeft 
lezing
VORDEN - Op zondag 4 oktober 
komt de in Zutphen wonende 
Annegreet van Bergen op 
uitnodiging van Bruna Vor-
den en Cultuurfonds Vorden 
een lezing houden op Kasteel 
Hackfort over haar bestsel-
ler "Gouden Jaren" waarvan 
reeds meer dan 150.000(!) 
exemplaren zijn verkocht.

Het boek beschrijft hoe ons le-
ven sinds de jaren '50 onvoor-
stelbaar veranderd is. Hoeveel 
gemak en weelde we nu hebben 
vergeleken met de jaren na de 
oorlog, toen er kolen geschept 
moesten worden en de kachel 's 
ochtends opgepord, de teil za-
terdags gevuld werd en het loon 
in een papieren zakje mee naar 
huis genomen werd. In 1965 
moesten we nog naar de buren 
om te bellen en in 1960 had één 
op de drie Nederlanders een 
kunstgebit.

Goed onderbouwd met cijfers 
en historische feiten laat Van 
Bergen ons zien hoe ons leven 
sinds de naoorlogse jaren op al-
le fronten veranderde. Een feest 
van herkenning voor 60-plus-
sers en een mooie kennisma-
king voor jongeren.

In de pauze is er gelegenheid 
het boek te laten signeren en na 
de pauze kunnen vragen gesteld 
en herinneringen opgehaald 
worden. De lezing begint om 
14.30 uur. Kaarten worden voor 
€10 verkocht bij Bruna. Wees er 
snel bij want er zijn slechts 100 
kaarten beschikbaar.

   

Borrel 40+ homo 
/bi-mannen
REGIO - Na een eerste seizoen 
Zondagmiddagborrel 2014-
2015 start er een nieuw sei-
zoen Zondagmiddagborrel op 
zondag 11 oktober 2015-2016. 
De Zondagmiddagborrel is 
voor de 40+ homo- en bi- 
mannen of voor diegene die 
zich bij de 40+ers thuis voelt. 
Vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur 
op een nieuwe locatie in het 
buitengebied van Lochem 
bij de Witte Wieven aan de 
Zwiepseweg,

De bijdrage is tien euro per per-
soon. Daarvoor krijg men kof-
fie/thee (2x) met een Zwiepse 
bolus of krentenwegge en twee-
meel frisdrank (voor wijn, bier 
betaalt men wat bij). De overige 
consumpties kunnen ter plekke 
worden afgerekend. Voor deze 
zondagmiddagborrel moet je 
je wel van te voren opgeven. 
Aanmelden door middel van 
een mail met je naam, je tele-
foonnummer, woonplaats en 
het aantal deelnemers te sturen 
naar zmbplus@gmail.com.

Na de opgave per mail krijgt 
men de nadere informatie over 
de betaling. De aanmelding 
geldt pas als ook de betaling 
binnen is. Aanmelden kan tot 
en met 3 oktober. Aanmelden 
kan niet bij de 'Witte Wieven' 
zelf. Voor meer informatie, bel 
Gerard Wielakker of kijk op de 
website. 
   

 ■ 06-30047398 
www.dewittewieven.com
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Volop vertier tijdens driedaags 
Varssels Feest

VARSSEL - De wijnmaand okto-
ber staat in vele landen syno-
niem voor feesten. In de buurt-
schap Varssel is dat niet anders. 
Het jaarlijkse Varsselse Feest 
staat weer op het punt om los 
te barsten. Op het programma 
staan optredens van vier mu-
ziekbands/artiesten en er is een 
hilarische toneelvoorstelling. 
Natuurlijk ontbreken de volks-
spelen en het kinderfeest niet. 
De festiviteiten vinden plaats op 
9, 10 en 11 oktober. Alles speelt 
zich af in en rondom de ver-
warmde feesttent bij de Varssel-
se molen.

Vrijdagmiddagborrel
Als opwarmer voor het feest is er 
vanaf 16.00 tot 17.30 uur een ge-
zellige borrelbijeenkomst. Hier-
mee wordt de werkweek afgeslo-
ten en het feestweekend ingeluid. 
Dan zal ook de start zijn van de in-
schrijvingen voor het vogelschie-
ten.

Toneel- en muziekavond
Op vrijdagavond staat het Varssels 
Volkstoneel weer op de planken 
voor volk uit Varssel én (verre) 
omstreken. Dit maal wordt het 
stuk 'Je kunt er naor fluiten', een 
klucht in drie bedrijven, ten tonele 
gebracht.
Het stuk speelt zich af op de boer-
derij van Mans Oost, een man op 
leeftijd. Zijn slinkse dochter Riek 
wil graag dat Mans zijn land ver-
koopt, zodat zij en haar man Lef-
fert met het geld daarvan in een 
nieuwe bungalow kunnen gaan 
wonen.
Mans heeft daar geen oren naar. 
Hij verhuurt liever een deel van 
zijn grond aan Harry en José, die 
willen beginnen met het houden 
en fokken van sikken. Riek pro-

beert dat te verhinderen. Maar 
Mans gaat met hulp van zijn 
nieuwsgierige buurvrouw Roeffie 
en fluitsignalen in de tegenaanval. 
Deze klucht zorgt voor de nodige 
commotie en hilariteit. De spe-
lersgroep heeft er veel zin in om 
de bezoekers een plezierige avond 
te bezorgen.
De aanvang van het toneel is om 
19.15 uur en de entree bedraagt € 
7,50 (inclusief koffie en cake). Tij-
dens de pauze zijn er bij de verlo-
ting wederom fantastische prijzen 
te winnen; de hoofdprijs is een 
fiets.
Na afloop van de toneelvoorstel-
ling is er volop gelegenheid om te 
dansen en te feesten op muziek 
van de feest- en rockband 'Anders 
is het niet'.

Volksspelen
Op zaterdagmiddag worden tradi-
tiegetrouw de volksspelen gehou-
den, die om 13.30 uur zullen wor-
den geopend door wethouder An-
toon Peppelman van de gemeente 
Bronckhorst. Het eerste schot op 
de houten vogel zal worden gelost 
door Ard Scheffer, schutterskoning 
van 2014. Naast het vogelschieten 
kan worden deelgenomen aan vo-
gelknuppelen, handboogschieten, 
kegelen, doeltrappen, bolero, pij-
lenrad en bierpul schuiven.
Tevens kunnen de bezoekers in de 
huid van een zwaarlijvige sumo-
worstelaar kruipen. Door middel 
van kracht, behendigheid en/of 
tactiek zullen zij dan moeten pro-
beren om de tegenstander te vloe-
ren of van de mat te duwen.

Feestavond met Plebz en Patrick 
& Mark
Zaterdagavond is er een knallend 
feest met de coverband Plebz. 
Deze band is voor de tweede maal 

'on stage' in Varssel. Plebz staat 
voor 100% feestgarantie doordat 
de bandleden goed inspelen op 
het publiek en stevig gas geven. 
De optredens van de band wor-
den afgewisseld met akoestische 
gitaarmuziek van het duo Patrick 
en Mark, bekend van de band Un-
derkoffer. Iedereen die van een 
oergezellig feest houdt is welkom. 
De entree bedraagt 10 euro.

Kinderfeest en muziekmiddag 
met Underkoffer
Op zondag om 13.00 uur start 
vanaf het Buurthuus Varssel de 
optocht voor de kinderen met hun 
zelf versierde fietsen, skelters etc. 
Het nieuwe koningspaar zal hen 
vergezellen.
Om 13.30 uur beginnen de kin-
derspelen met leuke, uitdagende 
onderdelen. Iedereen is natuurlijk 
welkom om de kinderen aan te 
moedigen. Tussentijds wordt de 
Varsselse jeugd getrakteerd op al-
lerlei lekkere dingen en mogen zij 
een graai doen in de grabbelton. 
Bovendien is er na afloop van de 
spelen voor iedereen een bijzon-
dere (foto)surprise.
Zowel op zaterdag als op zondag 
kunnen de kinderen gratis rond-
jes draaien in de draaimolen. 
Ook staan op die dagen weer een 
springkussen, skelters en speciale 
fietsen klaar.
Vanaf 15.00 uur speelt dit jaar weer 
op veler verzoek de band Under-
koffer. Met woest enthousiasme 
een grote dosis humor zorgen zij 
voor goede muziek en een spette-
rende liveshow. En wat ook mooi 
is, dat de entree voor deze gezel-
lige muziekmiddag geheel vrij is.
Er is dus in het weekend van 9, 10 
en 11 oktober veel te beleven in 
Varssel. Dit mag niemand missen. 
Tot ziens bij het Varssels feest.

   

Adje's BBQ op 2 oktober
HENGELO - Op vrijdag 2 okto-
ber organiseert Eetcafé Jansen 
en Jansen in Hengelo een Mega 
BBQ, verzorgd door Ad Ridder-
hof. De voormalige slager zal 
zijn gasten op deze avond het 
heerlijkste vlees voorschotelen 
onder het genot van toepasse-
lijke muziek.

Het terras zal worden afgesloten 
en het eetcafé krijgt een gezellige 
ambiance met hangtafels. Voor 
€ 27,50 kan men onbeperkt eten, 

inclusief wijn, bier en frisdrank. 
Deelnamekaarten zijn van tevoren 
al verkrijgbaar bij het eetcafé. 

Het is de afsluiting van het ter-
rasseizoen en tevens de aftrap 
van het gevarieerde herfst/win-
terprogramma bij Eetcafé Jansen 
en Jansen, dat weer bol staat van 
activiteiten. Twee thema's keren 
elke maand terug: J&J CULINAIR 
en J&J UNPLUGGED. 
J&J CULINAIR is voor het eerst op 
donderdag 8 oktober en valt sa-

men met de modeshow in Henge-
lo. Die avond kunnen gasten voor 
€ 19,95 onbeperkt tapas eten.
Op zaterdag 10 oktober is de eer-
ste J&J UNPLUGGED met Piano 
House. Een bijzonder concept dat 
ook al tijdens de Hengelose ker-
mis met veel succes optrad. Twee 
rasmuzikanten spelen alle moge-
lijke verzoeknummers. De entree 
is gratis.
J&J UNPLUGGED zal daarna elke 
maand met andere artiesten op 
een zaterdagavond terugkeren.

Erfgoedcentrum en
Regionaal Archief

Cursussen najaar 
2015
REGIO - Binnenkort starten bij 
Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers en Regionaal Archief 
Zutphen cursussen voor geïnte-
resseerden in stamboomonder-
zoek en het lezen van oud schrift. 
Op alle cursussen is nog plaats.

Basiscursus genealogie,
start 1 oktober
De basiscursus genealogie helpt u 
op weg bij uw zoektocht naar uw 
voorouders. De cursus geeft uit-
leg over de eerste bronnen die u 
bij uw onderzoek tegenkomt, de 
bevolkingsregisters, de burgerlijke 
stand en de Doop- Trouw en Be-
graafboeken.
Daarnaast behandelt de cursus de 
geschiedenis van de bevolkings-
registratie en leert u zoeken naar 
gegevens op Internet en in archie-
ven.

Locatie:
Regionaal Archief Zutpen, Spie-
gelstraat 13-17, 7201 KA Zutphen
Data en tijd: donderdag 1, 8, 15 en 
22 oktober, van 13.30-16.00 uur
Kosten : € 22,50 (inclusief cur-
susmateriaal en koffie/thee) en € 
20,00 voor leden NGV
Opgave : voor eind september via 
B.vanSligtenhorst@zutphen.nl of 
0575-512157

Genealogie voor gevorderden, 
start 9 oktober
Deze cursus is een vervolg op de 
basiscursus genealogie en be-
handelt o.a. bronnen als volkstel-
lingen, registres civiques, lidma-
ten- en communicantenregisters, 
akten van indemniteit en poorter-
boeken.
Tevens komen het ordenen en pu-
bliceren van onderzoeksresulta-
ten, onderzoek in notariële archie-
ven en militieregisters aan bod.

Locatie:
Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers, IJsselkade 13, 7001 AN 
Doetinchem
Data en tijd: 9 en 23 oktober en 6 
en 20 november, 13.30-16.00 uur
Kosten : € 22,50 (incl. cursusmate-
riaal en koffie/thee) en leden NGV 
€ 20,--
Opgave : voor eind september via 
info@ecal.nu of 0314-787078

Paleografie,
start 2 oktober
Een archiefonderzoeker of gene-
aloog krijgt vroeg of laat te ma-
ken met teksten uit de 16e en 17e 
eeuw.

Dan kan het oude schrift een ob-
stakel zijn. In de cursus paleogra-
fie leert u de beginselen van het 
lezen en begrijpen van oud schrift. 
U leert de betekenis van in on-
bruik geraakte woorden en leert 
spellingsvormen en afkortingen 
begrijpen.

Het cursusmateriaal is geselec-
teerd uit Gelderse bronnen en 
specifieke problemen met regio-
nale geschriften krijgen extra aan-
dacht.

Locatie:
Erfgoedcentrum Achterhoek en 
Liemers, IJsselkade 13, 7001 AN 
Doetinchem
Data en tijd: 2, 16 en 30 oktober; 13 
en 27 november 2015 en 8 en 22 ja-
nuari; 5 en 19 februari en 4 maart 
2016, 13.30-16.00 uur
Kosten : € 70,-- (incl. cursusmate-
riaal en koffie/thee) en leden NGV 
€ 50,--
Opgave : voor eind september via 
info@ecal.nu of 0314-787078

De cursussen worden gegeven 
in samenwerking met de Neder-
landse Genealogische Vereniging, 
afdeling Achterhoek en Liemers.

   

55ste herfstkleuren
wandeltocht
VELDHOEK - Wandelsportver-
eniging de Ploeg organiseert de 
55ste herfstkleurenwandeltocht 
in de gemeente Bronckhorst, op 
zaterdag 17 en zondag 18 okto-
ber. Start vanaf feestzaal de Veld-
hoek Varsselseweg 55, gelegen 
tussen Zelhem en Ruurlo.

De routes zijn weer met veel zorg 
voorbereid, om de wandelaars te 
laten genieten van de verschil-
lende landschappen in herfst-
tooi. De keuze is uit de afstanden 

5,10,15,20 en 25 km. Start 20 en 
25 km van 9.00 uur tot 10.00 uur. 
Overige afstanden van 10.00 uur 
tot 14.00 uur. 

Elke afstand heeft halverwege een 
plek om te rusten.
   

 ■ Meer informatie: 
telefoon 0314-641531 / 
0575462923 
mail:deploegwsv@gmail.com 
www.wsvdeploeg.nl

De artiesten van het Varssels Feest 2015.

Genealogie helpt bij de zoektocht naar voorouders.
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Leer bridgen:
gymnastiek voor de hersenen

BRONCKHORST - Bridgen is net 
als schaken, dammen en biljar-
ten een denk en concentratie-
sport. Het wordt in clubverband 
gespeeld.

Bridgeclub Bronkhorst heeft als 
thuisbasis Restaurant Den Bre-

mer, in Keijenborg bridgeclub De 
Keij, een kleinere club, zij spelen 
in Dorpshuis de Horst.

Samen organiseren zij een bridge-
cursus voor beginners. Tevens 
is er een vervolg en opfriscursus 
om het geleerde nog meer uit te 

diepen. Deze starten in oktober. 
Inlichtingen of opgave bij Marijke 
Hilderink.
   

 ■ Telefoon (0575) 464170 
m.hilderink@kickxl.nl

   

Berkelexpositie Waterschap Rijn en 
IJssel in Doetinchem
DOETINCHEM - De Vereniging 
Vrienden van de 3e Berkelcom-
pagnie heeft samen met Water-
schap Rijn en IJssel een unieke 
expositie over de Berkel samen-
gesteld. Deze tentoonstelling 
heeft gedurende een half jaar 
zeer succesvol in het Watermu-
seum in Arnhem gestaan en is 
daarna 'On Tour' gegaan kris 
kras langs de Berkel.

Inmiddels heeft de expositie in 
alle Berkelgemeenten gestaan. De 
rondgang van de Berkelexpositie 
wordt afgesloten bij Waterschap 
Rijn en IJssel in Doetinchem, dus 
net als bij de start van de expositie 

weer buiten het Berkeldal.
De expositie omvat - naast foto's 
en interessante informatie over de 
Berkel van de bron in Billerbeck 
tot de monding in Zutphen - ook 
meer elementen, zoals kunstwer-
ken.
Graag worden belangstellenden 
uitgenodigd om aanwezig te zijn 
bij de officiële opening van de 
Berkelexpositie bij Waterschap 
Rijn en IJssel in Doetinchem, door 
heemraad Antoinet van Helvoirt 
en voorzitter Marja Schulenberg-
van de Werf van de Vereniging 
Vrienden van de 3e Berkelcom-
pagnie. Dit is op maandag 19 ok-
tober om 10.00 uur in de hal van 

het waterschap aan de Liemers-
weg 2 in Doetinchem. De exposi-
tie is vanaf vrijdag 15 oktober t/m 
11 december 2015 te bezichtigen 
tijdens de kantooruren van Water-
schap Rijn en IJssel, maandag t/m 
vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Het waterschapskantoor ligt aan 
de Liemersweg 2 in Doetinchem, 
met de ingang om de hoek aan de 
Energieweg, bereikbaar via de ro-
tonde.
Voor meer informatie wordt ver-
wezen naar de website.
   

 ■ www.berkelcompagnie.com

   

VNOG geeft gratis woningcheck voor 
senior tijdens Brandpreventieweken
REGIO - Brandweerkorpsen van 
de Veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland (VNOG) nemen 
dit jaar opnieuw deel aan de Na-
tionale Brandpreventieweken. 
De hele maand oktober staat in 
het teken van veiligheidsbewust-
zijn rondom brand. Dit jaar staat 
het landelijke thema 'Verklein de 
kans op brand' centraal.

De campagne richt zich op niet-
zelfredzame senioren en groepen 
die de groep niet zelfredzame 
senioren kunnen bereiken. Seni-
oren (60+) in de regio Noord- en 
Oost-Gelderland kunnen zich van 
1 tot en met 30 oktober aanmelden 
voor een gratis woningcheck door 
de brandweer.
Brandweer Noord- en Oost-Gel-
derland gaat senioren in de regio 
bezoeken om hen bewust te ma-

ken van de kans op brand én hoe 
de kans op brand kan worden ver-
kleind. Brandweerprofessionals 
adviseren over brandgevaarlijke 
situaties en de juiste plaats van de 
rookmelder.
Er is een beperkt aantal woning-
checks te vergeven. Aanmelden 
kan van 1 tot en met 30 oktober 
2015 door te bellen naar 055 548 
3333 (alleen tijdens kantooruren). 
Aanmelden kan ook per mail: 
brandveilig@vnog.nl, dan vermel-
den: achternaam, adres, postcode, 
woonplaats en geboortejaar. Met 
aanmelders die in aanmerking ko-
men voor een woningcheck, wordt 
na oktober contact opgenomen 
om een afspraak te plannen.

Zelf de woningcheck uitvoeren 
kan ook. Via een makkelijk te 
doorlopen checklist is te zien hoe 

brandveilig de woning eigenlijk is. 
De checklist is te vinden op brand-
weer.nl. Kijk ook eens bij familie, 
buren of vrienden. Hangen rook-
melders op de juiste plek?
De brandweer blijft het gebruik 
van rookmelders adviseren. Zorg 
ervoor dat u en uw medebewo-
ners de rookmelder goed kunnen 
horen, ook als u slaapt. Want als u 
slaapt, ruikt u niets. U wordt dus 
waarschijnlijk niet wakker van de 
rooklucht. En doordat de rook veel 
giftige gassen bevat, raakt u vaak al 
binnen enkele minuten in een die-
pe bewusteloosheid. Rookmelders 
zijn dus echt van levensbelang.
Meer informatie over de Brand-
preventieweken is te vinden op de 
website
   

 ■ www.brandpreventieweek.nl

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 24 septem-
ber 2015, de vierde avond eerste 
competitieronde.

Lijn A: 1. Reint & Inge Pellenberg 
78,13%, 2. Dick Brinkman & Hans 
Dekker 56,94%, 3. Joke Damveld & 
Hans Oldhoven 56,25%.

Lijn B: 1. Aartje Bernards & Pop Gri-
zell 63,33%, 2. Karen Notten & Joop 
te Veldhuis 59,17%, 3. Margareth 
Heijting & Gerrit Vorselman 55,42%.

Lijn C: 1. Jasper de Ronde & Hen 
Rombouts 61,57%, 2. Riekie Nieu-
wenhuis & Riet Niesink 59,17%, 3. 
Hermien Veenhuis & Els Wester-
hof 57,08%.

Volgende week donderdag, 1 ok-
tober vijfde en laatste avond van 
deze competitieronde.

Bridgen leren of een opfriscursus? 
Zie de advertentie elders in dit 
blad.

   

Een kunstenaar moet ook 
een ondernemer zijn
REGIO - Kunst en commercie 
gaan prima samen. Dat is het 
uitgangspunt van het project 
'Ondernemen hoort bij de kun-
stenaar en kunst hoort bij de 
ondernemer'. Tien Gelderse 
kunstenaars krijgen de komen-
de maanden begeleiding bij het 
vergroten van hun commerciële 
slagkracht.

Gratis video om werk te laten 
zien
Ze volgen onder meer een work-
shop 'Netwerken en acquisitie' en 
bezoeken Gelderse ondernemers. 
Ook wordt er voor elk van hen 
een video gemaakt die ze kunnen 
gebruiken om hun naam en werk 
onder de aandacht te brengen 
bij ondernemers. Kunst of Art uit 
Laag-Keppel begeleidt hen. Rick 
Hulshof: "Het project heeft eigen-
lijk twee sporen. We brengen hun 

kunstwerken onder de aandacht 
bij potentiële ondernemers voor 
verhuur of verkoop. En we helpen 
kunstenaars om hun commerciële 
kracht te vergroten, zodat ze naast 
kunstenaar ook wat meer onder-
nemer worden." Kunst of Art is de 
grootste kunsthandel en kunstuit-
leen in de Achterhoek en is al 25 
jaar gespecialiseerd in verhuur en 
verkoop van kunst aan bedrijven 
en particulieren.

Aanmelden voor 22 oktober
Binnen het project, dat mogelijk 
gemaakt wordt door de provincie 
Gelderland, is ruimte voor tien 
kunstenaars. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via de 
website voor 22 oktober. De selec-
tie vindt plaats na 23 oktober.
   

 ■ www.kunstofart.nl

   

Opbrengst KWF
BRONCKHORST - De collecte 
voor KWF Kankerbestrijding in 
Bronckhorst heeft € 22.678,02 
opgebracht. Dit bedrag is bijeen 
gebracht in de gehele gemeente 
Bronckhorst, dit is verdeeld over 
de volgende plaatsen:

Baak € 802,82, Halle € 1.149,23, 
Hengelo Gld. € 3.769,44, Hum-
melo € 1.122,85, Drempt € 874,21 
, Hoog en Laag Keppel € 926,29, 
Steenderen € 2.038,41, Toldijk 
€ 736,79, Vorden € 4.745,61 , 
Wichmond en Vierakker € 980,75, 
Zelhem en Velswijk € 5.290,80 en 
diverse winkelbusjes € 240,82. 
Met het geld dat onze collectan-
ten hebben opgehaald, blijft KWF 
Kankerbestrijding zich inzetten 
voor minder kanker, meer gene-

zing en een betere kwaliteit van 
leven voor kankerpatiënten. Dat 
doen wij niet alleen, maar samen 
met patiënten, onderzoekers, art-
sen, donateurs en vrijwilligers.
Samen moeten én kunnen we 
kanker overwinnen. Dankzij on-
derzoek is de gemiddelde 5-jaars 
overlevingskans gestegen van 25% 
in 1949 tot 62% in 2013. Helaas 
zijn we er echter nog niet. Jaarlijks 
overlijden er bijna 42.000 mensen 
aan kanker. Er is nog een lange 
weg te gaan. Wetenschappelijk 
onderzoek blijft daarom heel hard 
nodig. De KWF vrijwilligersafde-
ling Bronckhorst bedankt ieder-
een voor zijn of haar bijdrage aan 
de collecteweek. Samen kunnen 
we ervoor zorgen dat kanker geen 
dodelijke ziekte meer is.

   

Achterhoeks 
Planetarium
TOLDIJK - Vrijdagavond 2 okto-
ber van 20.00 tot circa 21.30 uur 
wordt aan de Hoogstraat 29 in 
Toldijk een publieksavond ge-
houden bij het Achterhoeks pla-
netarium.

Henk Olthof († 2010) bouwde zijn 
eigen planetarium naar voorbeeld 
van het beroemde Eisinga Plane-
tarium in Franeker. 
Heel bijzonder is ook Ruimteschip 
Aarde. Belangstellenden kunnen 
in een grote aardbol stappen en in 
twee minuten tijd volledig rond-
draaien. 

Als het licht uitgaat, verschijnt er 
een indrukwekkende sterrenhe-
mel. Graag vooraf aanmelden via: 
www.achterhoeksplanetarium.nl

Bridgen is een denk en concentratiesport.

STANDHOUDERS
GEZOCHT

voor de
Vordense Kerstmarkt

op
zaterdag 12 december
van 14.00-19.30 uur

Aanmeldingen en info: 

Marianne Weulen Kranenbarg
marianne@weulenkranenbarg.nl

Nicolette Jager
qumula@xs4-all.nl

Irene Burger
deburgerij.vorden@gmail.com

Voor uitgebreide informatie
zie redactioneel artikel
elders in deze krant.
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Gratis fruit en agro vermaak

BEKVELD - Van woensdag 23 sep-
tember t/m zondag 4 oktober 
(dierendag) worden de jaarlijkse 
fruitplukweken gehouden bij re-
creatie- en kinderboerderij Felt-
sigt. Deze editie zal een aantal 
extra onderdelen bevatten ten 
opzichte van voorgaande jaar-
gangen. Het fruit plukken is on-
veranderd, er is klimmateriaal 
aanwezig om zelf het fruit te pluk-
ken en in een zak te doen (1 zak 
per gezelschap) zolang de voor-
raad strekt. De volgende soor-
ten zijn aanwezig om geplukt te 
worden: notarisappel (beperkt), 
bramen (veel) goudrenet appel 
(beperkt). Om te rapen zijn er 
walnoten (veel), hazelaar (veel) 
en eikels (veel) voorradig.

Nieuw dit jaar is dat er gratis zon-
nebloemen geplukt kunnen wor-
den op het grote veld waarin een 
looproute is gemaakt. Het plukken 
hiervan moet wel op een dusdanig 
manier gebeuren dat de rest van het 
veld intact blijft. Het zonnebloem-
veld blijft op deze manier dan nog 
te lopen voor iedereen die er ple-
zier aan wil beleven. In de kantine 
zijn ook nog een aantal (eigen) pro-
ducten te koop zoals honing (wijn), 
scharreleieren, pure appelsap en 
uit het nieuw opgestarte project de 
moestuin zijn biologische aardap-
pelen te verkrijgen.

Deze moestuin is opgezet door 
stichting Buiten Gewoon Buiten en 
heeft als hoofddoel vergeten groen-
tes onder de aandacht te brengen 
bij schoolgaande jeugd. Vanaf vol-
gend jaar zijn er excursies mogelijk 
voor scholen (eventueel in combi-
natie met de bijenstal) om te laten 
zien en te proeven wat deze groen-
tes allemaal in zich hebben en hoe 
ze verbouwd moeten worden. Tij-
dens de fruitplukweken kan hier-
over alvast informatie ingewonnen 
worden door belangstellende scho-
len voor het schooljaar 2016/2017.

Speciaal tijdens deze weken kan er 
ook gratis deel worden genomen 
aan het boerenlandpad aldaar. Het 
boerenlandpad is een looproute 
over en langs het terrein van recre-
atie- en kinderboerderij Feltsigt, zit 
vol met wetenswaardigheden om-

trent natuur, gewassen en dienren. 
Het bevat veel verrassende elemen-
ten die geschikt zijn voor de jeugd 
van 8 jaar tot ongeveer 13 jaar. Er 
kan in groepjes gestart worden van 
twee tot zes personen n waarvan 
één persoon per groep boven de 
18 jaar dient te zijn. Al deze bui-
ten activiteiten kunnen aangevuld 
worden met binnenactiviteiten zo-
als de speelzolder, het hooihok, doe 
overdekte zandbak en een schuur 
vol dieren. Deze dieren krijgen op 
dierendag (4 oktober) extra aan-

dacht door een aantal voerbeurten 
extra die de bezoekers samen met 
de boerin kunnen gaan doen. Deze 
dag is een mooie afsluiting van de 
fruitplukweken. Tot ziens bij Felt-
sigt gevestigd aan de Bekveldseweg 
5 in Bekveld (nabij Hengelo) en kijk 
voor meer info op de website.
   

 ■ www.feltsigt.nl of Facebook van 
Feltsigt

   

ProWonen huisvest vluchtelingen
ACHTERHOEK - Elke gemeente 
krijgt jaarlijks een taakstelling van 
het Rijk om een bepaald aantal ver-
gunninghouders te huisvesten. Ver-
gunninghouders zijn vluchtelingen 
die de asielprocedure doorlopen 
hebben en een voorlopige verblijfs-
vergunning hebben gekregen. In 
Berkelland zijn er dit jaar nog onge-
veer 30 woningen nodig voor ruim 
50 mensen.In Bronckhorst zijn dat 
28 mensen in 6 woningen en in de 
gemeente Oost Gelre 29 mensen in 
12 woningen. Henk Meulenkamp, 
directeur van wooncorporatie Pro-
Wonen uit Borculo: "Het is een van 
de belangrijkste taken van woon-
corporaties om mensen met een 
urgentieverklaringeen woning toe 
te wijzen. Vergunninghouders krij-
gen ook zo'n urgentieverklaring. 
Toch wordt 90% van de woningen 
nog steeds 'gewoon' toegewezen 
aan woningzoekenden."

Henk Meulenkamp: "Wij willen 
vergunninghouders niet alleen een 
woning geven. Wij willen dat zij 
een goede woonstart krijgen. Dat 
houdt in dat een vrijwilliger hen bij 
de hand neemt om alles te regelen 

wat nodig is om te integreren." Het 
gaat om heel praktische zaken: het 
inschrijven bij de gemeente, opha-
len van de sleutels van de nieuwe 
woning, kennismaken met de bu-
ren en boodschappen doen. Dat 
werkt allemaal heel anders in een 
vreemd land en heeft dus veel be-
geleiding nodig. Het uiteindelijke 
doel van de begeleiding is om deze 
mensen zelfredzaam te laten wor-
den.

Een goede woonstart valt of staat 
dus met goede begeleiding. In het 
verleden zijn er vergunninghou-
ders geweest die niet of nauwelijks 
werden begeleid. Vluchtelingen die 
hier komen, in hun thuisland vre-
selijke dingen hebben meegemaakt 
en nu hier aan hun lot worden over-
gelaten, dat vraagt om problemen. 
Meulenkamp: "Er is een tekort aan 
vrijwilligers. Mensen die de han-
den uit de mouwen willen steken 
voor een naaste. Mensen die een 
paar uur per week een oogje in het 
zeil willen houden en vergunning-
houders willen helpen bij het vin-
den van de weg. Zodat zij zichzelf 
zo snel mogelijk kunnen redden in 

hun nieuwe omgeving.Wij weten 
dat mensen een beetje bang zijn 
om vergunninghouders als buren 
te krijgen. Het is ook wel spannend. 
Maar als buur sta je niet alleen. Zijn 
er problemen, laat het ons dan zo 
snel mogelijk weten." 

Van alle woningzoekenden is op dit 
moment ongeveer 7% jonger dan 
23 en wacht gemiddeld 2,5 jaar op 
de eerste woning. Tot die tijd wo-
nen zij vaak bij hun ouders in huis. 
Niet altijd ideaal, maar ze hebben 
een dak boven hun hoofd. Deze 
jongeren wachten nu misschien 
heel iets langer, want er zijn meer 
mensen met een urgentieverkla-
ring.
Meulenkamp: "Wij vinden dat ie-
dereen recht heeft op een goed (t)
huis, jong, oud, met of zonder ur-
gentieverklaring. En vergunning-
houders met een gezin wonen nu 
nog vaak in een asielzoekerscen-
trum. Daarom vragen wij van ie-
dereen begrip voor de situatie. Het 
vluchtelingenprobleem is erg groot 
en wij zijn er trots op dat we een 
steentje kunnen bijdragen."

Dierendag 2015
DOETINCHEM - Zondag 4 oktober 
is het weer zo ver: wereld dieren-
dag 2015. Het is de dag dat huis-
dieren overal ter wereld net dat 
beetje extra verwend worden of 
net iets meer attentie krijgen van 
de menselijke huisgenoten.

Ook voor dieren in het Dierencen-
trum Achterhoek, het dierenasiel in 
Doetinchem is het een bijzondere 
dag. Vanzelfsprekend krijgen zij 
ook net iets meer aandacht en een 
feestelijke maaltijd. Om alle men-
sen die onze dieren en het Dieren-

centrum een warm hart toedragen 
te betrekken bij dit jaarlijks festijn, 
zullen wij de poorten op zondag 4 
oktober open stellen. Er is genoeg 
te zien en te beleven, dus kom 
allemaal zondag 4 oktober aan-
staande naar het Dierencentrum 
Achterhoek aan de Edisonstraat 
54 te Doetinchem, geopend tussen 
13:00 en 16:00 uur. Wilt u een trak-
tatie meenemen voor de dieren? 
Paté blikvoer voor de katten staat 
bovenaan het verlanglijstje van de 
jonge dieren.

   

NVM Open Huizen Dag
BRONCKHORST - Een recordlage 
hypotheekrente, een breed wo-
ningaanbod en nog steeds laag-
geprijsde huizen. Allemaal aan-
trekkelijke ingrediënten om je slag 
te slaan op de koopwoningmarkt, 
volgens Gerard Groot Roessink van 
het gelijknamige kantoor Groot 
Roessink Makelaardij. De NVM 
Open Huizen Dag, die dit jaar 
plaatsvindt op zaterdag 3 oktober, 
is een goed middel bij het maken 
van de juiste keuze.

Tijdens de NVM Open Huizen Dag 
kunnen potentiële kopers zonder 
afspraak te koop staande woningen 
bezichtigen. Aan de laatste NVM 
Open Huizen Dag, in maart, deden 
zo'n 46.000 huizenbezitters mee. Er 

werden 150.000 bezoeken afgelegd. 
Deze cijfers onderstrepen de enor-
me en aanhoudende populariteit 
van de NVM Open Huizen Dag.

NVM-voorzitter Ger Hukker ziet de 
komende NVM Open Huizen Dag 
met veel vertrouwen tegemoet. 
"De hypotheekrente is momenteel 
de laagste in vijftig jaar. De 10- en 
20-jaarsrente zijn historisch laag. 
Mensen kunnen nú hun slag slaan 
en daarna voor langere tijd ge-
nieten van lage maandlasten. Het 
aanbod laat al een paar jaar een 
dalende tendens zien, maar er valt 
nog genoeg te kiezen voor mensen 
die overwegen een huis te kopen. 
De NVM Open Huizen Dag vindt 
plaats tussen 11.00 en 15.00 uur.

   

Schrijfwedstrijd dialect
REGIO - Jaarlijks wordt in de 
maand maart de Achterhoekse en 
Liemerse boekenweek gehouden 
om extra belangstelling te wek-
ken voor streekboeken en streek-
taal.

Ter gelegenheid daarvan wordt het 
boekenweekgeschenk Flonker-
good uitgegeven. De organisatie 
wil in 2016 de bundel samenstellen 
met korte verhalen over het thema 
Grenzen. Iedereen die over dit on-
derwerp zijn of haar verhaal kwijt 

wil, wordt van harte uitgenodigd 
om een bijdrage in één van de Ach-
terhoekse of Liemerse dialecten in 
te sturen. De beste verhalen wor-
den geplaatst in Flonkergood. Van 
deze auteurs worden bovendien 
enkelen uitgenodigd om hun ver-
haal voor te dragen tijdens de Boe-
kenweekmanifestatie op 5 maart 
2016. Voorwaarden en informatie, 
zie de website.
   

 ■ www.ecal.nu

Activiteiten zoals kegelen bij Kinderboerderij Feltsigt.

Boekpresentatie - vrijdag 2 oktober
Martine Letterie 

vertelt over en signeert haar nieuwe boek
DE GENEN VAN MIJN VADER

Locatie: 
Hotel Bakker, Vorden
Aanvang 15.00 uur

Voor inlichtingen:
Boekhandel Bruna Vorden,
Carmen Rondeel
Raadhuisstraat 20, 
7251 AB Vorden
Telefoon: 0575-553100 
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HerfsteditieHerfsteditieHerfsteditieHerfstMODE & 
INSPIRATIE
SHOW         HENGELO Gld                  HENGELO Gld

8 oktober
19.30 uur  
REMIGIUS KERK te Hengelo Gld. 

Koopzondag 11 oktober
12.00-17.00 uurREMIGIUS KERK te Hengelo Gld. 

Kerk open om 19.00 uur  



• Bernina • Pfaff
 • Brother  • Anker
  • Bernina lockmachines   • Lockmachin

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats!

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

Nieuwstad 31 • Lochem • Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Zelhemseweg 22a | 7255 PT | HengeloZelhemseweg 22a | 7255 PT | HengeloZelhemseweg 22a | 7255 PT | Hengelo

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR 
HSE 42

€ 99
ipv € 146

€ 299 
ipv € 359

BENZINEHEGGENSCHAAR 
HS 45 - 45 cm

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ELEKTRISCHE ZUIGHAKSELAAR 
SHE 71

BENZINEBLADBLAZER 
BG 56

€ 135
ipv € 155

€ 249 
ipv € 319

4

GE 250

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.
Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

NIEUW!
ELEKTRISCHE HAKSELAAR
GE 135 L

ELEKTRISCHE
VERTICUTEERMACHINE 
LE 540

€ 349
ipv € 399

€ 399 
ipv € 449

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

ELEKTRISCHE ZUIGHAKSELAAR 
SHE 71

BENZINEBLADBLAZER 
BG 56

€ 135
ipv € 155

€ 249 
ipv € 319

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

Deze acties zijn geldig tot 18/12/2015.

Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

ELEKTRISCHE HEGGENSCHAAR 
HSE 42

€ 99
ipv € 146

€ 299 
ipv € 359

BENZINEHEGGENSCHAAR 
HS 45 - 45 cm

ONTDEK NU DE STERKE 
NAJAARSACTIES OP 
ONZE TUINMACHINES

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

ERKEND VAKHANDELAAR KWALITEIT • ADVIES • SERVICE

www.jandewinkel.nl

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL 

Let op! Woensdagmiddag gesloten.
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 m. links.
Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en acties!

Cadeautip:
Streekproductenpakket!

• Elstar of Goudreinette APPELS 3 kg 2.50
• HANDPEREN Conference kilo 1.00
• AARDAPPELEN vanaf 10 kilo 3.99
• Mooie Hollandse BLOEMKOOL per stuk 0.99
• Er is weer ZUURKOOL uit ‘t vat 10 kilo 0.49

Kom proeven en genieten van onze producten
tijdens de appelpersdag op 17 oktober

Gevraagd voor de herfstvakantie:

Vakantiewerkers
Firma Lucassen Boomkwekerij

Oude Zutphenseweg 6a
 7251 JX  Vorden
Tel 0575 556722

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

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

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 10 oktober.

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

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

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

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

INCLUS
IEF

EXAME
N!

EXAME
N!

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

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

AANHANGWAGEN
RIJBEWIJS (BE) IN ÉÉN DAG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

Ontmoet me in het dierenasiel 
van de Dierenbescherming. 
Kijk op:
www.ikzoekbaas.nl

 

kennismaking

IK ZOEK BAAS
Hou je ook van romant. wandelingen 
over t strand en dr t bos? Ook een he-
kel aan alleen zijn? Dan ben ik, slanke 
warme sportieve pers., op zk naar jou!

Ontmoet me in het dierenasiel van de
Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl 

Ontmoet me in het dierenasiel van de
Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl 

stoppers schets.indd   5 04-04-13   15:47

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



5
JAAR

ZUTPHEN

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

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

Dit vieren
wij met jou!

  KOM TOT 7 OKTOBER GRATIS 
EN VRIJBLIJVEND SPORTEN

op jouw lidmaatschap

Start nu 
en ontvang tot wel

* Vraag naar de voorwaarden, 
    geldig tot 7 oktober.

€ 150 korting

Wil je daarna lid worden? Maak dan gebruik 
van deze geweldige jubileum aanbieding:

op jouw lidmaatschap

De kidslessen 
zijn weer begonnen,

profiteer ook van deze 
aanbieding!

Deze jubileum aanbieding is geldig in 
alle sportcentrum AeroFitt vestigingen.

BRONSBERGEN 27, 7207 AD, ZUTPHEN,T: 0575 82 02 22 ZUTPHEN@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL

Hengelo Gld

Zutphen

Zelhem

podium voor cultuur & amusement

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

Het meisje met 
’t rode haar

Nederlands bekendste verzetsheldin (try out)

Zaterdag 3 oktober (Populaire musical!)

Lochem Live
Lochem Rock City

(StadsLounge) Zaterdag 

24 oktober

Balkan Dances
Rijke tradities herleven

Vrijdag 30 oktober

De Kiss Moves
10 jaar Fusion Danstheater

Donderdag 12 november

Dolf Jansen Oudejaars 2015
Hardverwarmend

Vrijdag 20 november

Locke
Film (Filmhuis Lochem)

Dinsdag 27 oktober

Fred Delfgaauw
In de wachtkamer van de liefde

Zaterdag 31 oktober

Stil Life
Film (Filmhuis Lochem)

Zaterdag 18 oktober

Theatergroep TOP
Ontkoppeld (Gastvoorstelling)

Vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober

Kabouter Plop (2+)
Het Sprookjesboek

Woensdag 21 oktober (Herfstvakantie)

Henry van Loon (StadsLounge)

Sluimer - 

Zaterdag 17 oktober

Erwin Nyhoff
The Kings of Rock’n’Roll

Vrijdag 23 oktober

Previeuw november
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3 OKTOBER 2015 • 10.00 UUR - 16.00 UUR • RUURLOSEWEG 80A • 7255 MA HENGELO (GLD)

ZIEN EN BELEVEN?!
EEN LEUKE DAG VOOR JONG EN OUD!

Wist je dat Goma B.V… Al meer dan 120 medewerkers telt..
 Ruim 13.000m² productievloer met geautomatiseerde faciliteiten heeft.. 

én in 2015 (alweer) een nieuwe hal opende voor de komende groei? 

 
 

HENGELO

zoekt enthousiaste 
(wijk)verpleegkundigen en
(wijk) ziekenverzorgenden
voor onbepaalde tijd, uren in overleg

Buurtzorg levert verpleging en verzorging 
thuis met kleine, zelfsturende teams be-
staande uit verpleegkundigen en zieken-
verzorgenden.

Ben je professioneel, zelfstandig, creatief 
en ondernemend? Stel je de cliënt cen-
traal? Ben je computervaardig? Wil je wer-
ken bij de beste werkgever van 2014? Dan 
zoeken we jou!

Voor informatie kun je bellen naar 
Marion Krabbenborg, regiocoach 
06 – 22993886 
of reageer via onze website
www.buurtzorgnederland.com 

Tandprothetische Praktijk Diseraad
U w  p r o t h e s e ,  o n z e  z o r g !

Laarstraat 19    Zutphen    tppdiseraad.nl    info@tppdiseraad.nl

B e l  v o o r  e e n  G R A T I S  i n t a k e g e s p r e k

0575 - 54 16 020575 - 54 16 02

Nieuw kunst- / klikgebit
Reparatie klaar terwijl u wacht
rebasing zelfde dag klaar
nieuwe prothese, zelfs in  1 dag!
Vergoeding uit basisverzekering*
*(afhankelijk van verzekering/behandeling)

ü
ü
ü
ü
ü

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Baakse Kermis op stoom

BAAK - De 115stee editie van de 
Baakse Kermis is daar. Het be-
looft een ongekend feest te wor-
den met een zeer gevarieerd 
aanbod van uiteenlopende en 
verrassende live-acts. Partyda-
tum: 3, 4, 5 en 6 oktober. Het mu-
zikale niveau is hoog en dit jaar 
zijn er zelfs weer bands die, met 
het predicaat beste feest/cover-
band op, rondlopen. Een onge-
kend hoog feest en dans gehalte. 
In de combi met beide café's gaat 
het om 12 optredens van in to-
taal 10 acts. En, op zaterdag na, 
zijn alle kroeg- en tentbezoeken 
altijd geheel gratis.

Programma feesttent Baak

Zaterdag 3 oktober
Om 14:00 uur is er een werve-
lend optreden van Goochelaar 
Steve Carlin. Nu al heeft hij de 
bijnaam 'The Dutch Dynamo'. Be-
kend van TV en na 15 jaar in het 
vak,bekroond tot beste keuze goo-
chelaar van het land. Steve geeft 
een kindershow en daarna een 
show op de 'vloer'. De muzikale 
invulling is in handen van Gerard 
Hebben, alias 'De Vrolijke Noot'.

StageLine trapt af (21.00 uur). De-
ze topband maakt in sneltreinvaart 
furore in het dans en uitgaanscir-
cuit. Een ongekend enthousiaste 
en mooie act. Een topper! Zie de 
demo-video: https://www.you-
tube.com/watch?feature=player_
embedded&v=2N7otoA6UFY.

Zondag 4 oktober
You And Me. Op de zondag twee 
optredens van lands beste cover-
band: You and Me (15:00 uur). 
Esther en haar mannen zijn ver-
trouwde gezichten op het feest-
podium in Baak. De band start di-
rect na de optocht in de feesttent. 
's Avonds geven ze na de prijsuit-
reiking (20:30 uur) een energieke 
topshow!

Maandag 5 oktober
Na het traditionele Vogelschieten 
(aanvang 11:00 uur) en gooien…. 
Melrose! Gewapend met nieuwe 
theateracts van wereld niveau 
stelen ze de show. Mooie combi 
tussen humor en kwaliteit op een 
muzikaal topniveau.

Programma voor kroegtijgers
De café's bieden natuurlijk ook 
weer een programma voor kroeg-
tijgers.
Bij café Herfkens treedt op de zon-
dag livemuziek op (vanaf 15.00 
uur). De band JYJ! speelt op eigen-
wijze akoestische klassiekers van 
toen en nu…swingen dus! Op de 
maandag is er vanaf 19.00 uur live-
muziek door Ivangh & the Night 
Cats. De band maakt stevige R&R 
van onder andere Gary Moore en 
Brood. In café De Bierkaai, zoals 
altijd, weer feest met drie gewel-
dige bands/acts en een DJ.

Zaterdag 3 oktober
Voor de derde keer op het Baakse 
café-podium: In-C-Een (21.00 
uur). De kolderieke cross-over 

polderpunk van deze kunstenma-
kers laat menig vrouwenhart op 
tilt slaan….semi akoestisch maar 
weer.

Zondag 4 oktober
JPR-StrinxBand (15.00 uur). De 
'Die-Hards' vande JPR-Strinx-
Band zijn terug in de kroeg waar 
Jean Paul ooit furore maakte….we 
zijn 'm niet vergeten. The Boy's are 
back in town. De band warmt op 
met een akoestische set en daarna 
is 't olderwets 'volle bak'.

Maandag 5 oktober
His & Co (15:00 uur). Toen de 
bandbus van Climax na de vuur-
werkramp in Enschede op de kop 
bij de buren in de tuin lag, heb-
ben His & Co voor 't eerst voet op 
Baakse grond gezet, en de eer van 
Climax gered. Geen onbekende 
dus, Ollie en Reneé en met zijn 
jaren bij Les Cigalles als 'bagage' 
is His &Co een garantie voor een 
topfeestje. U vraagt en zij draaien!

Dinsdag 6 oktober
Het vat leegmaken met de knapste 
mannen uit West-Europa, (11.00 
uur) DJ Henri. Hij zingt, hij draait, 
hij dolt, en hij kookt over van en-
thousiasme. Daarnaast is er nog 
een gastoptreden van de 'Swed-
isch Cook' (onder voorbehoud). 
Komt dat zien.
   

 ■ www.baaksekermis.nl of 
www.facebook.com/
baaksekermis

   

SV Quintus start nieuw seizoen
HENGELO - Zondag 27 septem-
ber startte Handbalvereniging SV 
Quintus het nieuwe seizoen in 
Sporthal De Kamp met oefenwed-
strijden van de Heren Senioren 1 
en 2 en een toernooi: Quintus zon-
der Grenzen.

Voor een goede start van het hand-
balseizoen, voordat de competitie 
gaat beginnen, werd het toernooi 
Quintus zonder Grenzen georga-
niseerd. Het toernooi is bedoeld 
om senioren- en jeugdleden, 
(groot)ouders, broers en zussen 
lekker samen te laten handballen. 
Na een heerlijk sportieve middag 
met spannende wedstrijden, kwa-
men de deelnemers in de kantine 

bijeen. Zij werden bedankt voor de 
deelname aan dit onderling toer-
nooi. Zo kon iedereen elkaar en 
de vereniging beter leren kennen. 
De uitslag werd bekend gemaakt, 
waarbij het winnende team de 
'eeuwige roem' mocht ontvangen. 
Tot slot genoten zij allen van een 
heerlijk buffet. Het eerste weekend 
van oktober start de competitie.

Programma zaterdag 3 oktober
11:40 uur Zwolle/Tyfoon HC1 - 
Quintus HC1: De Marke, Hattem

Zondag 4 oktober
10:30 uur AAC / Swift A. DC2 - 
Quintus DC1: Elderveld, Arnhem
10:45 uur Minerva E1 - Quintus 

E1#: de Pol, Gaanderen
12:00 uur Reflex D1# - Quintus D1: 
Van Pallandthal
13:20 uur Minerva HB1# - Quintus 
HB1#: de Pol, Gaanderen
14:15 uur AHV Achilles HS4 - 
Quintus HS2: Mheenpark, Apel-
doorn
14:20 uur Duiven HS1 - Quintus 
HS1: Sportcentrum Triominos En-
desprong, Duiven

Zondag 4 oktober in sporthal de 
Kamp
13:00 uur Quintus DS1 - FBC DS2
   

 ■ ww.svquintus.nl 
www.facebook.com/svQuintus

In-C-Een op het Baakse café-podium.

(Advertorial)

Senioren Actief Beurs 2016 
in Doetinchem
Reinier Kroesen

DOETINCHEM – Achter de scher-
men wordt hard gewerkt aan 
de voorbereidingen voor de 
vierde Senioren Actief Beurs op 
zondag 31 januari 2016. Doetin-
chem is de centrale locatie, met 
Partycentrum De Kruisberg als 
thuishaven. Een zowel infor-
matieve als gezellige dag, af-
gestemd op de ouder worden-
de mens, die wat hulp nodig 
heeft om nog steeds actief en 
zelfstandig te kunnen functio-
neren. Maar, bovenal te blijven 
genieten van al het goeds dat 
het leven biedt. De beurs is ook 
bedoeld voor hun kinderen, 
zorgverleners, mantelzorgers 
en andere maatschappelijk 
betrokken instanties. De or-
ganisatie is in handen van Arc 
en Ciel en PrivaZorg de Achter-
hoek.

Één van beide initiatiefnemers is 
Robert van Aalst van Arc en Ciel 
(maatwerk zorg- en woonmo-
gelijkheden) uit Ulft, gericht op 
het zo lang mogelijk thuis laten 
wonen van ouderen. Robert: “De 
Senioren Actief Beurs is de groot-
ste op dat gebied van Oost-Ne-
derland. We blijven groeien, de 
vorige editie in Groenlo trok 
meer dan achthonderd bezoe-
kers. Voor onze gasten rouleren 
we qua locatie vanwege de be-
reikbaarheid. Deze keer dus Par-
tycentrum De Kruisberg. 

Eigenaar Mark Jansen is betrok-
ken bij de doelgroep, de zaal is 
intiem en gezellig, en er is vol-
op gratis parkeergelegenheid.” 
PrivaZorg de Achterhoek is de 
andere organiserende partij. Di-
recteur Anita Smeets: “We zijn 
een steunpunt van de landelijk 
werkende thuiszorgorganisatie 
PrivaZorg en werken uitsluitend 
samen met zzp’ers. Cliënten heb-
ben altijd vaste zorgverleners die 

zorg leveren in kleine teams. Wij 
bieden persoonlijke verzorging 
en verpleging, maar geven ook 
begeleiding aan mensen met 
dementie, Niet Aangeboren Her-
senletsel (NAH) en psychiatrische 
problemen.”

Over de beurs: “We hebben veer-
tig exploitanten, toegespitst op 
de ouder wordende mens. Aan-
dacht voor hun mobiliteit: scoot-
mobielen, rollators, rolstoelen 
en aangepaste fietsen. Pasklare 
woningaanpassingen, verstelba-
re bedden, trapliften en sta-op 
stoelen, thuiszorg en domotica 
(zoals binnen- als buitenshuis 
alarmering, track en trace voor 
dementie).” Maar, wat ze het be-
langrijkst vindt: ouderen moe-
ten vooral blijven genieten van 
het leven, leuke dingen doen. 
“Daarom is er ook standruimte 
voor reisbureaus, fitness voor 
ouderen, cosmetica, tuinieren, 
kappers, eten (bakkers en ande-
re delicatessenzaken) en drinken 
(wijnen). ‘Spiel mir einer!’, speci-
alist op het gebied van volksmu-
ziek, busreizen en entertainment 
is aanwezig en verzorgt de mu-
zikale omlijsting. Ze komen met 
enkele verrassingsoptredens. 
Daarnaast zijn er demonstraties, 
proeverijen van wijn en andere 
lekkernijen.”

De organisatie heeft nog enkele 
stands beschikbaar voor lokale 
ondernemers uit Doetinchem en 
omgeving, die met hun product 
of diensten binding hebben met 
de oudere doelgroep. 

Voor meer info: Robert van Aalst 
(06/46260977) of Anita Smeets 
(06/10364844). De gratis toegan-
kelijke beurs begint 31 januari 
2016 om 11.00 uur en duurt tot 
17.00 uur. www.arcenciel.nl  en 
www.privazorgdeachterhoek.nl

(Advertorial)

Nieuw bij AeroFitt: 
Karate4kids
HENGELO - Vanaf oktober zal 
er bij Sportcentrum AeroFitt  in 
Hengelo naast karate voor vol-
wassenen ook karate voor de 
jeugd worden gegeven. Ashi-
hara Karate is een dynamische 
stijl in het full contact karate. 

De stijl kenmerkt zich door all-
round technieken, waarin naast 
de trap- en stoottechnieken ook 
werptechnieken, klemmen en 
verwurgingen getraind worden. 
Er wordt getraind op recrea-
tief- en wedstrijdniveau en het 
is  geschikt voor iedereen. Het 
kweekt  zelfvertrouwen, respect, 
lenigheid, kracht, discipline en 
conditie!

De lessen worden verzorgt door 
Marcel van den Berg. Sensei Mar-
cel geeft al jaren les voor volwas-
senen in Hengelo. Hij heeft zijn 
leerlingen zien groeien van begin-
ners naar een aantal  Dangraden 
(zwarte band). Er zijn nu zelfs leer-
lingen die de laatste stap zetten 
naar leraar, Sensei, derde Dan.
Op de woensdagavond om 
17.30-18.25 uur gaat hij nu ook 
lessen verzorgen voor kinderen 

van groep 5 t/m 8. “Voor trainin-
gen met kinderen gelden strikte 
regels; daar mag niet naar het 
hoofd getrapt en geslagen wor-
den en bescherming moet ge-
bruikt worden. Verder zijn wij 
als Dojo, maar ook als Ashihara 
organisatie druk bezig om ons 
voor te bereiden voor het label: 
Veilig en Verantwoord Vechtspor-
ten. Dit moet er ook voor zorgen 
dat kinderen in een positieve en 
veilige omgeving trainen onder 
gecertificeerde leraren.”

Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan GRATIS 2 lessen proberen! 
Start vanaf oktober, woensdag 
17.30-18.25 uur.

Kijk voor meer informatie op de 
websites.
www.aerofitt.nl 
www.teamdoragon.nl

Contact Bronckhorst Noord 37Dinsdag 29 september 2015



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.

Schoonmaker m/v
 
Ben jij een ervaren schoonmaker en per direct 
beschikbaar?
 
Functieomschrijving
In de functie van schoonmaker ben je verantwoordelijk voor 
het schoonmaken van de kantoorvloeren. Het gaat om werk 
voor 2 dagen per week. De werktijden zijn van circa 16:00 tot 
19:00 uur. Het betreft een functie voor lange termijn. 

Junior machinaal houtbewerker m/v
Heb jij ervaring in de meubelindustrie of heb je 
zojuist je opleiding afgerond? 

Functieomschrijving
In de functie van junior machinaal houtbewerker werk je 
met diverse soorten houtbewerkingsmachines. Je kunt intern 
opgeleid worden tot profielommantelaar. Als profielommante-
laar voorzie je het MDF, spaanplaat, aluminium en kunststof 
lijstwerk van een folie- of fineerlaag met behulp van speci-
ale lijm. Het aanbrengen van deze lijmlaag op het lijstwerk 
geschiedt volautomatisch. Het instellen van de ommantel-
machine bestaat uit gespecialiseerde handwerkzaamheden, 
welke jij zelfstandig kunt uitvoeren.  

Junior Assistent Accountant m/v
Wil jij je ontwikkelen binnen de accountancy en 
ben je een echte teamplayer?

Functieomschrijving
Om de functie van junior assistent accountant goed te kun-
nen uitoefenen is het van belang dat je een (bijna) afgeronde 
HBO opleiding hebt in de richting van Bedrijfseconomie/
Accountancy. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig 
opstellen van jaarrekeningen, verzorgen van fiscale aangiften 
omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Je beschikt 
over goede contactuele eigenschappen om klanten de juiste 
ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van admi-
nistratieve en bedrijfseconomische vraagstukken. Je werkt 
gemakkelijk met computers en automatisering en wilt je graag 
ontplooien in je vakgebied.

Montagemedewerker m/v
Ben jij technisch goed onderlegd en op zoek een 
leuke functie als montagemedewerker?

Functieomschrijving
Als montagemedewerker assembleer je volgens specificaties 
onderdelen tot een machine of installatie. Voor dit werk moet je 
technisch sterk onderlegd zijn en goed tekening kunnen lezen.

Software Engineer .NET m/v
Ken jij alle ins en outs van .NET software en wil je 
werken binnen een toonaangevende organisatie in 
een boeiende branche?

Functieomschrijving
Voor een sterk groeiende organisatie in 
de omgeving van Zutphen zijn we op zoek 
naar een .Net Software Engineer. In deze 
functie ben je mede verantwoordelijk voor 
het ontwerpen, ontwikkelen en aanpas-
sen van software ten behoeve van de 
sector veiligheid en justitie. Je hebt regel-
matig contact met eindgebruikers om 
eisen en wensen goed te kunnen vertalen 
naar de software. Samen met een gedre-
ven en enthousiast team zorg je ervoor 
dat het systeem doorontwikkeld wordt en 
passend wordt gemaakt voor een grote 
hoeveelheid eindgebruikers. Het betreft 
een dynamische functie waarbij je een 
goede kennis hebt van .Net software en 
je je goed kunt inleven in eindgebruikers.

zoekt een

zelfstandig werkend kok
(fulltime) met doorgroeimogelijkheden.

Ook hebben wij ruimte voor

parttimers in de bediening
waarbij in het weekend en ‘s avonds werken 
bijna basis is!

Bij interesse graag je CV mailen naar:
Wendie@grandbistroderotonde.nl
www.grandbistroderotonde.nl
Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden, 0575 - 551519

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

CULTURELE ZONDAG DOESBURG
Elke eerste zondag van de maand openen 
meer dan dertig deelnemers hun deuren van 
12.00 tot 17.00 voor bezoekers. In de histori-
sche Hanzestad liggen de galerieën, de am-
bachtsateliers en de musea dicht bij elkaar. 
Parkeren en atelier / galerie bezoek zijn gratis.

www.culturelezondagdoesburg.nl 

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

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

Wegens groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar medewerkers voor de volgende functies:

HOOFD ENGINEERING • TEKENAAR/CONSTRUCTEUR
CNC-KANTER/STELLER • LASROBOTOPERATOR

MACHINESTELLER AUTOMATEN
Wil jij ons team komen versterken, kijk dan snel voor meer informatie over de functie, het profiel en de 
procedure op www.goma.nl onder ‘vacatures’.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Goma B.V. Ruurloseweg 80-a, 7255 MA Hengelo Gld. Tel.: 0575-468211 www.goma.nl        

Open dag 

Zaterdag 3 oktober 

10.00 – 16.00 uur

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



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 huisart-
senpost.

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:
3 - 4 oktober, J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 
niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens kantoortij-
den het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kan-
toortijden, als het niet kan wachten tot de eerst-volgende 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 jeugd-
gezondheidszorg.

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, verzorgingshuis-
zorg, 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

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag bereikbaar 
voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.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 verpleegkundige 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 telefo-
nisch (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 (juli/augustus t/m 16.00 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, doorverwij-
zing 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, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 
Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? Schakel het 
PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners 
van Bronckhorst. Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-
52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 4 oktober, 10.00 uur.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 4 oktober, 10.00 tot 12.00 uur in de Dorpskerk.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 4 oktober, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, 
Garve dienst in de RK Kerk, Garve koor.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 4 oktober, 10.00 uur, Oecumenische viering, vg. M. Peters, 
pastoraal werker. 

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 3 oktober, 18.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. M. Peters, pastoraal werker.

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 advertentie-
tarieven. Minimumprijs voor Contactjes €7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; 
elk karakter meer €0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, €4,24 (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. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à €4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening 
kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.
   
Vrouw zoekt: leuke vriendin-
nen om mee te kletsen koffie 
te drinken en om af en mee 
op stap te gaan. Leeftijd van 
52 tot 57 jaar. Reacties graag 
sturen naar br.o.nr. 40-01, 
Bleekwal 10, 7131 DB Lich-
tenvoorde.  
   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 
08. Alleen op afspraak.
   
KIPPENMESTKORRELS, het 
beste voor uw GROENTE-
SIERTUIN en GAZON. 25 
Kg zak 7 euro, 4 zakken 25 
euro. Morsdijk 2, Ruurlo. 06-
12971503.
   
Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt
à contant. Tel. (0543) 45 13 
11.
   
Te koop gevr. Berkel snij-
machines: antiek; oude- 
en nieuwe modellen. 06-
25261151

Volop mooie biopompoe-
nen in onze sfeervolle kas 
te Zelhem,www.aaldering-
destek.nl 0314 324356
   

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

30 september t/m 6 oktober 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 30 sept.Tomatensoep/Boeuf stroganoff met aardappelkro-
ketten en rauwkostsalade

Donderdag 1 okt. Andijviestamppot met verse worst, jus en zuurgarni-
tuur/Apfelstrudel met slagroom 

Vrijdag 2 okt. Groentesoep/Kabeljauwfilet met mosterdsaus aardappe-
len en groente

Zaterdag 3 okt. Huisgemaakte gehaktbal met jus, frieten en rauwkostsa-
lade/IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 5 okt. Gesloten
Dinsdag 6 okt. Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade/

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

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

VLOOIENMARKT 
VORDEN

Zondag 11 oktober a.s.
10.00-17.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink
Het Jebbink 13

Inf. Kr.hr.
tel.: 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT 
EERBEEK

Zondag 25 oktober a.s.
10.00-17.00 uur

Sporthal DE BHOELE
Handelstraat 45

Inf. Kr.hr.
tel. 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl

Kaarten en hobbybeurs zon-
dag 4 oktober a.s. bij zaal 
Spilman te Beltrum met di-
verse workshops en demo’s. 
De beurs is geopend van 
10.00 tot 16.30 uur. Voor info 
tel. 0544 - 464164
   
Schilderwerk - Bloemberg 
schilder heeft nog tijd over. 
Netjes en voordelig. Tel.: (06) 
18181234.
   
Pure Aloë vera producten. 
Warnsveld Jannie Nijkamp 
0575 521316
   
Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   
Kinderkleding- en speel-
goedbeurs p.s. zaal ‘t Kraan-
kuikentje en basisschool de 
Kraanvogel. 2 Oktober van 
18.00 - 20.30 uur. Voor meer 
info zie red. art. elders in 
deze krant.
   
Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
   
Wespennesten bestrijding 
06-54323046; Martin Spiege-
lenberg
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NVM OPEN HUIZEN DAG IN DE ACHTERHOEK

3 oktober 11.00 - 15.00 uur

Beatrixlaan 3
Grote woning ca. 750 m3, gelegen op een perceel van
615 m2, voorzien van souterrain, uitgebouwd met 
mooie tuinkamer, 2 badkamers en totaal 7 kamers.  

€  375.000,= k.k.

Schoenmakersplein 28
Mooi appartement, 2006, 3 kamers met balkon/terras 
aan de voorzijde. Voorzien van lift, ca. 80 m2, berging 
en p-plaats op de begane grond. 

€  148.000,= k.k.

Weegbreeveld 1
Ruime woning met slaapkamer en badkamer op de 
begane grond 5 kamers, garage, 1995, woonopp. 168 
m2, onderhoudsvriendelijke tuin.

€  290.000,= k.k.

Hummeloseweg 39A
Uitstekend onderhouden hoekwoning met uitgebouwde 
woonkamer, 2009, 5 kamers, gebouwd volgens jongste 
bouwbesluit. Gezellige achtertuin met overdekt terras.

€  212.000,= k.k.

Strodijk 3
Woonboerderij op perceel van 2916 m2, grote 
woning, geschikt voor meerdere doeleinden, 10 
kamers, 2 badkamers. Gelegen in de bebouwde kom.

€  459.000,= k.k.

Keijenborgseweg 6
Vrijstaande woonboerderij op een perceel van ruim 3 
hectare. Ruime woning met gastenverblijf, totaal 8 kamers, 
diverse schuren, geschikt voor paarden of hobby vee.

€  425.000,= k.k.

Nachtegaalstraat 12
Voormalige Jaartsveldloods, nieuwe woning in oud 
jasje, industriële uitstraling, Inspraak in de afwerking 
en indeling, 4 kamers, hoge isolatienormen.

woning 2 en 3 €  270.000,=  VON
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HENGELO HENGELO

HENGELO

Plataanweg 18
Goed onderhouden ruime tussenwoning. Gelegen aan 
rustige weg, achtertuin op het zuiden. Moderne keuken 
van 2008. 5 kamers waaronder een ruime zolderkamer.

€  189.000,= k.k.

Ruurloseweg 13
Midden in het dorp gelegen op een perceel van 1960 
m2. Schitterende tuin. Woning is vernieuwd in 1985. 
Bijgebouwen o.a. een mooi atelier, gastenverblijf.

€  497.500,= k.k.

Torenzicht 18
Mooi gelegen helft van dubbel woonhuis met garage 
en tuin op het zuiden. Perceelopp van 285 m2. 
Kindvriendelijke buurt met speelplekken. 

€  199.000,= k.k.

Ruurloseweg 39 w37
Prachtig gelegen recreatie woning. De woning is vergroot 
en uitgebouwd op de begane grond en voorzien van een 
kelder. Fraai aangelegde tuin met veel privacy en terassen.

€  179.000,= k.k.

Roggedreef 35
Helft van dubbel woonhuis, met berging en carport, 
gelegen aan een rustige weg. Ruime kavel van 297 
m2. Aangebouwde serre. Zonnige diepe achtertuin.

€  209.000,= k.k.


