
Waardering voor vrijwilligers die zich al 
10, 20, 30 en zelfs 40 jaar inzetten voor 
de Nierstichting. B  9

V.l.n.r.: Carmen Rondeel, Anton Peters en Willem Regtop (organisatie Nacht van de Nacht), Nancy Weevers en Bernadet te Velthuis (Achterhoek Nieuws b.v.), Harry Jansen (Stichting 
Muziekkoepel Vorden) en Gerhard Weevers (directeur Achterhoek Nieuws). Foto: Irene Weevers

Nieuwe locatie voor Nacht van de Nacht
Mag het licht uit?
VORDEN - Nacht van de Nacht op 
zaterdag 29 oktober vindt dit jaar 
plaats bij de Muziekkoepel, deze 
locatie is mogelijk gemaakt dank-
zij sponsoring van Achterhoek 

Nieuws b.v. De Nacht van de Nacht 
is een avond op een prachtige lo-
catie met sfeervolle ambiance en 
vol met activiteiten voor jong en 
oud. 

De avond begint om 19.00 uur en 
duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Er wordt gestart met een voorlees-
verhaal vervolgd door een span-
nende tocht door het bos met 
lampionnen. Willem Regtop van 
Natuurmonumenten vertelt over 
dieren in de duisternis. Er kunnen 
heerlijke broodjes gebakken wor-
den boven het vuur onder bege-

leiding van zang en gitaarmuziek 
en de sterrenwacht vertelt over de 
sterrenhemel. Voor alle kinderen 
is er gratis drinken en wat lekkers. 

De lampionnen zijn te koop bij 
de Bruna en op het terrein van de 
Muziekkoepel op 29 oktober.

 

Vordenaren in 
gesprek over 
mogelijke 
Dorpsraad Vorden
VORDEN - Naar aanleiding van een 
oproep van Riske Legtenberg vori-
ge week op de Facebookpagina ‘Je 
bent een Vordenaar als...’ is er een 
werkgroep opgestart die gaat na-
denken over de mogelijke oprich-
ting van een Dorpsraad in Vorden. 

In de oproep die begint met “Vor-
denaren, waarom hebben wij geen 
dorpsraad?”, geeft Legtenberg aan 
zich hier wel voor in te willen zet-
ten. Barbara Jansen, Ingrid Keizer, 
Harry Jansen en Kitty van der Lin-
den gaven gehoor aan de oproep 
en willen samen met Legtenberg 
in gesprek om te kijken naar de 
mogelijkheden.

Presentatiegids 
v.v. Vorden
Na de wedstrijd van Vorden 1 
afgelopen zondag werd in de 
kantine het eerste exemplaar 
van de presentatiegids van het 
seizoen 2016-2017 uitgereikt. 
Uit handen van voorzitter Marc 
van der Linden ontving vrijwil-
liger Johan Bolink het eerste 
exemplaar.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

0573 - 25 17 61
Kijk voor meer info op 

www.schefferkeukens.nl 
Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

Upgrade deze maand zonder bijbetalen uw 
nieuwe keuken in een luxere uitvoering!

Alleen in oktober

Werkzaamheden spoor
Zutphen-Winterswijk
VORDEN - Van zaterdag 15 okto-
ber tot en met maandag 24 ok-
tober 5.00 uur vernieuwt Pro-
rail op verschillende locaties 
tussen Zutphen en Winterswijk 
het spoor, vernieuwen zij over-
wegen en werken zij aan de 
spoorbermen.

Aan het traject Vorden-Winters-
wijk wordt gewerkt tussen maan-
dag 17 oktober tot en met vrijdag 
21 oktober. Zo is de spoorweg-

overgang aan de Ruurloseweg 
vanuit en naar Vorden, ter hoog-
te van het industrieterrein het 
Werkveld, maandagmiddag 17 
oktober al gesloten geweest van 
12.00 tot 15.00 uur. Ook op dins-
dag 18 oktober zal deze overgang 
gedurende twee uur gesloten 
zijn, en wel tussen 18.00 en 20.00 
uur.
   

 ■ Meer hierover op pagina 3
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dag en nacht 

dag en nacht 

055 5760404

dag en nacht 

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

dag en nacht 

055 5760404

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

u van mij veel tijd en 

aandacht krijgt, terwijl

   de prijs meestal lager is?   

U kunt bij Monuta Vorden terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt 
kennismaken met mij?

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

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

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

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

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Na een leven van liefde en zorg voor allen die 
haar dierbaar waren is van ons heengegaan onze 
lieve zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Wilhelmina Berendina 
Hulshof-Derksen

Mientje
weduwe van J.G. Hulshof

in de leeftijd van 90 jaar.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
de Lindenhof te Vorden en dr. Lemmens

voor de liefdevolle zorg.

Vorden, 11 oktober 2016
Correspondentieadres: J. Hulshof
De Stroet 16, 7251 CR Vorden.

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 
15 oktober in besloten kring plaatsgevonden.

Bedankt voor alle medeleven die wij mochten 
ontvangen voor en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en trotse oma

Hendrika Evertdina 
Slöetjes-Tiessink

Henny

Uit aller naam: Wim Slöetjes

Lochem, oktober 2016

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

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

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

in het gewone”

Voor als het nodig is...

06 51 61 69 93
www.ster-uitvaart.nl
jeanette@ster-uitvaart.nl

Wij bedanken  U voor de vele blijken van medeleven, 
in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte

en na het overlijden van 

GEERT GIES

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, 
dat hij bij zo velen geliefd was.

 
Fam. ten Haaf-Gies

Kilder, oktober 2016

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende 
blijken van medeleven die wij ontvingen na het 
overlijden van

Ome Jan
Het is een troost om te weten hoe geliefd hij was en 
dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn de komende tijd.

Familie Wijnbergen Hengelo (Gld)
Familie Meijerman Vorden
Familie Wijnbergen 
Familie Meijerman 

Hartverwarmend was uw belangstelling en 
aanwezigheid na het overlijden van onze lieve 
zorgzame moeder en oma.

Marie Wiggers-Roelvink
Het heeft ons goed gedaan te ervaren dat zij bij 
zovelen geliefd was.

Familie Wiggers

Oktober 2016.

Afscheid nemen is 
alle mooie herinneringen meedragen.

Na een slopende ziekte hebben wij afscheid 
moeten nemen van mijn lieve man, onze fijne 
vader, schoonvader en trotse opa Antoon

ANTOON MAALDERINK
“Runneboom”

echtgenoot van 
Leida Maalderink-Regelink

In de leeftijd van 80 jaar.

 Hengelo Gld.:  Leida Maalderink-Regelink

 Zelhem:  Everhard en Dia
   Claudet en Roy, Douwe
   Daniël en Heike

 Lichtenvoorde:  Berna en Walter
   Nina en Martijn
   Isa

 Hengelo Gld.:  Bert en Heidy
   Jimmy
   Benjamin

16 oktober 2016

Beukenlaan 16, 7255 DM Hengelo Gld.

Antoon is bij ons thuis, alwaar gelegenheid is op 
woensdag 19 oktober van 19.00 tot 20.00 uur om 
afscheid te nemen en ons te condoleren.

De dankdienst zal worden gehouden op donderdag 
20 oktober om 10.30 uur in de Remigiuskerk te 
Hengelo Gld. Voorafgaand is er gelegenheid  
tot afscheid nemen en condoleren van 9.50 tot 
10.20 uur in de kerk. 

Na de dienst zal de begrafenis in besloten kring 
plaatsvinden.

Liever geen bloemen, maar graag een gift voor het 
KWF t.b.v. onderzoek naar MDS.
Hiervoor zal een collectebus aanwezig zijn.

‘Vedan met Verhalen’ 
levert ‘völle plezaer’ op!

Het boek is te koop bij:  
Boekhandel Raadgever 
en Erfgoed Achterhoek en 
Liemers in Doetinchem, 
Brink , Someren, Primera 
Zutphen, Boekhandel 
Dreiumme in Warnsveld, 
Primera Ulft, Spar 
Zieuwent, Hesselink Halle. 
enz. 

Voor verdere informatie: 
Hendrik Weenink,
Tel. 0573-441554
h.weenink.1@kpnmail.nl



Graafschaprijders blij met groot aantal 
vrijwilligers en leden
53e Oost-
Gelderlandrit 
V.A.M.C.                
‘De Graafschap- 
rijders’
VORDEN - Dit jaar zal er voor de 
53e keer gestreden worden om de 
punten voor het Open Nederlands 
Kampioenschap (O.N.K.) enduro 
op zaterdag 22 oktober. De Vor-
dense motorclub zal vanaf don-
derdag de route gaan uitzetten in 
het buitengebied rondom Vorden. 
Deze enduro vindt plaats een week 
voorafgaand aan het Europees 
kampioenschap (E.K) dat gereden 
zal worden in Harfsen. De organi-
serende vereniging is blij met het 
groot aantal leden en vrijwilligers 
dat mee helpt met het opbouwen 
en afbreken van een van de mooi-
ste enduro’s van het jaar.

De V.A.M.C. is verheugd dat vele 
leden meedoen aan deze compe-
titie. Zo komen er veel rijders uit 
de gemeente Bronckhorst in actie 
tijdens deze wedstrijd. Daarnaast 
doen er ook veel leden mee van 
buiten de gemeente Bronckhorst 
die wel lid zijn van de club uit Vor-
den.

In bijna alle klassen is er wel een 
clublid te vinden die kan strijden 
om een podiumplaats. In de klasse 
E2 zijn de leden Robin Nijkamp, 
Ismo ten Velde en Hans Vogels 
zelfs goede kandidaten voor de 
overwinning. Wesley Pittens is de 
grootste kanshebber voor de over-
winning in deze categorie. Nina 
Klink is de enige dame en komt uit 
voor het WPM KTM Motors team. 
Zij kan een behoorlijk stukje stu-
ren en rijden en laat menig man 
ver achter zich. In de E3 zullen de 
thuisrijders Mark Wassink en Bas 

Klein-Haneveld er alles aan doen 
om Lucas Dolfing te verslaan. 
Wassink pakte twee weken gele-
den de overwinning in Havelte en 
Klein Haneveld die net hersteld 
was van een langdurige blessure 
werd keurig derde.

De clubrijders Peter Lenselink, 
Alex v.d. Broek en Peter Bergsma 
gaan voor niets minder dan de 
winst in de klasse EV40. De uit 
Hengelo Gld. afkomstige Jan Wil-
lem Arendsen die zowel in Enter 
als in Havelte de wedstrijd win-
nend afsloot krijgt concurrentie 
van Bram Bulten uit Vorden. Bram 
rijdt voor het eerst mee in het 
O.N.K. Hij reed het afgelopen jaar 
in verschillende jeugdenduro’s 
mee. In de klasse N2 rijden vele 
lokale helden mee zoals Rick Tim-
mers, Sjoerd Eskes, Wouter Dijk-
man, Wesley Aalderink et cetera.

Tot op dit moment hebben ze 
nog geen podiumplaats behaald 
maar dat zou in Vorden zo maar 
eens anders kunnen lopen. Het 
zijn stuk voor stuk snelle jongens 
en wie weet zit er een verrassing 

in voor een van hen. In de N3 
rijdt Bart Oosting voor mee in het 
klassement. Momenteel staat hij 
derde in het kampioenschap en 
hij zal er alles aan doen om dit te 
behouden. Verdere lokale deelne-
mers zijn Tom Berends en Mark 
Wichink-Kruit. De uit Lochem af-
komstige Michel Reins staat aan 
de leiding in de NV40 klasse.

Al met al veel rijders die uitkomen 
voor de V.A.M.C. ‘De Graafschap-
rijders’. De club is er trots op dat 
ze in de breedte en in de top goed 
meedraaien met hun rijdende le-
den. Verder hoopt men op enige 
internationale deelname mede 
omdat de week erop in Harfsen het 
E.K. enduro gereden zal worden. 

Als vanouds liet voorzitter Johan-
nes van Kempen weten bijzonder 
blij te zijn met de medewerking 
van de grondeigenaren, gemeen-
te, provincie, waterschap en niet te 
vergeten E.H.B.O. Vorden, vrijwil-
ligers en sponsoren. Zonder hen is 
het niet mogelijk om een dergelijk 
evenement te organiseren waar-
voor dank namens de V.A.M.C.

Marieke ten Have wint 
vierde prijs Gouden Gard
VORDEN - Vorige week dinsdag 11 
oktober deed Marieke ten Have 
mee aan de Gouden Gard, dé jaar-
lijkse vakwedstrijd voor jonge pa-
tisserietalenten. Zij behaalde met 
haar etalage met het thema ‘Jamai-
ca’ de vierde plaats. Ook mocht zij 
de speciale prijs ‘excellent talent’ in 
ontvangst nemen, omdat haar bon-
bons als lekkerste van de gehele 
wedstrijd werden beoordeeld. En 
gelet op alleen de eetbare onderde-
len, behaalde ze een tweede plek. 
Marieke:”Ik ben heel erg blij en te-
vreden met het resultaat”. Voor de 
wedstrijd worden op de wedstrijd-
locatie in zes uur tijd de volgende 
onderdelen gemaakt: een showstuk 
(bestaande uit eetbare onderde-
len), twee identieke desserttaarten, 
drie soorten friandises, twee soor-
ten bonbons en drie soorten mens 
en/of dierfiguren van marsepein.

Vervolg van voorpagina

VORDEN - Vanwege de werk-
zaamheden aan de spoorwegen 
zal van maandag 17 oktober tot 
en met vrijdag 21 oktober geen 
treinverkeer mogelijk zijn tus-
sen Vorden en Winterswijk. Ar-
riva zet tijdens de werkzaamhe-
den bussen in op het traject.

Afgelopen weekend 15 en 16 okto-
ber en ook het komend weekend, 
zaterdag 22 en zondag 23 oktober, 
heeft ProRail werkzaamheden ge-
pland op het gehele traject tussen 
Zutphen en Winterswijk.

Spoorstaven, 
bielzen en 
ballast

Gedurende deze tijd zal ProRail 
maar liefst tien kilometer spoor 
vernieuwen, evenals diverse over-
wegen. Zo worden onder andere 
nieuwe spoorstaven en belast 
aangebracht en worden de oude 
dwarsliggers (bielzen) vervangen 
door nieuwe betonnen versies.

Ten behoeve van de bewoners aan 
De Leuke in Vorden is een nood-
weg van rijplaten aangelegd.

Vervangend vervoer
De weekenden worden tussen 
Zutphen en Winterswijk bussen 
van Arriva ingezet, deze zullen 
voor het station klaarstaan. 

Ook tussen 17 t/m 21 oktober, op 
het traject Vorden-Winterswijk, 
worden bussen ingezet. Als reizi-

ger adviseert men wel rekening te 
houden met zo’n 15 tot 45 minu-
ten extra reistijd. Meer informatie 
over de werkzaamheden is te vin-
den op de website van ProRail en 
informatie over dienstregeling en 
vervangend vervoer kan men de 
website van Arriva raadplegen.
   

 ■ www.prorail.nl/
werkzaamheden ■ www.arriva.nl/gelderland

Geen treinverkeer tussen Vorden
en Winterswijk

Jong en oud helpen mee om de enduro mogelijk te maken. Foto: PR

Nu de laatste maanden 
van 2016 gratis lid

*Meer informatie op www.kruiswerk.nl/gezin

*
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Activiteiten agenda
Elke maandag Schilder/teken cursus 14.00 - 16.00 uur 
Elke dinsdag  Aanschuif atelier 10.00 - 12.00 uur
Elke dinsdag Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Za. 12 november Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
 In Ludgerus gebouw Vierakker

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

Logo iPad

Stichting Welzijn Vorden organi-
seert samen met Seniorweb cur-
sus iPad. De cursus start op 27 ok-
tober in Vorden. Er zijn maximaal 
5 cursisten per les. De docenten, 
Gerrit Terpstra en Henk Roes, ne-
men de lesstof plezierig met de 
deelnemers door. Dan blijkt dat 
er veel met een iPad gedaan kan 
worden zoals: mail versturen, het 
versturen van foto’s, surfen op 
internet enz. Te veel om op te 
noemen. Opgave tot 17 oktober 
a.s. Ook is er een cursus voor ge-
vorderden.
Voor informatie/aanmelden:
Henk Roes, tel. 06 2124 1984 of 
Willy Gotink, tel. 0575-553405 (di/
woe 9.00 – 11.00 uur)

Stijldansen in Vorden.
Vanaf 26 oktober starten de 
dansmiddagen weer in Kulturhus 
“Het Dorpscentrum” in Vorden. 
De middagen worden wederom 

verzorgd door een danspaar 
Maatkamp uit Zelhem. Dag en 
tijd: woensdagmiddag van 14.00-
16.15 uur.
Misschien bent u jaren geleden 
op dansles geweest en heeft u 
de foxtrot, engelse wals, tango 
en andere dansen geleerd, maar 
bent u het een beetje kwijt. Dan 
is dit een mooie gelegenheid om 
weer te gaan dansen.
Deze middag is voor iedereen: 
echtparen, samenwonenden, al-
leenstaanden enz.
Tevens zorgt dansen voor gezond 
bewegen, gezelligheid en sociale 
contacten.
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Nog meer informatie over activiteiten/cursussen bezoek onze website: 
www.welzijnvorden.nl en opgave Willy Gotink: tel. 0575-553405  (dinsdag-/
woensdagmorgen 9.00-12.00 uur) of w.gotink@welzijnvorden.nl                                                                                                              

        @welzijnvordenProRail vernieuwt tien kilometer spoor en diverse overwegen tussen Zutphen en Winterswijk. 
Foto: Bernadet te Velthuis

Deel van de etalage. Foto: PR

Dinsdag 18 oktober 2016 3Contact Bronckhorst Noord



Aanbiedingen zijn geldig van 17-10 t/m 22-10

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Runderrookvlees + eiersalade

2 x 100 gram

3

95

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Gepaneerde 

varkens

schnitzels

6

95

4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Erwtensoep

2E BEKER HALVE 

PRIJS

SPECIAL

Toverbal

1

25

100 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden

Spare Ribs

5

50

500 gram

Laarstraat 19, Zutphen
0575 - 54 16 02
www.tppdiseraad.nl
info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  
 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik ben 
blij met 
mijn 
klikgebit

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

www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

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

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

Oktobermaand =
  Woonmaand 

25% KortingUIT ONZE HUISCOLLECTIE: 

• ROLGORDIJNEN
• VOUWGORDIJNEN
• MULTISHADE
• VERTICALE JALOEZIEËN

• HOUTEN JALOEZIEËN
• DUETTES EN PLISSÉS
• HORIZONTALE 
   JALOEZIEËN

Vraag naar de voorwaarden.

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.
Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP, 
familie-opstellingen, systeemtherapie

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

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.
Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP, 
familie-opstellingen, systeemtherapie

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

, InnerChildWork.

RBCZ

SCHOORSTEEN
VEGEN

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

Vanaf 19  oktober serveren wij 
onze nieuwe menukaart met 
Achterhoeks Wild gerechten
Ook in onze nieuwe formule HEEL en DEEL

Ontdek de smaken van wild tijdens onze kookwork-
shop of een sfeervol diner in onze bistro.
Lekker in combinatie met de wildwijn Corte Ottone 
Brindisi! (uit wildetenindeachterhoek)
(hier krijgt u een fles tafelwater bij cadeau).
Ontvang een mode Cheque ( t.w.v. € 75,00 - € 225,00) van Visser Mode bij 
reservering van een eet-feestje op de 1e verdieping van onze bistro.
Actie loopt van 1-10 tot 15-11-2016 (lopende periode eetfeestje: van okto-
ber 2016 t/m 30 april 2017) 

S.H. .R.T
Asskicking
Solid Rock

Music

WWW.SHURT.NL

Plaats:

Datum:
Aanvang:

ZATERDAG 22 OKTOBER
21.30 UUR

Entree: € 5,-
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Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
Kom proeven bĳ  uw specialist....
CLAUSELINA MANDARĲ NEN 2e kg

                             
Pure ambacht,dagelĳ ks vers gesneden....  
GESNEDEN BOERENKOOL per zak

                           
Van onze vaste teler ...... KLEI LEKKER
BILDTSTAR OF FRIESLANDER 
 2e zak AARDAPPELEN ‘a 3KG

Groente koopje....
HOLLANDSE BROCCOLI  500 gr

HALVE
PRĲ S

Geldig van dinsdag 18 oktober t/m maandag 24 oktober

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

0.99

HALVE
PRĲ S

0.79

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober 
van 10.00 tot 17.00 uur geopend met  

als thema: zijde bloemen 
 

In het tuinhuis is anmata.store aanwezig 
met verrassende creaties

 
“Creëer met onze producten en van 

anmatastore je eigen thuis”
 

Kettelerij Bloembinderij vof
Hof van Kettelerij 2 • 7251 DS Vorden
www.kettelerij.nl • info@kettelerij.nl

tel. (0575) 55 15 08
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Bronckhorst Noord

‘Vedan met Verhalen’ levert ‘völle plezaer’ op
BARCHEM - “Wie hopt dat de leu 
völle wille hebt met dit beuksken.” 
Met deze woorden besluiten Hen-
drik en Marianne Weenink het 
voorwoord van het dialectboek 
‘Vedan met Verhalen’, een dialect-
boek met korte verhalen die het 
echtpaar verzameld heeft, gedich-
ten en nog meer. Korte kenmer-
kende humoristische alledaagse 
verhalen die door Hendrik en Ma-
rianne Weenink in de afgelopen 
jaren in het Achterhookse dialect 
werden opgetekend en nu gedeel-
telijk gebundeld zijn. Belevenissen 
uit het verleden maar ook nadruk-
kelijk uit het heden zoals ‘Onze 
kleinkinder’. Sommigen ook met 
een boodschap zoals ‘De Tied’. 

Hendrik Weenink (77), een onver-
valste boerenjongen uit Geesteren 
en Marianne Weenink (62), een 
stadse ‘deerne’ uit Amsterdam van 
hoge komaf: ‘zeuven hoge achter’! 
Het tweetal trof elkaar ooit tijdens 
een gezamenlijke wintersport-
vakantie in Oostenrijk. Na haar 
huwelijk kwam Marianne naar de 
Achterhoek toe, en daar wil ze niet 
meer weg. Naast haar werk in de 
verpleging volgde ze een opleiding 
voor koordirigent in Hengelo. Ze 
werkt momenteel nog als parttime 

Transferverpleegkundige in het 
Slingeland ziekenhuis in Doetin-
chem. Ze speelt piano en dirigeert 
koren.

Hendrik Weenink werkte vele ja-
ren als vertegenwoordiger van 
koffie-, thee- en tabaksartikelen 
voor de Weduwe van Nelle. Na 
zijn VUT werd hij ‘rondleider’ bij 
Boerderijmuseum De Lebben-
brugge in Borculo. Via dit werk 

bij de Lebbenbrugge ontstond 
het programma ‘Ach Lieve Tijd’, 
een programma dat afgewisseld 
wordt door verhalen, gedichten, 
spreekwoorden en muziek. Hier-
mee ‘toert’ Hendrik langs diverse 
verenigingen en groepen in Gel-
derland en Overijssel. Hendrik 
schrijft regelmatig dialectverhalen 
voor onder meer het kwartaalblad 
De Moespot van de regionale di-
alectverenigingen, de Borklose 

Maote van de Historische Vereni-
ging Borculo en in nog meer regi-
onale bladen. Het duo verzorgde 
zes jaar lang de Staringavonden 
in de kapel van het kasteel de Wil-
denborch te Vorden. “En vanuit al 
die activiteiten is het boek ‘Vedan 
met Verhalen’ ontstaan”, zo doen 
Hendrik en Marianne uit de doe-
ken. Marianne schreef het Leb-
benbrugge lied dat overigens niet 
in het boek is opgenomen. Haar 
bijdrage bestaat grotendeels uit 
gedichten en het verhaal ‘’t Harte 
op de tonge’ dat ze ooit naar De 
Libelle opstuurde en een Gouden 
Speld voor ontving.

Medewerking
Aan het boek hebben meegewerkt 
Linda Majoor uit Lochem en Ger-
rit Hazewinkel uit Eibergen die 
voor de tekeningen zorgden, Henk 
Braakhekke uit Barchem voor de 
foto op de voorkant van het boekje 
‘Gezicht op Geestern’ de geboor-
teboerderij van Hendrik en Joop 
Hekkelman uit Gorssel voor de 
correctie in het dialect.
   

 ■ h.weenink.1@kpnmail.nl

HUMMELO - Op woensdag 12 okto-
ber vond de Relatiedag Toerisme 
en Recreatie Bronkhorst plaats. 
Deze relatiedag voor de recre-
atieve en toeristische sector in 
Bronckhorst wordt jaarlijks ge-
organiseerd door één van de vijf 
toeristische platforms van de 
gemeente in samenwerking met 
Heleen Faber (regiocoördinator 
Bronckhorst vanuit Achterhoek 
Toerisme).

Dit jaar was het Toeristisch Plat-
form Drempt-Hummelo-Keppel 
aan zet. Voorzitter Henny Dokter 
heette de maar liefst 95 aanwezi-
gen welkom bij de Gouden Karper 
in Hummelo, waarna Heleen Fa-
ber de activiteiten van 2016-2017 
presenteerde. Gastspreker Ton 
Vermeulen (NRIT Media) nam 
het publiek vervolgens mee in de 
trends en ontwikkelingen in de 
wereld van toerisme en recreatie.

Het tweede deel van het program-
ma vond plaats in Laag-Keppel 
waar men in groepen de beziens-
waardigheden van het stadje leer-

de kennen, waaronder twee gale-
rieën, de molens en het kasteel. 
Henny: “Veel ondernemers gaven 
aan regelmatig door het stadje ge-
reden te hebben, maar de locaties 
zelf nog nooit bezocht te hebben. 
Ze waren dan ook verrast over het 
aanbod.

Daar is het op zo’n dag precies 
om te doen. Nu kunnen de on-
dernemers vanuit hun eigen er-
varing hun gasten beter voorlich-
ten over wat er te doen is in hun 
eigen gemeente. Ook waren de 
ondernemers erg positief over de 
voorgenomen plannen om de het 

Toeristisch Overstappunt (TOP) 
Laag-Keppel te gaan voorzien van 
de nodige kwaliteiten.”

Relatiedag 
Toerisme en 
Recreatie 
Bronckhorst

De middag werd afgesloten met 
een netwerkborrel bij FF naar 
Steef in Hummelo. Heleen: “Ik 
denk dat we terug kunnen kijken 
op een zeer geslaagde middag met 
een hoge opkomst, waarin we on-
dernemers hopelijk geïnspireerd 
hebben en elkaar en elkaars om-
geving beter hebben leren ken-
nen. Volgend jaar is de beurt aan 
het Toeristisch Platform Bronk-
horst-Steenderen.”

Toeristisch Platform DHK biedt verrassend programma

Bezoek aan Kasteel Keppel. Foto: Stichting Achterhoek Toerisme

Hendrik en Marianne Weenink presenteren dialectbundel ‘Vedan met Verhalen’. Foto: PR

Amber Wesselink Leeskampioen Het Hoge
VORDEN - Voor altijd jong, dat was 
dit jaar het thema van de Kinder-
boekenweek. Opa’s en oma’s kwa-
men op school om over hun jeugd 
te vertellen. Er werd een opa- en 
omaquiz gehouden en de kinde-
ren hebben stambomen en opa- en 
omaboeken gemaakt. De kinderen 
mochten als opa of oma verkleed 
op school komen met een zelfge-
maakte leesbril op. Ook werden er 
door de kinderen filmpjes gemaakt 
hoe hun leven eruit zal zien als 
100-jarige. En natuurlijk werd er 
veel gelezen en voorgelezen.

Kinderboekenweek stond ook in 
het teken van Leeskampioen wor-
den. Leerlingen uit de groepen 7 en 
8 konden zich hier voor opgeven. 
Uiteindelijk werden er vier win-

naars uitgekozen. Deze finalisten, 
Amber Hulleman, Amber Wesse-
link, Maud Menkveld en Sofie Leg-
tenberg mochten in de finale nog 
een keer het gekozen stukje voor-
lezen aan alle leerlingen van groep 
3 en 4. Tijdens deze finale waren 
juryleden aanwezig, die uiteinde-
lijk een voorleeskampioen hebben 
uitgekozen. De hele school zat in 
de hal te wachten om te horen wie 
de winnaar was van de voorlees-
wedstrijd 2016. Alle vier finalisten 
waren toppers, maar de oorkonde 
ging dit jaar naar Amber Wesselink 
uit groep 8. Na de bekendmaking 
heeft zij haar verhaal aan de hele 
school voorgelezen. Daarna voer-
de groep 5 een leuk toneelstuk op 
over de school van vroeger.

 

Vier finalisten van de voorleeswedstrijd tijdens de kinderboekenweek. Foto: PR

    AGENDA
Geldersorkest ensemble: Rei
Zo. 23 okt. / 15.00 uur / € 10,-- p.p.
Van duet tot nonet en van Barok tot 
Rock!

Firma Irma 
Vr. 4 nov. / 20.00 uur / € 10,-- p.p.
Onachterhoekse Achterhoekse 
muziek.

De Berkelzangers 
Zo. 20 nov. / 15.00 uur / € 10,-- p.p.
Nederlands- Duits- en Engelstalige 
populaire liederen.

Operatie Geslaagd: Afghanistan 
(try-out)
Vr. 2 dec. / 20.00 uur / € 10,-- p.p.
Muzikaal vervolg van persoonlijke 
ervaringen van een OK-assistent in 
Afghanistan.

Kerststemming met “2Gether” 
Zo. 18 dec. / 15.00 uur / € 10,-- p.p.
Afwisselend kerstprogramma van car-
rols tot kleine, intiemere nummers.

Kaarten kunt u bestellen via de 
website of aan de zaal.
Het theater heeft een beperkte 
capaciteit, vooraf reserveren wordt 
dan ook aanbevolen.
Graag tot ziens in Theater Onder de Molen! 
Lindeseweg 29, Vorden (Linde)

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

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

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

Nabucco

Bob Marley's Reggae Night

Murth Mossel

Johan Derksen

F.C. De Rebellen

Pink Project

Staatsopera van Tatarstan

Rootsriders

Voors en Tegens

Pioniers van de Nederpop

Voetbalentertainment

Pink Floyd in concert

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

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

Voors en tegens. Plussen en minnen. In de nieuwe
avondvullende theatervoorstelling van Murth word je 
meegenomen in de afwegingen en keuzes in het leven. 

Sluit je ogen en waan je op Woodstock! Hits van weleer 
met o.a. The Shoes (Theo van Es) en Johnny Kendall 
and the Heralds.

Marcel Meeuwis, oud-voetballer van o.a. Feyenoord 
heeft FC De Rebellen opgericht, een selectie van oud-
voetballers die ooit bekend stonden als rebellerend. 

Een Pink Floyd waardig optreden, muzikaal uitgevoerd 
door gepassioneerde muzikanten. Met een geweldige 
lichtshow en adembenemende projecties.

20:00 uur - Opera

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Theaterconcert

20:00 uur - Show

20:00 uur - Theaterconcert

19

20

22

27

26

28

wo.

do.

za.

do.

wo.

vr.

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

De Verleiders

Herman in een bakje geitenkwark

Slikken en Stikken

2

Het onvermijdelijke vierde deel in de glorieuze reeks 
van DE VERLEIDERS-voorstellingen. Over pillendraaiers, 
piskijkers, bedplassers en premiejagers. Topcast!

20:00 uur - Toneel
25

27

di.

d0.

THEATERDINER
MOGELIJK!

tips!

Neem de sjaal van 
je favoriete club mee!

u i t g e l i c ht
Theateragenda

'Hun a-capellazang klinkt als een klok en het is knap 
hoe de heren met hun stemgeluid een heel orkest of 
decor kunnen suggereren' (Het Parool)

20:30 uur - Muzikaal cabaret

OKTOBER 2016

Wo. 26 oktober: F.C. De Rebellen
Met o.a. John de Wolf en Glenn Helder

Voetbalentertainment!

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

1.99
Actie!

1.69
Actie!

1.99
Actie!

3.89
Actie!

1.39
van 1.89

0.49
van 0.69

3.99
van 5.39

0.99
van 1.69

0.79
van 1.19

0.59
van 0.89

DIEPVRIES

0.49
Actie!

KOELING

KOELING

FAIRTRADE
LIMOENEN

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

Maandag
17-10 t/m 
zondag 
23-10

Vrijdag
 21-10 t/m 

zondag 
23-10

MILKA 
OF OREO 
HOORNTJES

Natuurlijk 

Aldi!

0.82 l4 x 110 ml

6 stuks

1.5 kg

Per kilo

2 kg
2 stuks

1 kg

PERSIMON

ELSTAR
APPELEN

WITTE
PUNTJESSHOARMA* 

UIEN

DREFT

Per stuk

1 kg

RUNDER-
GEHAKT* 

KRUIMEL - 
VLAAI

110  g

BAPAO

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

ECHTE AANDACHT

 Ik wil iets betekenen voor een ander

dus ik luister

sensoor.nl/vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger luister je naar 
mensen die behoefte hebben 
aan een vertrouwelijk gesprek. 
Aan echte aandacht. 
Dag en nacht, anoniem via 
chat, mail of telefoon.



Presentatiegids overhandigd 
aan Johan Bolink
VORDEN - Direct na de wedstrijd 
van Vorden 1 werd in de kantine 
van v.v. Vorden het eerste exem-
plaar van de presentatiegids van 
het seizoen 2016-2017 uitge-
reikt. Nadat de sponsorcommis-
sie, Dinant Hendriksen, de re-
dactie en fotograaf Johan Bolink 
de laatste 2 maanden flink in de 
weer zijn geweest, is afgelopen 
weekend de gids uit gekomen. In 
deze presentatiegids staan alle 
33 teams met een teamfoto en 
spelersnamen vermeld en wordt 
o.a. vrijwilliger van het jaar Pe-
ter Gombert uitvoerig geïnter-
viewd. Nadat hij in een inleidend 
verhaal de betrokken mensen 
allemaal had bedankt, werd uit 
handen van voorzitter Marc van 
der Linden het eerste exemplaar 
uitgereikt aan vrijwilliger Johan 
Bolink. Deze week wordt de gids 
bij alle leden en vrijwilligers 
thuisbezorgd.

Vorden 1 wint met 3-2 van OBW
Vorden 1 heeft afgelopen zondag 
een nuttige overwinning behaald, 
want door met 3-2 te winnen van 
OBW heeft de ploeg van trainer 
Michel Feukking zich stevig ge-
nesteld in het linker rijtje en te-
vens na 7 wedstrijden al een goed 
gat geslagen tot de onderste vier 
ploegen.

Direct na het fluitsignaal liet Vor-
den zien dat het deze middag 
graag de punten in Vorden wilde 
houden. Met aanvallend voetbal 
gecombineerd met flinke energie 
en een gezond portie opportu-
nisme werd OBW direct tegen de 
muur gedrukt en vielen er in de 
eerste 10 minuten al enkele mo-
gelijkheden te noteren. In de 15e 
minuut resulteerde dit in de op dat 
moment verdiende 1-0 voorps-
rong toen Ate Barendsen een las-
tige hoge bal, tussen drie verdedi-
gers in, prachtig controleerde en 
daarna met binnenkant voet in het 
hoekje plaatste. Terwijl iedereen 
verwachte dat het 1e elftal door 
zou gaan met hetzelfde spel en 
voor de rust nog graag de 2e treffer 
wilde maken, kreeg echter OBW 
steeds meer de overhand. Het was 
dit keer niet eens zo zeer het euvel 

van het 1e elftal dat nog wel eens 
optreed als er een voorsprong is 
genomen en dat er dan gekozen 
wordt om achteruit te gaan spe-
len, maar dit keer was het vooral 
onzorgvuldig en slordig spel van 
vorden-zijde. Het spel stroopte en 
de combinaties worden niet meer 
zorgvuldig en OBW kon zodoende 
steeds meer het spel naar zich 
toe trekken. Twee keer sneden de 
blauw-witten uit Zevenaar door 
de verdediging van Vorden maar 
in beide keren was het doelman 
Robin Verstege die in een 1:1 du-
el als winnaar naar voren kwam. 
Toch moest ook hij in de 44e mi-
nuut zich gewonnen geven met 
een kopbal uit een cornerbal van-
af 2 meter. Toch lukte het Vorden 
alsnog om met een voorsprong de 
kleedkamer op te zoeken, want uit 
een inworp van Stefan Eggink viel 
de bal pardoes voor de voeten van 
Mike van Lingen en zijn ‘voorzet’ 
werd door Frank Hiddink net ge-
noeg getoucheerd.

Na de rust leek het zeer voorspoe-
dig te gaan voor Vorden want in de 
65e minuut lukte het Stefan Eggink 
om een voorzet van Koen Ooster-
huis net genoeg met het hoofd 
van richting te veranderen en zijn 
inzet zorgde dus voor de ruime 
3-1 voorsprong. Toch werden het 
nog zeer spannende 20 minuten, 
want in de 70e minuut kreeg Sam 

Abbink zijn tweede gele kaart en 
kwam het 1e elftal met 10 man te 
staan. OBW probeerde met de nu-
merieke meerderheid in het veld 
de aansluitingstreffer te forceren 
en ging met veel risico naar vo-
ren spelen. In de tegenaanvallen 
had Vorden erg vaak de kans om 
via Koen Oosterhuis, Ate Barend-
sen en Frank Hiddink er gevaar-
lijk uit te komen, maar zorgvuldig 
spel, te lang acties doorvoeren en 
verkeerde keuzes tussen ‘diep en 
breed’ zorgde ervoor dat OBW in 
de wedstrijd bleef. Toen in de 80e 
minuut het zelfs 3-2 werd braken 
er nog 10 hele zenuwachtige mi-
nuten aan, maar ondanks het in-
brengen van de 2.09 lange keeper 
als extra spits, vocht Vorden voor 
iedere meter, bleef het de duels 
winnen en stond het achterin niet 
meer toe dat er nog doelkansen te 
noteren waren.

Vorden 1 behaalde zodoende al-
weer haar derde overwinning na 7 
wedstrijden en samen met de drie 
gelijke spelen heeft het nu 12 pun-
ten en staat het op een gedeelde 
vijfde plaats in de 2e klasse I. Ko-
mende zondag speelt het 1e uit in 
Enschede tegen de Tubanters voor 
de 2e ronde van de KNVB-beker 
Oost en zondag 30 oktober wordt 
er uit gespeeld tegen SC Rheden 
voor de competitie.

Ratti Dames 1 houdt de 3 
punten in huis
KRANENBURG - Op dinsdagavond 
11 oktober mochten de dames 
van Ratti aantreden tegen de da-
mes van Ruurlo. De grasmat lag 
er mooi bij en daar maakten de 
dames van Ratti dan ook goed ge-
bruik van.

In de 4e minuut viel dan ook het 
eerste doelpunt. Els Berenpas 
rondde de bal fraai af na mooi sa-
menspel van het team. Ratti bleef 
aanvallend voetbal spelen en cre-
eerde de meeste kansen. In de 16e 
minuut was het dan ook weer raak. 
Kim Heuvelink werd onderuit ge-
haald in de 16, het publiek vroeg al 
om een penalty, maar hier maakte 
Els goed gebruik van. Ze ging er 
met de bal van door en kon zo de 
2-0 binnenschieten. Ratti wist dat 
er meer te halen viel deze wedstrijd 
en dat resulteerde vlak voor rust in 
de 3-0. Kim Heuvelink draaide met 
een mooie actie weg bij de tegen-
stander en schoot de bal beheerst 
in de lange hoek.

Tijdens de thee werd nogmaals de 
tactiek besproken en het verhaal 
was duidelijk: zorgen dat de 3 pun-
ten binnen blijven, rust behouden 

en scoren. Hier luisterden de da-
mes goed naar en kort na rust was 
het wederom Els die nu voor de 4-0 
tekende. Ratti bleef mooi samen-
spelen en bleef kansen creëren. Na 
een mooi een-tweetje tussen Kim 
en Esther Menkveld wist Esther 
Kim vrij te spelen voor het goal. Via 
de binnenkant paal schoot Kim de 
5-0 binnen. Ratti bleef vooral op de 
helft van Ruurlo spelen en Ruurlo 
kwam er nauwelijks uit door de 
oplettende verdedigers en alerte 
keep. Halverwege de tweede helft 
was daar Suze die met een hard 
schot een afgeslagen corner tegen 
de touwen wist te schieten. Ratti 
bleef druk zetten en bleef de aanval 
zoeken. Een voorzet van Kim kwam 
goed aan bij Els, zij bleef rustig en 
scoorde haar vierde doelpunt van 
de wedstrijd: 7-0. Petra Wentink 
liet het hier niet bij zitten en maak-
te zelf nog de 8-0, ze reageerde alert 
toen de keeper de bal losliet en wist 
de bal in het net te werken.

Al met al een mooie wedstrijd met 
veel doelpunten. Zondag 23okto-
ber spelen de dames van Ratti weer 
thuis. Deze keer spelen ze voor de 
beker tegen Erix/KSV Da2.

   

Filmavond Vorden

VORDEN - Deze week, donderdag 
20 oktober, is het weer filmavond in 
Vorden. De avond begint om 20.00 
uur in Het Kulturhus. Bibliotheek 
Vorden en Het Kulturhus hebben 
er voor gekozen om GEEN reclame 
voor de films in de media te maken. 
Dit is kosten sparend. Wel is het 
toegestaan om in de bibliotheek 
van Vorden aan te kondigen, welke 

film er vertoond gaat worden. Daar 
vind u ook het complete overzicht 
voor dit najaar. Kaartjes (5 euro) 
voor de film zijn verkrijgbaar in bi-
bliotheek Vorden, of op de avond 
zelf in Het Kulturhus. 
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

Marc van der Linden overhandigt de presentatiegids aan Johan Bolink. Foto: PR

huishoudelijke hulp 
Een zorg minder.

(Advertorial)

Kuster Olie sponsort Zwembad 
“In de Dennen” en Stichting  
Kindermiddag Vorden
Kuster Olie (de Weule) voert ook 
in Vorden de Tanken&Sparen 
pas in. Met deze Tanken&Spa-
ren pas sponsort Kuster Olie 
Zwembad “In de Dennen” en 
de Stichting Kindermiddag 
Vorden. Zowel het zwembad 
als de dames van stichting Kin-
dermiddag hebben daarbij uw 
hulp nodig. Als u tankt bij een 
van de deelnemende Kuster 
Olie tankstations (waarvan de 
Weule er een is) spaart u geld 
voor deze stichtingen. 

Van elke getankte liter gaat 1 cent 
naar een digitale spaarpot. Perio-
diek wordt het gespaarde bedrag 
uitgekeerd aan het zwembad en 
stichting Kindermiddag Vorden.  
Het zwembad beloont uw steun. 
Bent u de beste spaarder op het 
moment dat de abonnementen-
voorverkoop 2017 start, dan krijgt 
u uw zwemabonnement 2017 ca-
deau. 

Pas verkrijgbaar
De Tanken&Sparen pas is ver-
krijgbaar bij De Weule en Bruna 
Vorden. Verder kunt u mailen met 
het zwembad via stichtingkinder-
middagvorden@hotmail.com.
 
Abonnementhouders van het 
zwembad krijgen de pas automa-
tisch thuisgestuurd.

Kijk voor meer informatie en deel-
nemende Kuster Olie tankstations 
op www.tankenensparen.nl
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Deze week maken wij extra veel:

BOSVRUCHTENSLOFFEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

voor 7.95van9.95

Heerlijk los gebakken deeg met spijsroom, 
luchtige zwitserse room 

en boordevol frisse bosvruchten.

Aanbieding geldig van 19 t/m 25 oktober 2016

Penders Voetzorg
Bilderdijkstraat 2
7002 AB Doetinchem
T: 0314 324 677

Gratis voetchecks

www.pendersvoetzorg.nl

Een aandeel in elkaar

Meer info en aanmelden via www.kennisvloer.nl

Kom tussen 10.00 en 16.00 uur naar het Startersevent op ons kantoor aan de

Oude Winterswijkseweg 1 in Groenlo. Hoor meer over het StartersKompas, doe

mee met workshops en krijg antwoord op jouw vragen op de beursvloer.

Ga je voor jezelf beginnen of ben jij net gestart? 

tijdens het
Rabo
Startersevent

Een vliegende
start voor je

bedrijf

Zaterdag
29 oktober
in Groenlo

FASHION PARADE
OF STATUES
20 T/M 30 OKTOBER

WWW.JOHNBARDALE.NL
HOOFDVESTIGING MET MEUBELAFDELING SPITTAALSTRAAT 6 EN 8 ZUTPHEN

ELKE ZONDAG GEOPEND

BIJ AANKOOP VAN 
EEN TWEED COLBERT 

NU DE PANTALON 
VOOR € 0,00

IN ONZE HOOFDVESTIGING IN ZUTPHEN ZIJN TWEE SFEERVOLLE 
SHOWS OPGEBOUWD. ZOWEL VOOR DE HEREN ALS VOOR DE DAMES. 
HET IDEE HEBBEN WE VAN HARRODS IN LONDEN WAAR ZE AL LANGER 
EEN FASHION PARADE OF STATUES KENNEN. HOE DAT PRECIES GAAT? 
DAARVOOR MOET U ECHT ZELF KOMEN KIJKEN. EEN PRACHTIG 
GEZICHT! ZO ZIET U DE ACTUELE COLLECTIES VAN JOHN BARDALE OP 
TIENTALLEN STATIGE MANNELIJKE EN VROUWELIJKE MANNEQUINS.



Johnny
Misschien heeft u het afgelopen 
weekend naar het WK wielren-
nen gekeken. Dat kan bewust zijn 
geweest. Toch kan het ook zo zijn 
dat u wel naar het WK wielrennen 
heeft gekeken, maar dat u het niet 
als zodanig heeft opgemerkt. Het 
was namelijk nogal een vreemde 
editie. Het uitreiken van de regen-
boogtruien vond dit jaar plaats in 
Qatar, nou niet bepaald het wie-
lerland bij uitstek.

Publiek was er dan ook niet of 
nauwelijks. Er was vooral veel 
zand. Er waren de torenhoge ge-
bouwen in de hoofdstad Doha. 
En er waren witte hekken. In het 
ideale plaatje zouden er mensen 
achter die witte hekken hebben 
gestaan, maar die stonden er 
niet. In Qatar doen ze aan kame-
lenraces. Niet aan wielrennen. 
En de mensen die er wel van ge-
hoord hadden, die hadden onge-
twijfeld wel wat beters te doen 
dan vrijwillig fietsers kijken in een 
natuurlijke bakoven.

De oliestaat Qatar is steenrijk, 
maar als het gaat om wielerhel-
den is het land straatarm. Dan 
hebben wij het hier een stuk be-
ter. Wij juichen voor een generatie 
klasbakken met namen als Tom 
Dumoulin en Niki Terpsta. Uiter-
aard is er onze Achterhoekse trots 
Robert Gesink. En zelfs de meest 
fervente wielerhater heeft ooit 
wel iets van sympathie gevoeld 
voor Johnny Hoogerland.

Die laatste is sinds vorige week 
profwielrenner af. Ik las het er-
gens onderaan in een nieuws-
bericht over de Sluitingsprijs 
Putte-Kapellen. Dat is normaal 
gesproken de laatste wedstrijd 
van het seizoen, ware het niet dat 
deze wielerjaargang wat is opge-
rekt zodat Qatar drie weken extra 
kreeg om wat af te koelen. Rela-
tief natuurlijk. Want zondag was 
het er nog altijd bijna 40 graden.

Johnny Hoogerland reed in Put-
te-Kapellen de laatste wedstrijd 
uit zijn loopbaan. Daar was ik 
even stil van. Hij, de wielrenner 
uit de Zeeuwse mosselhoofdstad 
Yerseke, is klaar. Een man wiens 
carrière bestond uit aanvallen, 
vechten, knokken, stoempen en 
beuken op de pedalen. Maar wat 
is het eerste woord dat in uw en 
mijn hoofd opkomt als we aan 
Johnny Hoogerland denken? Pre-
cies. Prikkeldraad.

Het is de Tour de France van 2011. 
Johnny is weer eens in de aan-
val. Een volgauto schept één van 
zijn medevluchters, de Spanjaard 
Juan Antonio Flecha. Die neemt 
Johnny mee in zijn val. De Zeeuw 
belandt in de afrastering van het 
naastgelegen weiland. Hij rijdt de 
etappe uit terwijl het bloed over 
zijn benen stroomt en neemt met 
tranen in zijn ogen de bolletjes-
trui in ontvangst. Johnny H. is 
vanaf dat moment een held.

In interviews laat Hoogerland la-
ter wel eens doorschemeren dat 
hij er wat moe van wordt, altijd 
weer dat gedoe over dat prikkel-
draad. Voor iemand die jarenlang 
heeft aangevallen, gevochten, ge-
knokt, gestoempt en gebeukt op 
de pedalen, is het ongetwijfeld 
ook lastig te verkroppen dat al 
die arbeid wordt gereduceerd tot 
één moment dat in het collectief 
geheugen blijft hangen.

Eén troost voor Johnny; hij mocht 
vorige week afzwaaien in het hart 
van de koers. Zijn afscheid vond 
plaats in Putte-Kapellen, een Bel-
gisch grensdorpje met zo’n 3.000 
inwoners, een paar cafés en een 
kerk. Kortom, een dorpje dat past 
bij het pure wielrennen. Waar 
mensen langs de kant staan die 
deze sport voelen. En dat is pre-
cies het verschil met Qatar. Een 
wit hek voelt helemaal niets. 

Gezelschap met KunstBus Vorden
richting Paleis Het Loo
VORDEN - Afgelopen dinsdag was 
het eerste uitje van de KunstBus 
Vorden. Even na 10.00 uur toerde 
het gezelschap met de bus rich-
ting Paleis Het Loo in Apeldoorn. 
Hoofddoel was de tentoonstel-
ling Anna Pauwlona, kleurrijke 
koningin, maar daarbij is tevens 
een bezoek aan het paleis en de 
tuinen ook altijd weer een ge-
noegen.

Men begon met een gezellige en 
smakelijke lunch in het restaurant 
‘De Garage van Prins Hendrik’ bij 
de stallen. Daarna richting het pa-
leis voor de expositie over het le-
ven van de Russische prinses die 
door haar huwelijk met Willem II 
koningin van Holland zou worden. 
Zij had als goede bruid ook haar 
uitzet meegebracht die bestond 
uit meubels, serviezen, vazen, ju-
welen, gouden theekopjes en zelfs 
haar eigen pope (Russisch ortho-
doxe geestelijke) en een complete 
inrichting van haar privé kapel.

De aanwezigen vergaapten zich 
aan alle luxe en overdaad die 
waarschijnlijk voor de kleurrijke 
vorstin haar heimwee naar Rus-
land wat verzachtte. De expositie 

geeft wel een duidelijk beeld van 
het leven van de vrouw van koning 
Willem II die zich graag omring 
zag met luxe maar wel de Neder-
landse taal beheerste, zodat ze kon 
spreken met haar onderdanen en 
zoals te zien is op de expositie 
prachtig kon borduren. Hoewel ze 
maar 9 jaar koningin is geweest, is 
ze na het overlijden van haar man 
toch in ons land gebleven en na 

haar dood bijgezet in de Nieuwe 
Kerk in Delft. Gelukkig viel het 
weer mee en scheen er zelfs op 
een gegeven moment een oranje 
zonnetje zodat we nog fijn konden 
genieten van het park. Al met al 
kijkt het gezelschap dat meeging 
met de KunstBus terug op een ge-
slaagde dag.

VORDEN - In de week van 18 t/m 24 
september hebben zich weer col-
lectanten vrijwillig ingezet om op 
stap te gaan voor de Nierstichting. 
Vorden heeft een totaal bedrag 
van 3591,48 euro mogen ophalen.

Onder de collectanten zijn zeven 
personen die al 10, 20, 30 en zelfs 
40 jaar op pad gaan; dat is toch 
geweldig! Dat de Nierstichting dit 
waardeert, blijkt wel uit het feit, 
dat deze vrijwilligers een waarde-
ring ontvangen middels een bloe-
metje (gesponsord door bloemis-
terij Halfman) een speldje en/of 
een verzilverd collecte busje.

Diegene die al 40 jaar op pad gaat 
is verrast met een prachtig bron-
zen beeldje.

Op de foto v.l.n.r.: (staand) me-
vrouw Althof, mevrouw Pelgrum, 
Marlies Boerstoel, mevrouw Bar-
geman, mevrouw Berenpas en 

(zittend) de heer Berendsen en 
mevrouw Lenselink. De Nierstich-
ting is nog altijd op zoek naar vrij-
willigers, die willen helpen, coör-
dineren of zouden willen lopen. 

Zij kunnen contact opnemen met 
Wilma Bijenhof.
   

 ■ 0575-551119

Waardering voor vrijwilligers 
Nierstichting 

Sommige collectanten gaan al 10, 20, 30 en zelfs 40 jaar op pad. Foto: PR

Men begon met een gezellige en smakelijke lunch. Foto: PR

In beeld tijdens actiemarkt
VORDEN - Naar aanleiding van het 
110 jarig bestaan van Marktvereni-
ging Vorden, werd er vrijdag 14 ok-
tober volop getrakteerd. Bezoekers 
ontvingen koffie/thee en een koek 
en konden vanaf 08.00 uur kans 
maken op diverse prijzen, zoals 
waardebonnen die bij de markt-
ondernemers te besteden zijn, en 
diverse gevulde boodschappen-
manden.

De bekende Vordense persfoto-
graaf, Rob Schmitz, heeft een fo-
toreportage gemaakt van het 110 
jarig bestaan van de Vordense 
weekmarkt. Deze foto’s kunt u zien 
op zijn website.
   

 ■ www.robschmitzfotografie.nl
 

Bezoekers maakten kans op gevulde boodschappenmanden. Foto: Rob Schmitz

LuukStamCO
LU

MN

(Advertorial)

Wil jij meer energie hebben, 
voelen dat je fitter bent en afvallen? 
Dat kan met de training ‘suikerbewust slank’
Lekker eten, geen honger heb-
ben, meer energie krijgen, 
voelen dat je fitter bent,  beter 
in je vel zitten, voelen dat je 
lichaam in balans komt en ge-
makkelijk 5 tot 10 kg afvallen, 
dat is ‘suikerbewust’ eten in 
een notendop. 

Zonder dieet, repen of shakes 
maar met eerlijk, gezond en be-
taalbaar voedsel uit de super-
markt. ‘Suikerbewust slank’ is 
een training waarin je alle ge-
heimen van een gezonde leefstijl 
ontdekt, waarin je ook handvat-
ten krijgt aangereikt om succes-
vol de overtollige kilo’s kwijt te 
raken. 

Om vrijblijvend kennis te maken 
met mijn manier van werken 
ben je van harte welkom bij een 
voorlichtingsbijeenkomst. Kijk 
op mijn site: www.coachings- 
praktijkbronckhorst.nl voor de 

geplande data. 
Aanmelden kan via de mail: 
info@coachingspraktijkbronck-
horst.nl of per telefoon: 
06 - 27216508.

Maria Onstenk
Verpleegkundige en 
voedingscoach
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Quintus handbalteams alleen 
op winst
HENGELO - Zaterdag 15 en zondag 
16 oktober speelden de teams 
van Handbalvereniging SV Quin-
tus allemaal een uitwedstrijd. 
De handbalteams zorgden voor 
mooie wedstrijden en namen 
allemaal winstpunten mee naar 
huis.

Op zaterdag 15 oktober in de vroe-
ge ochtenddauw vertrok de D1 van 
Quintus richting Sportcentrum 
Triominos Endesprong in Duiven 
om een pot te spelen tegen Loo 
D1. Goede dekking en aanval en 
mooi snel samenspel bracht Quin-
tus al snel op een voorsprong. Loo 
anticipeerde hierop door de drie 
opbouwers mandekking te geven, 
maar na een snel en dynamisch 
spel werd er afgefloten met een 
7-14 overwinning voor Quintus. De 
Heren 1 moesten in sporthal Elder-
veld aantreden tegen het Arnhem-
se AHV Swift 2. Vanaf het begin 
nam Quintus een voorsprong wat 
resulteerde in een 9-11 ruststand 
in het voordeel van Quintus. De 
Hengelose heren begonnen zeer 
slecht aan de tweede helft. Al snel 
namen de Arnhemmers een voor-
sprong van drie doelpunten. Quin-

tus herpakte zich en vanuit een so-
lide dekking kwam men terug in de 
wedstrijd. Eindstand 20-22.

De wedstrijd tussen Pacelli E2 en 
Quintus E1 zondag 16 oktober in 
het Sourcy Center in Zieuwent 
begon een beetje tam, iedereen 
moest even op gang komen. Maar 
al snel werd er bij Quintus ge-
scoord, er werd goed overgespeeld 
en de speelsters en spelers zoch-
ten elkaar goed op. Ruststand 2-5. 
Tweede helft eigenlijk hetzelfde, 
er werd ook steengoed verdedigd 
en bijna iedereen heeft gescoord! 
Eindstand 4-11. Quintus heren 3 
speelde tegen Blauw Wit uit Ruurlo 
in Sporthal ‘t Rikkenhage. Quin-
tus was de hele wedstrijd domi-
nant. Door snelle aanvallen en een 
goede dekking kwamen ze tot een 
ruststand van 11-4. De tweede helft 
konden zij hun spel voortzetten en 
dat leidde tot een eindstand van 
13-22. De wedstrijd Minerva D2 te-
gen Quintus D2 in Sporthal de Pol 
in Gaanderen begon traditioneel 
met een 1-0 achterstand. Het was 
gelijk fysiek tussen de twee teams. 
De wedstrijd ging gelijk op, rust-
stand 4-4. In de tweede helft werd 

er goed verdedigd. De wedstrijd 
zou eigenlijk op een gelijkspel ein-
digen maar Fleur dacht: ‘ik gooi 
nog maar effe op de goal’. De ont-
lading was groot bij de dames en 
coach. Eindstand 5-6 voor Quin-
tus. Quintus 2 speelde tegen Udi 
‘96 HS4 in Sporthal Kermisland 
in Arnhem. De heren van Quin-
tus hadden van begin af aan het 
betere van het spel, maar wisten 
slechts een kleine voorsprong op 
te bouwen. Ruststand 7-11. Na rust 
kwam Quintus beter in het spel en 
werd de voorsprong snel verder 
uitgebouwd. Eindstand 16-30. In 
Sporthal Lentemorgen in Zevenaar 
speelde FBC DC1 tegen Quintus 
DC1, uitslag 5-9.

Programma zaterdag 15 oktober 
in Sporthal de Kamp:
09:00 uur Quintus E1 - Grol H.V. E1
09:55 uur Quintus D2 - Pacelli D2
10:40 uur Quintus D1 - HV Angeren D2
11:25 uur Quintus DC1 - Pacelli DC1
12:25 uur Quintus HS1 - Duiven HS1
13:35 uur Quintus HS3 - Borhave HS1
14:45 uur Quintus HS2 - AHV Achil-
les HS4
15:55 uur Quintus HC1 - Olympia 
HGgl./Stormvogels HC1

   

Platform Pleeggezinnen: bijeenkomst
ACHTERHOEK - Het Platform Pleeggezinnen Achterhoek (PPA) ont-
vangt donderdag 27 oktober Ria Korevaar, beleidsadviseur bij het 
ministerie van VWS, waar pleegzorg onder valt.

Ria Korevaar heeft rechtstreeks 
contact met staatssecretaris van 
Rijn en is getriggerd door de con-
tacten die het Platform eerder 
met het ministerie heeft gehad. 
Zij wil graag weten hoe het is om 

pleegouder te zijn, welke mooie 
ervaringen er opgedaan worden, 
maar ook de dingen waar pleegou-
ders tegenaan lopen. Het PPA wil 
pleegouders uitnodigen om mee 
te praten en hun mening te delen. 

Daarnaast zal Korevaar ook vertel-
len over nieuwe ontwikkelingen op 
het terrein van de pleegzorg. 

De info/gespreksavond is van 
19.30 tot uiterlijk 22.00 uur in Aal-
ten of Doetinchem. De exacte lo-
catie ontvangt men na opgave via 
info@platformpleeggezinnenach-
terhoek.nl of 06-82629980.

Bijeenkomst Vrouwen 
van Nu
VORDEN - Op woensdag 19 okto-
ber is weer de maandelijkse bij-
eenkomst van de Vrouwen van 
Nu afdeling Vorden. Gast deze 
avond is Ellen Vegter, zij is inte-
rieurstylist en woont in Ansen 
(Drenthe). Ze geeft woonadvie-
zen op het gebied van accessoi-
res en dergelijke. Een huis laat 
zien wie iemand is, maar inrich-
ten hiervan kan moeilijk zijn. 
Benieuwd naar haar tips? De 
avond begint om kwart voor acht 
in de Herberg.

Op dinsdag 8 november is de 
jaarlijkse middagbijeenkomst. De 
vrouwen krijgen een film te zien 
over het werk van Stichting Diyo 
Nepal. Nepal is één van de armste 
landen van de wereld. Al vele ja-
ren wonen en werken de Vordense 
Ilse Bennink en haar Nepalese 
man Shiva op het platteland van 
Nepal om de bevolking te helpen. 
Zij worden gesteund door Stich-
ting Diyo Nepal. Het zijn de kleine 
dingen die een groot verschil kun-
nen maken. In april 2015 werd het 
land getroffen door een zeer zware 
aardbeving. Op dat moment wa-
ren Ilse’s moeder Wilna Bennink 
en buurvrouw Gerda Bielderman 
ook in Nepal en zo doorstonden 
ze samen deze grote ramp. Gerda 

Bielderman was in Nepal om de 
projecten van Stichting Diyo Ne-
pal te filmen. Een week voor de 
aardbeving waren zij allemaal op 
het platteland om vrouwenprojec-
ten bij te wonen.

De film die Gerda hierover maak-
te, laten ze graag zien. In deze 
film maakt men kennis met de 
Nepalese cultuur, de werkwijze 
van Stichting Diyo Nepal en Shiva 
en Ilse die hun werk met hart en 
ziel doen. Na de aardbeving, nu 
de nood nóg hoger is, laten zij het 
er niet bij zitten. Na de vertoning 
van de film kunnen de dames 
even rondsnuffelen bij de tafel 
met Nepalese spulletjes die voor 
de stichting verkocht worden. De 
opbrengst gaat rechtstreeks naar 
de projecten van de stichting. De 
stichting draait helemaal op vrij-
willigers en zo blijft er niets aan de 
strijkstok hangen. De middag be-
gint om 14.00 uur in het Kulturhus.
Wie het leuk lijkt om een keer te 
komen kijken of Vrouwen van Nu 
iets voor haar is, is van harte wel-
kom. Meer informatie staat op de 
website of like Vrouwen van Nu op 
facebook.
   

 ■ vrouwenvannu.nl/vorden

   

De muzikale ontmoeting
ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma De Muzikale Ontmoe-
ting bij Radio Ideaal is er weer een 
studiogast uitgenodigd. Ds. C. van 
Dorp, emeritus predikant uit Zel-
hem, zal een overdenking houden 
in de uitzending van maandag 24 
oktober. Op maandag 31 oktober 

zal dhr. Wim Scheerder uit Doe-
tinchem aan het programma mee-
werken. Dit programma wordt 
iedere maandagavond tussen 
19.00 en 20.00 uur uitgezonden. 
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
vrijdags voor de uitzending aange-
vraagd worden via (0314) 622878.

2e BROEK HALVE PRIJS*
U MAG DAMES- EN HERENBROEKEN COMBINEREN!

BROEKEN FESTIVAL

Ambachtstraat 40
6971 BS Brummen
t. 0575-561465
e. info@paulhurenkamp.nl
i. www.paulhurenkamp.nl

Openingstijden
Maandag  13:00 – 17:30 uur
Di.-Do.  09:30 – 17:30 uur
Vrijdag 09:30 – 20:00 uur
Zaterdag  09:30 – 16:30 uur

facebook.com/
PaulHurenkampBrummen

twitter.com/
PaulHurenkamp

* LAAGST GEPRIJSDE BROEK
* KORTER MAKEN 5 EURO PER BROEK

DEZE ACTIE LOOPT T/M 
ZATERDAG 29 OKTOBER 2016



Vorige week berichtten wij u op de gemeentepagina’s uit-
gebreid over de begrotingsplannen van b en w. De in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen geven 
deze week in het kort hun mening over de begroting 2017. 
In het Contact van 8 november komt een verslag van de 
komende begrotingsvergadering. Met deze publicaties 
hopen wij u een compleet overzicht van de begrotings-

behandeling van onze gemeente te geven. 
De begroting 2017 is in z’n geheel in te 
zien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis bij de publieksbalie, via 
www.bronckhorst.nl/financieel of door 
de QR-code te scannen.

Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

Algemene beschouwingen van de 
CDA-fractie 

Goed..........
maar nog niet  gereed!!

De begroting over het jaar 2017 laat een gunstig 
overzicht zien van de financiën in 2017 en de jaren 
daaropvolgend. We doen het als gemeente goed. 
Uitgaven en inkomsten sluiten op elkaar aan. Kortom we 
hoeven ons geen zorgen te maken op financieel gebied. 
Maar...... is dit nu ook de werkelijkheid? Het CDA denkt 
dat er nog veel te doen is en dat een aantal zaken onze 
aandacht extra nodig heeft.

Zorg
Binnen het sociaal domein (onze zorg- en welzijnstaken) 
kunnen we de ondersteuning leveren aan onze inwoners 
die we in ons zorg- en welzijnsbeleid vastgesteld hebben. 
We zien echter dat er steeds minder geld komt om dit te 
realiseren vanuit Den Haag. Indien deze lijn zich voortzet, 
komen we in de toekomst niet meer uit met dit budget. 
In de komende jaren hebben we nog een spaarpotje 
waaruit we kunnen putten, maar dit houdt een keer op. 
We zullen dus nog meer moeten inzetten op slimmer 
werken en vernieuwingen. 

Leefomgeving
Onze omgeving is iets waar we als Bronckhorsters dagelijks 
van genieten. Een omgeving die mooi is en mooi gehouden 
moet worden. Maar we constateren dat er achterstanden in 
het onderhoud ontstaan. Vorig jaar heeft de CDA-fractie hier 
al aandacht voor gevraagd en er wordt dit jaar meer geld 
voor uitgetrokken. We vragen 
ons af of dit genoeg is en 
willen kijken of ook hier 
slimmer werken en of 
eventueel meer geld een 
oplossing kan bieden.

Krimp
Onlangs werden we opge-
schrikt door de nieuwe cij-
fers over krimp in de Ach-
terhoek. Voor Bronckhorst 
vielen deze cijfers nog 
eens extra tegen. Progno-
ses geven aan dat in 2030 
er een afname van 5.000 
inwoners zal zijn. Vergrijzing en ontgroening versterken 
dit nog eens extra. De CDA-fractie vraagt hier speciale 
aandacht van het college voor. Waarom zijn de cijfers voor 
Bronckhorst slechter dan andere gemeenten in de Achter-
hoek? Wat zorgt voor deze afname? Cijfers en de analyse 
hiervan moeten een antwoord geven op dit probleem. Aan 
de hand van de uitkomsten moeten we als gemeente deze 
ontwikkeling gaan begeleiden. Krimp heeft veel gevolgen 
voor onze kernen en voor onze inwoners. Deze gevolgen 
zullen we zoveel als mogelijk moeten beperken en begelei-
den. Voorzieningen die noodzakelijk zijn voor een goede 
leefomgeving moeten we in stand houden.

Het is een goed gezegde dat je kapotte daken repareert 
als het zomer is. Financieel is het op dit moment zomer in 
Bronckhorst, dus laten we de problemen die we op ons af 
zien komen eerst goed analyseren en vervolgens aanpak-
ken. Niet op een wijze die geen effect heeft, maar op z’n 
Achterhoeks de koe bij de horens vatten. 

Deze drie gebieden die hierboven beschreven zijn, worden 
tijdens de begrotingsbehandeling van 3 november 2016 
door de CDA-fractie aan de orde gesteld. U bent hiervoor 
als inwoners van harte uitgenodigd, want als CDA hebben 
wij het motto dat we samen met onze inwoners een toe-
komst willen maken.
   
De CDA-fr actie 

Algemene beschouwingen van de 
GBB-fractie  

Voor en door de 
samenleving?
Deze slogan heeft 
de begroting van het 
college meegekregen.
 
Voor de samenleving 
dat kunnen we nog 
begrijpen, maar door de samenleving?
 
Natuurlijk zijn er verplichte zaken, waarvoor geld beschik-
baar moet zijn. Dat begrijpt iedereen, maar de vraag is of 
er naar u geluisterd wordt. Het blijkt nog steeds lastig om 
goede ideeën of voorstellen die goed zijn voor de leefbaar-
heid en de samenleving een kans te geven. Immers, het 
collegeprogramma is leidend voor alle programma’s in de 
begroting. 
 
GBB blijft zich inzetten om signalen die wij van u krijgen 
over te brengen naar het college en de coalitie in de hoop 
dat er wat mee wordt gedaan.
 
Dat doen wij ook bij de behandeling van deze begroting.

Steeds meer beginnen de gevolgen van het beleid van de 
gemeente van de afgelopen jaren duidelijk te worden. In de 
ogen van GBB gaat het om dramatische gevolgen die van 
grote invloed zijn op de leefbaarheid van onze inwoners.
 
Inmiddels constateert het CBS dat Bronckhorst na Delfzijl 
de grootste krimpgemeente van Nederland is. GBB heeft 
hier vaak voor gewaarschuwd en veelvuldig aangedrongen 
om het beleid en de woonvisie beter af te stemmen op 
actualiteit, de vraag en behoefte van onze inwoners. Ons 
bereiken veel signalen dat er een schrijnend tekort is aan 
(betaalbare) huisvesting voor jongeren op de juiste plek, 
levensloopbestendige woningen voor ouderen en mogelijk-
heden voor dubbele bewoning en alternatieve woonvormen 
in bestaande woningen/boerderijen. Daarnaast zijn de wo-
ningen die nu nog nieuw gebouwd worden duur en voorzien 
ze niet in de vraag en behoefte. Dit betekent dat inwoners 
gedwongen worden om zich elders te huisvesten.
 
Gemeente, stop hiermee! En neem het oude ‘krimpbeleid’ 
opnieuw onder de loep.
 
Luister naar wat inwoners willen ten aanzien van hun woon-
wensen. Wijs niet op voorhand dubbele bewoning en alter-
natieve woonvormen af. Hiermee kunnen ook noodzakelijke 
voorzieningen in stand gehouden worden en daarmee de 
leefbaarheid in Bronckhorst. Ook kan dit de vergrijzing 
vertragen en mogelijk bedrijven doen besluiten te blijven 
en te investeren, wat mogelijk weer kansen biedt voor de 
jongere terug te keren of te kiezen voor onze mooie gemeente, 
zodat een gezonder demografisch evenwicht terugkomt.
 

Begroting 2017

Geef uw mening over begroting tijdens speciale 
commissievergadering op 20 oktober

Op 20 oktober om 20.00 uur is een speciale, openbare 
commissievergadering van de raadsfracties over de 
begroting 2017 in het gemeentehuis. Als inwoner 
kunt u dan zelf inspreken over de begroting en 
daarmee raadsleden laten weten hoe u over de 
plannen van b en w denkt! Hebt u vragen? Stel ze! 
De maximale spreektijd is vijf minuten. U kunt zich 
hiervoor uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergade-
ring aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Begrotingsvergadering 
De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 
3 november over de begroting 2017. U bent van harte 
welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 
De vergadering begint om 17.00 uur (let op afwijkende tijd)! 

Via www.bronckhorst.nl kunt u de raads- en commissie-
vergadering live volgen. Neem een kijkje! U hoeft hiervoor 
dus niet per se naar het gemeentehuis. 

In de begroting stelt de 
gemeente vast waar zij 
geld aan uitgeeft. Bijvoor-
beeld aan zorg, wegen, 
welzijn en groen. 

Hieronder vindt u de reacties van de 
raadsfracties op de begroting 2016



Vooralsnog bevordert de gemeente met haar krampachtige 
beleid de krimp! En stelt daarbij ook nog dat men bang is 
voor daling van de woningwaarde maar geeft tegelijkertijd 
aan dat de woningen te duur zijn. Wij, GBB, begrijpen het 
niet meer.
 
Nu dit uit cijfers duidelijk wordt, reageert deze zelfde 
gemeente verbaasd en gaat men starten met ‘onderzoeken’. 
GBB weet dat langer thuis blijven wonen en woningdeling 
hier onmogelijk gemaakt wordt en bestaande bouwkavels 
worden van inwoners afgenomen. Gevolgen: meer wonin-
gen in de verkoop, vertrek van jong en oud, aantasting van 
de leefbaarheid in het dorp en op het platteland en hogere 
lasten voor onze inwoners.
 
Dit moet stoppen! Wij pleiten ervoor om in de begroting het 
beleid van de bestaande lokale woonvisie te verlaten en in 
te zetten op nieuw beleid.
 
De Lokale Woonagenda van de gemeente Bronckhorst 
komt erop neer dat aanvragen voor extra woningen niet 
meer gehonoreerd worden. Dit betreft niet alleen nieuw-
bouw maar hieronder vallen ook bestaande woningen, 
boerderijen etc. als deze worden opgesplitst in meerdere 
zelfstandige wooneenheden. Deze gelden voor de gemeen-
te dan ook als een extra woning waarvoor men geen 
vergunning wil verstrekken.
 
Het opsplitsen van bestaande (vaak grote) woningen in 
zelfstandige wooneenheden in de kernen en buitengebieden 
geeft ouderen de mogelijkheid om langer thuis te kunnen 
blijven wonen en zorg nabij te kunnen realiseren. Ook biedt 
het jongeren een kans op een betaalbare woning in de 
kernen en het buitengebied. Leegstand en verpaupering, 
maar ook vergrijzing kan hierdoor worden voorkomen.

De GBB-fractie 

Algemene beschouwingen van de 
VVD-fractie  

De geschreven programma-
begroting is vernieuwd; 
nu de praktijk nog!
Een vernieuwde en weer beter 
leesbare opzet van de programma-
begroting. Sluitend en met veel 
goede zaken. Het lijkt goed te 
gaan met Bronckhorst. En terecht 
zien we de woorden ‘samen’ en 
‘verbinden’ vaak terugkomen. Maar de daad bij het woord 
voegen, lijkt nog steeds moeilijk voor het college. Gelukkig 
zijn er onder invloed van onze nieuwe burgemeester 
schoorvoetend een aantal positieve stappen gezet om 
het ‘verbinden’ te verbeteren. Maar de communicatie met 
burgers over plannen en voorstellen blijft onbevredigend 
en stroef verlopen.

Maak meer werk van werk
De krimpcijfers zijn onlangs negatief bijgesteld en blijkbaar 
lukt het nog niet echt om ‘de krimp te pimpen’. Een gezond 
en toekomstbestendig ondernemersklimaat en bedrijfsleven 
in Bronckhorst en in de Achterhoek moet het fundament zijn, 
waarop de pijlers van het beleid  rusten. Maar wat wordt 
daar voor gedaan? Wat betekent de regionale economische 
visie West-Achterhoek concreet voor Bronckhorst? Dát is 
nergens te vinden.

Lage woonlasten maken het woonklimaat aantrekkelijker 
Bronckhorst meent, en in veel opzichten terecht, dat het 
veel kan bieden aan mensen die zich hier willen vestigen. 
Wethouder en woningcorporaties geven aan dat de wonin-
gen voor de jeugd er zijn, maar de volksmond blijft klagen 
over een gebrek. Wat wordt er gedaan om die perceptie 
om te buigen? De woonlasten blijven de hoogste in de 
omgeving. Dat helpt niet om onze gemeente nog aantrek-
kelijker te maken.

Maak de inspanningen in sociaal domein controleerbaar
De VVD heeft het college alle ruimte gegeven om de veran-
deringen op het gebied van zorg en welzijn (de nieuwe 
taken die in 2015 vanuit het rijk naar gemeenten overgin-
gen) goed te regelen en daarom ook de benodigde gelden 
goedgekeurd. Het geschreven programma laat vele goede 
speerpunten zien. Maar, ondanks herhaaldelijk aandringen 

van de VVD en een enkele andere fractie, blijven nog steeds 
duidelijk omschreven resultaten, mijlpalen en controle-
punten op de meeste terreinen achterwege.

Maak het programma nu eindelijk eens echt smart
Niet alleen op het gebied van zorg en welzijn zijn de 
programma’s nog steeds te vaag omschreven. Hoe kan de 
burger zien en de raad controleren of zaken goed gaan 
en waar verbeteringen nodig zijn? Dat kan alleen als de 
doelen kwalitatief en kwantitatief goed zijn omschreven 
en objectief vergelijkingsmateriaal wordt aangeboden.
‘Nieuwe uitdagingen vragen om flexibiliteit in werkwijze, 
oplossingen en samenwerkingsvormen. Het blijft nodig om 
hieraan te werken, elkaar vertrouwen geven, samen ver-
antwoordelijkheid delen, samen pionieren, samen ontwik-
kelen. Een fantastische volzin uit de inleiding van deze pro-
grammabegroting. College en coalitie: toon eens de moed 
om op alle werkterreinen echt ‘experimenten in verbinden’ 
aan te gaan met burgers, bedrijven en instellingen. Dat zal 
ook het vertrouwen van de burger in de politiek versterken. 

De VVD-fractie

Algemene beschouwingen van de 
PvdA-fractie 

Eerlijk delen, gelijke kansen, de 
sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten, iedereen hoort 
erbij en kan meedoen en zorgen 
voor mensen die daar zelf niet 
(meer) toe in staat zijn. Het zijn uitgangspunten, waarden 
waar wij ons in de PvdA-fractie door laten leiden. In onze 
acties, maar ook in de wijze waarop we besluiten van het 
college beoordelen en naar de begroting van 2017 kijken.

Zorg
Afgelopen zomer heeft ons college het besluit genomen 
de eigen bijdrages voor zorg te verkleinen. Mensen met 
veel zorg of een chronische ziekte die weinig inkomen of 
vermogen hebben, betalen een kleinere eigen bijdrage. 
Voor mensen met minimuminkomens kent onze gemeente 
een collectieve ziektekostenverzekering waarbij de 
gemeente de eigen bijdrage betaalt. Maatregelen die er 
voor zorgen dat mensen die ziek zijn niet heel veel extra 
kosten hoeven te maken. De komende tijd wordt voor de 
huishoudelijke hulp opnieuw bekeken hoe die ingezet kan 
worden voor mensen die het nodig hebben.

Armoedebestrijding kinderen
Uit Den Haag komt er extra geld voor armoedebestrijding 
onder kinderen. Ook Bronckhorst kent kinderen die 
dagelijks in armoede leven. Deze kinderen kunnen niet 
meedoen doordat hun ouders te weinig geld hebben. Elk 
kind moet kunnen sporten, de verjaardag vieren, gezond 
eten en mee kunnen gaan op schoolreisje. Mee kunnen 
doen en het hebben van kansen is een recht van ieder 
kind, ongeacht afkomst en achtergrond. Onze gemeente 
kent al een ondersteuningsregeling voor kinderen die 
in armoede leven, voor schoolactiviteiten en voor sport. 
Wij zorgen ervoor dat het extra geld leidt tot uitbreiding 
van deze regeling, zoals bijvoorbeeld vergoeding van 
zwemlessen.

Wonen, leefbaarheid en duurzaamheid
Er gebeurt veel op de thema’s ‘wonen, leefbaarheid en 
duurzaamheid’. In de Achterhoek is gezamenlijk afgespro-
ken weinig nieuw te bouwen, omdat er minder inwoners 
zijn en er al veel huizen leeg staan. Er zijn grote vragen: 
hoe zorgen we dat jongeren een betaalbare woning in 
onze gemeente vinden? Hoe zorgen we dat ouderen in het 
buitengebied die willen verhuizen naar de grotere kernen 
met (zorg)voorzieningen ook een geschikte en betaalbare 
woning kunnen vinden? Er is behoefte aan levensloop-
bestendige huizen die ook nog duurzaam zijn. De komende 
tijd gaan we deze vragen beantwoorden.

Werkgelegenheid, veiligheid en gezondheid
We werken nauw samen met Achterhoekse gemeenten 
op thema’s als werkgelegenheid, veiligheid en gezondheid. 
We blijven vragen stellen over beschut werken voor werk-
nemers die dat nodig hebben. Er zijn programma’s gericht 

op vermindering van het alcoholgebruik, vooral onder 
jongeren en voor vroegtijdige onderkenning van huiselijk 
geweld en kinder- en oudermishandeling.

Het huishoudboekje van Bronckhorst
De financiële huishouding van onze gemeente is voor 2017 
en ook het jaar daarna goed op orde. De afgelopen jaren 
bleef er steeds geld over. De landelijke overheid gaat ons 
de komende jaren steeds minder geld geven, vooral op het 
gebied van zorg en welzijn. Het geld wat de gemeente over 
heeft, is de komende jaren hard nodig om de huidige voor-
zieningen op pijl te houden, zodat er niet opnieuw bezuinigd 
hoeft te worden.

De PvdA-fractie 

Algemene beschouwingen van de 
D66-fractie  

D66 is niet ontevreden met de 
aangeboden begroting, want het 
college werkt aan de realisering 
van de speerpunten: 

Zorg dichtbij, landschappelijke kwaliteit en duurzame 
ontwikkeling.  

Allemaal zaken die zorgen voor een goed leefklimaat. 
D66 vindt dat belangrijk. Met goede voorzieningen moeten 
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
Behoud van landschappelijke kwaliteit is noodzakelijk voor 
recreatie en toerisme en voor het behoud van een goede 
woonomgeving. En op duurzame ontwikkeling moet volgens 
D66 sterk worden ingezet, willen we energieneutraliteit 
van de Regio Achterhoek in 2030 kunnen behalen. Voorop 
lopen bij duurzame innovatieve projecten is bovendien 
goed voor het behoud van werkgelegenheid. Hierdoor 
blijven inwoners voor onze gemeente behouden en nieuwe 
inwoners worden aangetrokken. 

Investeren in mensen en omgeving
Verhoudingsgewijs gaan de grootste uitgaven naar voor-
zieningen om mensen die nu nog niet volledig mee kunnen 
doen te betrekken bij de samenleving. Het gaat onder meer 
om voorzieningen om langer zelfstandig te kunnen wonen, 
om jeugdzorg, om werkplekken voor inwoners met een ar-
beidsbeperking. Dat we de komende jaren op dit terrein 
geld overhouden als reserve vindt D66 aanvaardbaar. Het 
gaat om een nieuwe gemeentelijke taak waarvan de totale 
omvang nog niet compleet duidelijk is en waarvan ook niet 
vaststaat dat de volgende regering evenveel zal bijdragen 
als nu het geval is. Flink wordt ook geïnvesteerd in een 
aantrekkelijke leefomgeving. Achterstallig onderhoud 
wordt aangepakt en voorlichting is nodig om voldoende 
gegadigden te interesseren voor de aanleg van breedband. 
Voor D66 is een goede infrastructuur, ook digitaal, onont-
beerlijk voor bereikbaarheid voor werk, studie en zorg.

Geschikte woningen
Dat Bronckhorst de weg kwijt zou zijn, zoals GBB onlangs 
in deze krant stelde, vinden wij niet terecht. En dat de 
gemeente met zijn woningbeleid de krimp zou bevorderen, 
klopt volgens ons niet. Ervaringen in het buitenland maken 
duidelijk dat bevolkingskrimp een op zichzelf staand proces 
is. Jonge mensen trekken naar de grote steden voor studie 
of werk en de zittende bevolking vergrijst. Daar valt niet veel 
tegen te doen. Wel kunnen goede woonomstandigheden 
mensen stimuleren om te blijven. 

D66 erkent de noodzaak om te zorgen voor woningen 
waaraan aantoonbaar behoefte is.

De regio heeft een norm vastgesteld waarbinnen het aantal 
woningen zich mag bewegen. Door het wegbestemmen 
van niet benutte bouwmogelijkheden is het risico dat die 
norm wordt overstegen ingeperkt. Nu komt de vraag aan de 
orde hoe we een voor deze tijd geschikte woningvoorraad 
creëren. Woningen waaraan een tekort bestaat, moeten in 
de plaats komen van overtollige, onbruikbare woningen die 
eventueel gesloopt moeten worden. De politiek zal op korte 
termijn een keuze moeten maken hoe we dat aanpakken.

Samen met inwoners
Dat de gemeente werk maakt van het actief betrekken van 
de samenleving (inwoners, ondernemers, dorpsbelangen-

Bronckhorst



BAAK - Het duurt nog ruim een 
half jaar, maar de voorbereidin-
gen voor het tiende Openlucht-
spel in Baak in het voorjaar van 
2017 zijn al in volle gang. Vele 
vrijwilligers kwamen afgelopen 
week bijeen in het Wapen van 
Baak, waar het gekozen stuk 
voor de speciale jubileumeditie 
werd gepresenteerd.

Begin van dit jaar is door het be-
stuur in samenspraak met de re-
gisseurs gekozen voor het verhaal 
‘Hasse Simonsdochter’ van de Ne-
derlandse schrijfster Thea Beck-
man. Een verhaal dat uitgegeven 
is door Lemniscaat in 1983. Het 
is zodanig bewerkt door de lees- 
en schrijfgroep dat het past in de 
omgeving van Baak en bij de sfeer 
van het openluchtspel. Ze zijn 
zeer content met het uiteindelijke 
script en er van overtuigd dat het 
een spectaculaire tweede lustrum-
uitvoering wordt.

Met Hasse gaat de toeschouwer te-
rug naar de Middeleeuwen. Hasse 
komt uit een arm gezin. In plaats 
van thuis te helpen en de kost te 
verdienen is ze liever tussen het 
riet. Vanaf kinds af aan werd Hasse 
mishandeld omdat ze werd gezien 
als een wisselkind, een elfenkind. 
Op een dag wordt ze lastiggeval-
len door een stel veedrijvers. Rid-
der Jan van Schaffelaar, die op weg 
is naar Zutphen, redt haar nogal 
hardhandig van haar belagers. Hij 
zorgt voor grote veranderingen 
in haar leven. Want na een paar 
spannende dagen trekken Hasse 

en Jan samen weg. Hun liefde 
bloeit, maar Jan gaat toch samen 
met een paar andere huursoldaten 
weg om te vechten. Hasse blijft al-
leen achter. Het duurt lang voor-
dat Jan terug is van het front. Hij 
wordt zelfs dood gewaand. Zowel 
Jan als Hasse krijgen van diverse 
kanten te maken met vijanden. 
Het is de vraag of ze dit allemaal 

aan kunnen? Het antwoord zit in 
het spectaculaire slot…
Het lijkt zware kost, maar, zo ver-
zekert Carla Hubers (regisseur) de 
aanwezige vrijwilligers, het is zoals 
altijd bij het Baakse openluchtspel, 
doorspekt met de nodige humor 
en intriges en is uiteraard in het 
Achterhoeks. Het stuk wordt door 
de vrijwilligers goed ontvangen en 

de fantasie is bij de toekomstige 
spelers direct geprikkeld. Zij zien 
scenes al levendig voor zich.

Jubileum
‘Hasse’ is het tiende openlucht-
spel dat in Baak wordt opgevoerd. 
Het eerste stuk ‘Onröst in Baok’ 
werd in 1990 opgevoerd. Aanlei-
ding hiervoor was de viering van 

het 800-jarig bestaan van Baak. 
Ben van de Pavert kreeg destijds 
het idee om deze acht eeuwen 
met een openluchtspel te vieren. 
Hij wist medebewoners te enthou-
siasmeren en daarmee was de 
Stichting Openluchtspel Baak een 
feit. Het ging niet alleen om een 
toneelstuk instuderen en opvoe-
ren. Nee, bij een spel in de open-
lucht spelen naast spelers en figu-
ranten, ook levende have zoals vee 
en huisdieren een rol. En wordt er 
gebruikt gemaakt van rijdend ma-
terieel, authentiek gereedschap en 
huishoudelijk gerei.
Het enthousiasme van toen is bij 
velen nog steeds aanwezig, want 
Van de Pavert en vele anderen ma-
ken na ruim vijfentwintig jaar nog 
steeds deel uit van de grote groep 
vrijwilligers die dit grootse eve-
nement om de drie jaar neerzet-
ten. Zij werden deze avond in het 
zonnetje gezet door de voorzitter 
Johan van den Berg en kregen een 
aandenken uitgereikt; een mooie 
handdoek met daarin het logo 
van de stichting geborduurd door 
Borduurhuis Steenderen. Naast de 
aanwezige jubilarissen (zie foto) 
zijn ook Gonny Reijmer, Ria Gos-
selink, Jo Jansen, Frans Kemper-
man, Jan Hubers en de sponsoren 
Kermex, familie Kusters en firma 
Masselink vanaf het eerste uur be-
trokken bij het Openluchtspel.
De jubileumeditie ‘Hasse’ van Het 
Openluchtspel Baak wordt opge-
voerd op 26, 27 en 31 mei, 2 en 3 
juni 2017. Kaartverkoop start in 
het vroege voorjaar van 2017.    ■ www.openluchtspelbaak.nl

Aftrap jubileumeditie Openluchtspel Baak

Marry Potjes reikt een presentje uit aan jubilaris Gerrit Garritsen. Andere jubilarissen zijn Ben van de Pavert, Joke Schooltink, Truus van 
de Pavert, Jan Zenhorst, Fons Janssen, Ab Schooltink, Henk Holterman en Dinand Garritsen. Foto: Alice Rouwhorst

organisaties etc.) juichen wij toe. D66 is al jaren voorstander 
van dorps- en wijkraden die functioneren als een verbinding 
tussen inwoners en gemeentebestuur. D66 gaat regelmatig 
met dorpsbelangenorganisaties in gesprek. Onze fractie 
vindt het een goede zaak dat door middel van panels, 
informatiebijeenkomsten en andere vormen van overleg 
steeds meer inwoners kennis krijgen van en betrokken 
raken bij het reilen en zeilen van de gemeente.

Duurzame projecten
D66 is verheugd dat de monumentensubsidie opnieuw is 
ingevoerd. Onze fractie was tegen de beëindiging van deze 
subsidie vanwege het belang van monumenten voor onze 
gemeente. De koppeling aan verduurzaming van de monu-
menten steunen wij. De omschakeling naar ledlampen voor 
openbare verlichting gebeurt bij de reguliere vervanging 
van de armaturen. Wat betreft D66 mag de vervanging 
versneld worden uitgevoerd gezien de (milieu)winst die 
door de omschakeling is te behalen. Wij zijn benieuwd naar 
de effecten van de pilot op dit gebied.

Het energieloket dat inwoners en bedrijven informeert 
en samenbrengt op het gebied van energievraagstukken 
vinden wij een goede zaak. 

De D66-fractie

Algemene beschouwingen van de 
GroenLinks-fractie  

GroenLinks is toekomstgericht! 

Onze blik gaat nu al richting 2017 en verder. Regeren is 
vooruitzien. Is er ruimte om te werken aan de toekomst? 
Bronckhorst heeft de twijfelachtige eer om samen met 
Delfzijl de gemeente te zijn met de grootste krimp: het aan-
tal inwoners neemt af en daarmee ook de voorzieningen, 
zeker in de kleinere kernen. Wat gaan we daar aan doen? 
Volgen we lijdzaam deze trend of zien en benutten we 
kansen om deze trend om te buigen? GroenLinks gelooft 
in de toekomst van Bronckhorst.

Kansen woningbouw
Het devies van de gemeente is het sterk beperken van nieuw-
bouw. Daar sluiten wij de ogen niet voor. Maar tegelijkertijd 
zien we dat op het platteland veel agrarische bedrijven 
ophouden en leeg komen. Ons pleidooi is om te zorgen 
dat het platteland bewoonbaar blijft. Zo voorkom je dat de 
achteruitgang voortgaat. Vaak is in zo’n situatie ook sprake 
van mantelzorg: kinderen die een deel van de zorgen nemen 
voor hun ouders, twee vliegen in één klap. Ruimhartiger 
beleid is hier op zijn plaats.

Gezonde landbouw
In de omgevingsvisie van 2012 beschrijft de gemeente 
grofmazig hoe de omgeving van Bronckhorst er op lange 
termijn uit moet zien. GroenLinks is voorstander om die 
discussie nu te voeren. Maar wij probeerden tevergeefs 
de discussie over de toekomst van de agrarische sector 
op gang te krijgen. Liever praat de coalitie over maatwerk. 
Maar dat houdt wel in uitzondering op uitzondering. 

Wij vinden het belangrijk om nu, voordat nog meer 
megastallen het coulisselandschap bedreigen, en nog 
meer boeren en hun gezinnen omvallen, een discussie 
te voeren over een toekomst voor de landbouw die wel 
perspectieven biedt. Die omgevingsvisie moet landbouw-
bedrijven de ruimte geven die goed zijn voor de gezond-
heid van dieren en van omwonenden. Dat mogen biolo-
gische boeren zijn (graag zelfs!), maar in ieder geval niet 
voortdurend mikken op megastallen, groter en meer. 
Rupsje nooit genoeg gaat echt het onderspit delven. 

Zorg voor mensen
Wat heeft de gemeente over voor de bewoners die hulp en 
zorg nodig hebben? Onze gemeente, gelukkig maar, is nog 
behoorlijk bij kas. Het kan niet zo zijn dat de hulp tekort 
schiet. GroenLinks hecht grote waarde aan deskundige 
hulp waar dat nodig is en dat niet geld leidend is voor de 
hulp die mensen krijgen. 

Zorg ervoor dat bewoners, jong en oud, bij professionals 
terecht kunnen. Laat die professionals beoordelen 
welke hulp onze inwoners nodig hebben en laat die 
professionals die hulp vervolgens ook verlenen aan 
onze inwoners. En ga dat niet zelf doen als gemeente, 
schoenmaker blijf bij je leest! 

Bronckhorst keer op keer op matje bij Raad van State
Het is GroenLinks een doorn in het oog dat de gemeente 
Bronckhorst voortdurend bij de Raad van State terugge-
floten wordt: de Polweg (Wichmond), nieuwvestiging bedrijf 
aan de Bonte Koeweg (Baak), uitbreiding Dorado Beach 
(Olburgen) en recent de verleende vergunning voor kippen-
boerderij Tieltjes (Halle-Heide). Het zou verstandig zijn om 
enerzijds beter te luisteren naar de geluiden uit de samen-
leving en anderzijds niet alleen plannen wettelijk te toetsen 
maar ook inhoudelijk: willen we dat wel, is het wenselijk.

Duurzaamheid
Voornemens die wij positief beoordelen: gemeenteraad 
breed is een GroenLinks-motie aangenomen om te werken 
aan de duurzaamheid en er voor te zorgen dat de gemeente 
in 2030 energie neutraal wordt. 

Verbindend werken
Steeds meer wordt een beroep gedaan op bewoners om 
zelf zaken ter hand te nemen. GroenLinks wil daar graag 
aan meehelpen. Wij willen dat de gemeente plannen die 
vanuit de bevolking komen gaat omarmen. Daar zijn we 
blij mee! Groen Links vindt het belangrijk om dergelijke 
initiatieven te ondersteunen en in sommige gevallen te 
subsidiëren. Voor incidentele initiatieven kan zonder 
probleem budget vrijgemaakt worden. Daarvoor is nog 
voldoende in kas bij de gemeente. Komt u gerust met 
ideeën die voor meerdere mensen van belang zijn!

GroenLinks is toekomstgericht.

De GroenLinks-fractie 

B en w en de raad vinden het belangrijk samen met u 
te werken aan een Bronckhorst waar het goed wonen, 
werken en recreëren is. De begroting biedt hiervoor 
vele activiteiten en maatregelen.



Jaargang 11, nr. 42 18 oktober 2016

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Demografische Ontwikkelingen, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,
Breedband, Wegen en groen 
Gebiedswethouder Bronckhorst-Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder Bronckhorst-West 
en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg (incl. jeugd) en welzijn, Personeel 
en organisatie, Facilitaire zaken, 
Informatisering en automatisering, 
Algemene juridische en bestuurszaken, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, Econo-
mische zaken, Recreatie en toerisme, 
Plattelandsontwikkeling, Kernenbeleid, 
Milieu (incl. duurzaamheid) en afval
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

B en w bereiken?
Maak een afspraak via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl. 
Langskomen kan ook tijdens het inloop-
spreekuur iedere dindag van 17.00-17.30 uur.

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & Informatie’
is een uitgave van de gemeente Bronckhorst.
Redactie: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

Oproep voor ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!  
De gemeente zet vrijwilligers 
die zich onderscheiden door hun 
activiteiten in Bronckhorst graag 
weer in het zonnetje met de ver-
kiezing van ‘Vrijwilliger van het 
jaar’. Kent u een persoon of een 
groep waarvan u vindt dat zij de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ 
verdienen? Meld deze vrijwilliger 
dan digitaal aan via www.bronck-
horst.nl/vrijwilligervanhetjaar! 
Dit kan tot 15 november a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de vrij-
williger van het jaar gebeurt 
tijdens de nieuwjaarsreceptie 
op 5 januari 2017 in het ge-
meentehuis. Een commissie 
beoordeelt de aanmeldingen 
en selecteert drie genomi-
neerden. De commissie let 
daarbij op onder meer de 
specifieke werkzaamheden die 
zijn verricht, het belang van de 
activiteiten en het aantal keren 
dat iemand is aangemeld.

Prijs van € 250,-
De ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’ 
ontvangt natuurlijk de eretitel, 
maar daarnaast ook een geldbe-
drag van € 250,-. Als de eretitel 
naar een vrijwilligersgroep gaat 
dan ontvangt deze een geld-
bedrag van € 500,-. De andere 

twee genomineerden krijgen 
een oorkonde en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing ‘Vrijwilliger van 
het jaar’ laten b en w hun waarde-
ring blijken voor het vrijwilligers-
werk. Het vrijwilligerswerk is 
namelijk van groot belang voor 
grote groepen in onze gemeente 
of voor de hele gemeenschap. 
De benoeming is een symbolische 
prijs en de verkozen vrijwilliger 
representeert alle vrijwilligers. 

Voorwaarden voor nominatie
Is er al eens een vrijwilliger van 
uw vereniging of groep aangemeld 
of genomineerd? Dan is het geen 
probleem om nogmaals een vrij-

williger aan te melden. Immers, 
ook bij uw vereniging zijn er vast 
meer mensen waarvan u vindt dat 
zij de titel verdienen. Er zijn wel 
enkele voorwaarden verbonden 
aan de nominatie van vrijwilligers 
voor de titel:
• vrijwilligers moeten actief zijn 

in georganiseerd verband, 
 bijvoorbeeld bij stichtingen of 

verenigingen of bij professionele 
organisaties of religieuze orga-
nisaties die zich inzetten voor 
maatschappelijke ondersteuning. 

• ook kunnen inwoners van andere 
gemeenten die in Bronckhorst 
vrijwilligerswerk doen, aange-
meld worden

• individueel vrijwilligerswerk 
(zoals mantelzorg) komt niet 

 in aanmerking, maar de over-
koepelende organisaties (die 
zich bijvoorbeeld inzetten voor 
mantelzorgers) wel 

• vrijwilligerswerk op het gebied 
van politiek komt niet in aan-
merking 

• personen die in het verleden 
een Koninklijke onderscheiding 
of het ereburgerschap hebben 
ontvangen, kunnen niet mee-
dingen naar de titel

Vragen?
Voor meer informatie kunt u 
mailen naar info@bronckhorst.nl 
of bellen met de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50.

Vrijwilliger van vorig jaar
Vrijwilliger van het jaar 2015 was 
de Vordense Rijwiel en Toer Club 
(VRTC). Een groep van 32 enthou-
siaste VRTC-leden fietst van april 
t/m oktober elke donderdag en 
zaterdag met cliënten van Zozijn. 
Op deze manier bezorgen ze heel 
wat mensen met een beperking 
keer op keer een gezellige en 
actieve middag in de buitenlucht. 
Daarnaast was een publieksprijs: 
Inwoners konden via Facebook 
laten weten wie volgens hen de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’ 
verdiende. Het Achterhoeks 
museum 1940-1945 kreeg de 
meeste vind-ik-leuks en ontving 
hiervoor de publieksprijs.

De genomineerde vrijwilligers van vorig jaar

Standhouders gezocht voor Lekker Bezig! festival in Zelhem op 26 november
Doe mee en laat zien hoe u zich inzet voor een gezonde leefstijl!

Op 26 november 2016 van 10.00-
15.00 uur staat het centrum van 
Zelhem in het teken van gezond 
leven. De gemeente neemt hier-
voor, in samenwerking met de 
Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, de Wageningen Univer-

siteit en de GGD, het initiatief en 
nodigt geïnteresseerde onderne-
mers, verenigingen en professio-
nals in Zelhem uit om inwoners te 
inspireren met hun ideeën, activi-
teiten of producten. 

Gezond zijn en blijven: dat is wat 
iedereen graag wil. Het evene-
ment is bedoeld om een gezonde 
leefstijl onder de aandacht te 
brengen en om mensen hiervoor 
enthousiast te maken. 

Diverse thema’s en activiteiten
Het wordt een markt waar bezoe-
kers kunnen meedoen aan 
diverse activiteiten: o.a. gezond-
heidschecks (inclusief professio-

neel advies), proeverijen en sport 
en spel. Daarnaast kunnen ze zich 
laten inspireren en adviseren 
door ondernemers/verenigingen/
organisaties in omgeving Zelhem 
die zich inzetten voor een gezonde 
leefstijl. We delen de markt op in 
thema’s: eten/drinken, gezond-
heid en bewegen. Voor alle 
thema’s zoeken we enthousiaste 
standhouders die een bijdrage 
willen leveren aan het Lekker 
Bezig! festival. 

Aanmelden
Sluit uw aanbod aan bij het thema 
van het festival? Dan bent u de 
standhouder die we zoeken! Deel-
name is gratis. Er is per thema 

beperkt plaats. We sturen op een 
gevarieerd aanbod en het is 
belangrijk dat uw bedrijf/vereni-
ging in Zelhem of omgeving 
gevestigd is. Als u geïnteresseerd 
bent, meld u dan vóór 24 oktober 
aan via www.bronckhorst.nl/
standhouders of scan de QR-code. 
Wij nemen daarna zo snel moge-
lijk contact met u op. 

Heeft u vragen?
Neem dan 
contact met 
ons op via tel. 
(0575) 75 02 50 
of mail naar 
info@bronck-
horst.nl.

Voor verbranden afvalstoffen is ontheffing nodig 
Vraag deze tijdig aan
Voor het verbranden van afval-
stoffen geldt een verbod. Om te 
voorkomen dat landschappelijk 
groen in het buitengebied niet 
meer wordt onderhouden, mogen 
snoeihout en takken ontstaan 

door onderhouds- en/of ver-
zorgingswerkzaamheden wel 
worden verbrand. Hiervoor is 
een ontheffing van de gemeente 
nodig. Verbranden van snoei-
hout en takken mag van 

1 november 2016 tot 15 maart 
2017. De ontheffing kunt u 
aanvragen door het formulier in 
te vullen op www.bronckhorst.nl/
stookontheffing of door ons te 
bellen via tel. (0575) 75 02 50.



In woonwijk ’t Joostink in Vorden 
worden de voetpaden en een deel 
van het openbaar groen 
vernieuwd. De werkzaamheden 
zijn vorige week gestart met het 
verwijderen van verschillende 
bomen en struiken. Ook is in een 
deel van de wijk begonnen met 
het opbreken van de eerste asfalt-
paden. Al deze voetpaden worden 
vervangen door klinkers.

Werkzaamheden openbare ruimte 
’t Joostink Vorden gestart

Bent u mantelzorger? 
Kom naar verwendag op 10 november

Mantelzorgers zijn mensen die, 
onbetaald, voor een naaste 
zorgen. De gemeente waardeert 
de inzet van mantelzorgers 
enorm en realiseert zich dat 
zij onmisbaar zijn voor veel 

inwoners. Daarom organiseren 
we een speciale verwendag voor 
mantelzorgers. Deze dag vindt 
plaats op 10 november 2016 
van 9.30 tot 16.00 uur bij de 
Gouden Karper in Hummelo, op 
de Dag van de Mantelzorg. Wat 
kunt u verwachten? In elk geval 
een bijzondere theatervoorstel-
ling en ruime keuze uit allerlei 
creatieve en ontspannende 
workshops. Het belooft een 
heerlijk uitje te worden! 

Aanmelden
Bent u mantelzorger? Dan kunt u 

zich voor deze bijeenkomst 
aanmelden via www.bronck-
horst.nl/mantelzorg. Aanmelden 
kan nog tot 1 november 2016. 
Er zijn geen voorwaarden 
verbonden aan het aantal uren 
dat u zorg verleent en de bijeen-
komst kost u niets. Na aanmel-
ding ontvangt u meer informatie 
over het programma, vervoer en 
eventuele vervangende zorg. 

Als u nog vragen heeft, kunt u 
ons altijd bellen via tel. (0575) 
75 02 50 of bij een sociaal team 
in uw buurt langsgaan.

Bronckhorst wil in 2030 energieneutraal zijn
“Flinke ambitie waar verschillende projecten voor 
gerealiseerd moeten worden”
Bronckhorst zet zich in voor duur-
zaamheid en wil in 2030 energie-
neutraal zijn. Datzelfde geldt voor 
de Achterhoek en daarom hebben 
de gemeenten een gezamenlijk 
plan opgezet met activiteiten die 
nodig zijn om dit te realiseren. 
Energieneutraal zijn betekent dat 
we net zoveel energie op duurzame 
wijze opwekken als er wordt 
verbruikt in woningen en bedrijven. 
Jan Engels, wethouder duurzaam-
heid: “Compleet energieneutraal 
willen zijn, is een flinke opgave. 
We zetten hiervoor primair in op 
het besparen van energie, maar 
ook het opwekken van hernieuw-
bare energie is nodig om ons doel 
te halen. De Achterhoekse 
gemeenten willen dit bewerkstel-
ligen met verschillende projecten 
verdeeld over de gemeenten. Het is 
een speerpunt van b en w om duur-
zame ontwikkelingen te stimuleren 
en dit plan sluit hierbij aan.” 

Om in de Achterhoek in 2030 
energieneutraal te kunnen zijn, is 
het de ambitie van de gezamenlijke 
gemeenten om samen met 
bedrijfsleven en inwoners in te 
zetten op het realiseren van: 
• 958 zonnedaken (0,1 tot 0,5 MW 

per installatie)
• 355 zonneparken, waarvan 300 

Zon op Erf (1 tot 3 MW per park)
• 124 windmolens
• 69 biomassa installaties
• 28 biogasinstallaties

Voor Bronckhorst betekent dit 
dat er in 2030:
• 115 zonnedaken
• 16 windmolens

• 43 zonneparken, waarvan 
 36 Zon op Erf 
• 12 biomassa installaties
• 5 biogasinstallaties
aanwezig zouden moeten zijn. 

115 grootschalige zonnedaken
Dit zijn zonnepanelen geplaatst 
op grotere daken (bedrijven). In 
Bronckhorst zijn inmiddels tientallen 
agrariërs, maar ook de gemeente 
zelf die dit gerealiseerd hebben.   

43 zonneparken, waarvan 36 Zon 
op Erf (1 tot 3 MW per park)
Dit zijn veldopstellingen van 
zonnepanelen. Zowel solarpark 
De Kwekerij in Hengelo valt hier-
onder, als het onlangs gestartte 
project waarbij boeren die stoppen 
of gestopt zijn stallen slopen en 
daarvoor in de plaats zonne-
panelen op hun erf plaatsen. 

Windmolens 
Op dit moment heeft de gemeente-
raad besloten dat er geen windmo-
lens in Bronckhorst kunnen komen. 
Onderzoek laat zien dat wind-
energie nodig is om de duurzaam-
heidsambitie te halen. Eén (grote) 
windmolen wekt evenveel energie 
op als 5 ha. zonnepanelen (onge-
veer het aantal zonnepanelen dat 
op solarpark De Kwekerij ligt). Een 
nieuwe raad zal zich dan ook over 
dit vraagstuk moeten buigen. Wel is 
er al de mogelijkheid voor bedrijven 
en inwoners van het buitengebied 
om kleine windmolens op hun 
terrein te realiseren, dit gebeurt 
inmiddels op een aantal bedrijven.

12 biomassa installaties 
Dit zijn op houtgestookte instal-
laties om warmte en energie op 
te wekken. Bedrijven die voor hun 
bedrijfsvoering warmte nodig 
hebben (bijvoorbeeld agrariës 
en zorginstellingen) kunnen 
deze aanschaffen om energie te 
besparen. Op de regionale bedrij-
venterreinen worden ook de moge-
lijkheden bekeken dergelijke instal-

laties neer te zetten. Op dit moment 
zijn er enkele in Bronckhorst.    
 
5 biogasinstallaties 
Agrariërs kunnen in deze installa-
ties hun mest vergisten wat duur-
zame energie oplevert. In onze 
gemeente is er op dit moment 1. 

Energieloket 
Daarnaast moeten we regionaal 
55% gaan besparen op gas en 20% 
gaan besparen op elektriciteit. Het 
verduurSaam energieloket van de 
Achterhoekse gemeenten levert 
hieraan een belangrijke bijdrage. 
Bij het loket kunnen inwoners al 
hun vragen stellen over energiebe-
sparing, het opwekken van duur-
zame energie, duurzame subsidies 
en het verhogen van wooncomfort. 
Ook organiseert het loket projecten 
en acties om mensen aan te zetten/
stimuleren energie te besparen. 
Het energieloket zet zich de 
komende periode in om bewoners 
van 7.350 woningen in de Achter-
hoek te stimuleren om energie-
besparende maatregelen in hun 
woning te nemen, waarvan 880 in 
Bronckhorst. Onder meer door het 
inzetten van energiecoaches, het 
aanbieden van de duurzaamheids-
lening voor energiebesparende 
maatregelen in uw woning etc. 
Besloten is het loket onder te 
brengen bij de AGEM (Achter-
hoekse Groene Energiemaat-
schappij) om alle duurzaamheids-
activiteiten nog beter op elkaar aan 
te laten sluiten. 

Inloopdagen voor ontwerp-
bestemmingsplan Landelijk Gebied
Kom ook een kijkje nemen
Bronckhorst gaat over naar één 
nieuw bestemmingsplan voor 
het landelijke gebied. De drie 
bestaande hoofdplannen voor 
het landelijk gebied, inclusief 
alle wijzigingen die op die 
plannen in de loop van de tijd 
hebben plaatsgevonden, worden 
samengevoegd tot één bestem-
mingsplan Landelijk Gebied 
Bronckhorst. 

Dit bestemmingsplan voor 
het buitengebied is tot stand 
gekomen samen met inwoners, 
belangenorganisaties en 
bedrijven. 

Inloopdagen
U bent van harte welkom om het 
ontwerpbestemmingsplan in 
te zien en uw vragen te stellen 
tijdens één van de inloopdagen. 
U kunt tussen 16.00 en 20.00 uur 
langskomen op:
• 26 oktober in Het Anker (Grote 

zaal), J.F. Oltmansstraat 7 
 in Steenderen
• 27 oktober in De Korenaar 

(Kerkzaal), Dorpsstraat 85 
 in Halle
• 1 november in Dorpscentrum 

(zaal rechts bij ingang), 
 Raadhuisstraat 6 in Vorden
• 2 november in Gemeentehuis 

(zaal Steen/Toren), 
 Elderinkweg 2, Hengelo
• 3 november in Dorpshuis 
 De Ruimte, Dorpsstraat 22 
 in Hummelo

U kunt het plan ook digitaal of op 
papier bekijken van 25 oktober 
t/m 5 december. Zie voor meer 
informatie de rubriek Bekend-
makingen en mededelingen 
elders op deze gemeentepagina’s. 
 

Hoe blijft u op de hoogte van 
wijzigingen in een bestem-
mingsplan?
Als u vraagt om een bestem-
mingsplanwijziging op uw eigen 
perceel houden we u natuurlijk 
persoonlijk op de hoogte van de 
vorderingen. Maar hoe blijft u 
op de hoogte van wijzigingen in 
het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied of het bestemmingsplan 
Stedelijk Gebied? Dit kan name-
lijk ook van invloed zijn op uw 
eigen perceel! Hieronder leest 
u hoe dat gaat.

Het is voor ons helaas niet 
mogelijk om alle inwoners 
persoonlijk te informeren over 
wijzigingen in onze bestem-
mingsplannen omdat vooraf 
niet altijd in te schatten is wie 
belanghebbende is bij een 
wijziging. 

Hoe informeren wij u wel?
Wij informeren u via onze 
gemeentepagina’s en onze 
website. Zo berichten wij u hier 
regelmatig over belangrijke 
wijzigingen en bijvoorbeeld 
inloopavonden. Op http://
overuwbuurt.overheid.nl vindt 
u onze officiële publicaties. 
Daar staan ook de mogelijk-
heden om bezwaar te maken 
tegen een besluit. Heeft u thuis 
geen computer, dan kunt u 
tijdens onze openingstijden in 
het gemeentehuis terecht om 
stukken digitaal in te zien. 

Wat doet u zelf?
U bent er zelf verantwoordelijk 
voor op de hoogte te blijven van 
wijzigingen die er voor ú toe 
doen. Een handige manier om 
dat te doen is door u te abon-
neren via http://overuwbuurt.
overheid.nl op de e-mailservice 
voor bekendmakingen. U kunt 
daarbij aangeven van welke 
bekendmakingen u een atten-
dering wilt ontvangen. U kunt 
hiervoor via deze site ook een 
gratis app downloaden.

De bladkorven staan er weer!
Ook dit jaar kunt u weer gebruik 
maken van de bladkorven. Op 200 
plaatsen in nagenoeg alle kernen 
en buurtschappen van Bronck-
horst staan de speciale, tijdelijke 
bladkorven weer. Hier kunt u het 
bladafval uit uw tuin gratis 
naartoe brengen. Dat scheelt 
ruimte in uw groene container! 
Bij de keuze van de locaties is 
rekening gehouden met een 

goede spreiding over de ge-
meente en de mogelijkheid tot het 
legen van de bladkorven met een 
kraan. Er zijn geen bladkorven 
geplaatst in het buitengebied 
omdat mensen daar over het 
algemeen meer mogelijkheden 
hebben om zelf het blad te 
composteren of op te slaan. Op 
plekken met veel gemeentelijke 
bomen staan meer bladkorven. 

We legen de korven wekelijks en 
na de bladperiode (de week voor 
Kerst) halen we ze weer weg. 

Alléén bladafval
Er is 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 gras-

maaisel of afstervend loof hoort 
niet in de korven thuis. Wanneer 
we die zaken regelmatig aan-
treffen 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.  



Inloopspreekuur b en w 
Gemakkelijk om even kort iets aan te kaarten
Even een vraag met een collegelid 
bespreken? Of een dilemma dat 
u bezighoudt? Heeft u een goed 
idee dat u wilt aankaarten? 
Wist u dat dat ook kan zonder een 
afspraak te maken? Tijdens het 
college inloopspreekuur is elke 
dinsdag van 17.00 tot 17.30 uur 

één van de collegeleden aanwezig 
om met u in gesprek te gaan. 
U kunt gewoon binnenwandelen. 
Geef bij binnenkomst in het 
gemeentehuis aan dat u voor het 
spreekuur komt. De spreektijd is 
max. 10 minuten. Als een onder-
werp meer tijd vergt, wordt in 

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

In 2014 verleende de gemeente 
een vergunning voor de vesti-
ging van legpluimveebedrijf 
Tieltjes aan de Landeweerweg 
in Halle-Heide. Onlangs ver-
nietigde de rechtbank de 
vergunning voor de kippenstal 
na beroep van enkele omwo-
nenden, Natuurmonumenten en 
Stichting Leefbaar Halle-Heide. 
De vestiging van het bedrijf is 

volgens de rechtbank met name 
‘uit het oogpunt van een goede 
ruimtelijke ordening’ op dit 
moment niet aanvaardbaar en 
gaat ten koste van het woon- 
en leefklimaat van de dichts-
bijzijnde woning. De rechter 
vindt dat twee onderdelen van 
de complexe vergunning (de 
ruimtelijke aanvaardbaarheid 
en het gebruik van de dichtst-

bijzijnde woning) onvoldoende 
zijn. De gemeente overweegt of 
zij hiertegen in hoger beroep 
gaat. Dit kan tot half november. 
In de tussentijd mag het bedrijf 
de activiteiten voortzetten. 
Als de gemeente of de eigenaar 
hoger beroep aantekent en 
een schorsingsverzoek indient, 
kan het bedrijf voorlopig blijven 
draaien.

Huidige vergunning pluimveebedrijf Halle-Heide door 
rechter vernietigd 

Omvorming paden begraafplaats 
Vorden

Deze week gaan we verder met 
het omvormen van zand naar 
gazon op de paden van de 
begraafplaats in Vorden. 
Al eerder brachten we op 
een deel van de paden op de 
begraafplaats gras aan, dit 
voeren we nu verder door. 
We ronden het werk naar 
verwachting eind november af.  

Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Baak:
• Dambroek 21, vergroten bedrijfsruimte, vergunning verleend
• Wichmondseweg 9, plaatsen schutting, aanvraag ontvangen
• Zutphen-Emmerikseweg 54, verbouwen schuur, vergunning verleend

Bronckhorst:
• diverse wegen, ontheffing rijden met huifkar, vergunning verleend
• diverse locaties, kappen diverse bomen, aanvraag ontvangen
• landelijk gebied, actualisatie vigerende bestemmingsplannen, ontwerpbestemmingsplan

Halle:
• Braamhorstweg 1, kappen esdoorn, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Sarinkkamp, gehandicaptenparkeerplaats, besluit genomen
• Snethlageweg 1, kappen acacia, vergunning verleend
• Varsselseweg 34, organiseren Hamove off road ontspanningsrit, vergunning verleend

Hummelo:
• Broekstraat 33, activiteit milieu: veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Hoog Keppel:
• A.G.Noijweg, gehandicaptenparkeerplaats, besluit genomen

Laag-Keppel:
• Wehlsedijk/Dorpsstraat, organiseren intocht Sinterklaas, vergunning verleend

Steenderen:
• Nijverheidsweg 13A, activiteit milieu: oprichten inrichting, melding beoordeeld

Toldijk:
• Lamstraat 12, herbouwen werktuigenberging, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• Vierakkersestraatweg 22, kappen 40 populieren, vergunningsvrij kappen

Vorden:
• De Bleek 4, kappen 2 iepen, aanvraag ontvangen
• Lindeseweg 26, organiseren Blubberrun, vergunning verleend

Zelhem:
• Halseweg 27A, verbouwen huisartsenpraktijk, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 72, bouwen tuinhuisje, vergunning verleend
• Hummeloseweg 72, bouwen berging, vergunning verleend
• Keijenborgseweg 24A, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Populierenweg 2, aanleggen vijver, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 39W 01, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Varsselsestraat 7, kappen boom, aanvraag ontvangen, vergunningsvrij kappen

Mededelingen
Voornemen tot opnemen vertrek naar buitenland
Na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar zij 
ingeschreven staat. Omdat zij zelf geen aangifte van adreswijziging heeft gedaan, hebben 
wij betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om op de persoonslijst 
het gegeven op te nemen dat zij vertrokken is naar het buitenland. Hierdoor wordt zij 
opgenomen in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. 
Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals 
opgenomen in de BRP/RNI.

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze 
in de gelegenheid om, binnen twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige 
woonadres te geven. Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie dan 
wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de 
volgende persoon:

Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijving naar:
M. van Namen 10-12-1950 Groot-Brittannië 

Blijf op de hoogte!

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

De liefde en het plezier dat een huisdier je kan geven is fantastisch. Logisch dat je dan 
het beste wilt voor je dier. Maar hoe kom je er nu achter of een dierspecialist daadwer-
kelijk kennis van zaken (dieren) heeft? Nou, dat is simpel. 
Dat zie je aan het Dierbaar-keurmerk. Bij bedrijven met 
het Dierbaar-keurmerk weet je zeker dat je huisdier in 
goede handen is. Meer weten? Kijk dan op dierbaar.nl

Extra zekerheid 
voor jou 
en je huisdier! dierbaar

het keurmerk voor de huisdierenbranche



Nel Nijenhuis door tennisjeugd in het 
zonnetje gezet

Begeleider 
neemt na 27 jaar 
afscheid
WICHMOND - Na ruim 27 jaar heeft 
Nel Nijenhuis onlangs afscheid 
genomen als tennisbegeleidster 
van de Socii-jeugd in Wichmond. 
Ze werd bij die gelegenheid uitge-
breid in het zonnetje gezet door 
zowel het bestuur als de kinderen 
die zij wekelijks begeleidde.

Jarenlang stond ze elke maandag 
paraat, samen met Henk Olthof, 
voor de trainingsavond van de 
tennisjeugd van Socii. De kinde-
ren hadden voor haar afscheid een 
mooi herinneringsboek gemaakt, 
met daarin hun eigen ervaringen. 
Nel Nijenhuis was erg verguld met 
het boek en de cadeaus. Ze heeft 
altijd met veel plezier en inzet de 
trainingen gegeven, maar vond 
het na 27 jaar ‘mooi geweest’.

De wekelijkse trainingen worden 
nu behalve door Henk Olthof, ge-
geven door tennisleraar Maarten 
Vos en begeleider Hugo Brinkman.

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag donderdag 
13 oktober, tweede avond van 
de tweede ronde competitie 
2016/2017, Bridgeclub Bronk-
horst. In de A-lijn elf paren, in 
de B-lijn elf paren, in de C-lijn 
twaalf paren, daarom een com-
bitafel voor de lijnen A en B.

Uitslag. Lijn A: 1.Inge en Reint Pel-
lenberg 61,98%, 2. Emmy Stege-
man en Marijke Hilderink 51,67%, 
3. Joke Damveld en Hans Oldho-
ven 57,92%. Lijn B: 1.Diny Hoft-
ijzer en Agnes Pietersen 61,46%, 
2 Herman Stapelbroek en Han 
van Oosterbos 57,81%, 3. Henny 
Deunk & Wil Matser 56,67%. Lijn 
C: 1.Jasper de Ronde en Bert Nij-
enhuis 67.00%, 2. Els Westerhof en 
Joop Rutten 61,25%, 3. Arie Gouka 

en Frieda van der Schot 57,83%.

Op donderdag 20 oktober de 
derde speelavond van de tweede 
ronde. Afmelden minstens vóór 
12.00 uur op de wedstrijddag via 
het mobiele nummer van de club: 
(06) 25198329.

Bij voldoende opgave start een 
nieuwe beginnerscursus bridgen 
en ook weer een cursus voor ge-
vorderden, gegeven door Ruud 
Bijloo en Marijke Hilderink. Wie 
wil leren bridgen of meedoen 
met de cursus gevorderden, kan 
zich hiervoor alvast opgeven bij 
Marijke Hilderink, e-mailadres: 
m.hilderink@kickxl.nl, telefoon-
nummer (0575) 464170.

VORDEN - Met in totaal 155 spe-
lers die samen 123 wedstrijden 
hebben gespeeld, kan de Dub-
belBakker-commissie terug kij-
ken op een succesvol toernooi. 
Vele toeschouwers vonden hun 
weg naar het Vordens Tennis 
Park, zij genoten van de zon, de 
hapjes en de mooie tennispar-
tijen.

De prijswinnaars
GD5: 1 J. Steenmeijer en W. Hoe-
vers, DD5: 1 E.Otten-Janssen en 
J.Oude Heuvel-Tiehuis, HD5: 1 
H.Lamar en J.P.Sars , 2 A. Mo-
lendijk en R.Wiendels, GD6: 1 
A.ten Bosch en Ryan Krimp, 2 
M.Steenbreker en H.Chevalking. 
DD6: 1 M.Brandenbarg en 
P.Brandenbarg, 2 B.Dijkstra-Van 
den Hof en D.Mullink. 

HD6: 1 J.P.Ekhardt en A.Hof, 2 
A.van Helden en A.van den Vlek-
kert, GD7: 1 M.Oplaat en R.Oonk, 
2 F.Olthaar en H.Olthaar, DD7: 

1 R.Leussink en H.Moezelaar, 2 
L.Maatman en G.Stooter, HD7: 1 
J.Leegstra en D.Pasman, 2 R.Geerts 
en S.van Renkum, GD8: 1 S.Carp-
Van Dijken en H.Hissink, DD8: 1 

H.Bijsterbosch en M.van Binsber-
gen, HD8: 1 R.Slot en W.Vrielink, 2 
J.Golstein en R. Waarbeke.

 

Totaal 123 wedstrijden tijdens
succesvol DubbelBakker-toernooi

De prijswinnaars van het DubbelBakker-toernooi. Foto: PR

KRANENBURG - Onlangs hebben 
de spelertjes van Ratti JO9-2G 
(F2) nieuwe trainingspakken in 
ontvangst genomen. Deze trai-
ningspakken zijn aangeboden 
door Hartd, specialist is totaalop-
lossingen voor het realiseren van 
technische projecten en deta-
chering van technisch personeel. 
De kleinste Rattianen en leiders 
Sander Roelvink en Marc Stevens 
zijn trots op de nieuwe trainings-
pakken en danken Wouter Gud-
de van Hartd voor zijn sponso-
ring. Dat de trainingspakken een 
goede uitwerking hebben op het 
team is inmiddels gebleken, want 
in het nog prille seizoen zijn de 
eerste punten inmiddels binnen-
gehaald door SV Ratti JO9-2G.De trainingspakken zijn aangeboden door  sponsor Hartd. Foto: PR

Nieuwe trainingspakken voor SV 
Ratti JO9-2G

kinderkapper aan huis 
Een zorg minder.
Meer informatie bel 0314 357 430

Herfst
December in zicht
Inmiddels zijn we half oktober, is 
de zomer echt voorbij en zijn we al-
weer druk doende met de voorbe-
reidingen voor de decembermaand. 
Ook u denkt misschien al na over 
december en wel over wat u uw 
medewerkers, relaties of vrienden 
dit jaar als passend kerstcadeau 
wilt geven. Wilt u iets origineels ge-
ven, dan kan dat van de Zuivelhoe-
ve komen! Denk bijvoorbeeld aan 
een cadeaumand vol originele en 
smakelijke verrassingen... En reken 
maar dat met de laatste slagen van 
2016 de inhoud van uw geschenk 
dan ook helemaal op is! 
Bestel tijdig zodat uw pakket klaar 
staat waanneer ú het wilt hebben; 
u kunt het ook, indien gewenst, via 
ons laten bezorgen. U selecteert de 
inhoud eventueel met een eigen in-
breng en wij maken een voorbeeld-
pakket. Na goedkeuring maken we 
uw order klaar. Vorig jaar gingen 
vele tevreden klanten u voor.

Bijzondere kazen
De afgelopen weken hebben we di-
verse beurzen bezocht en zoals ie-
der jaar weer mooie specialiteiten 
uitgezocht voor de laatste maan-
den van het jaar. Een ervan is de 
Amaltura Special Old geitenkaas, 
een 100% Nederlandse kaas uit het 
Brabantse Rijen. Noord-Brabant is 
van oudsher een streek waar veel 
geitenboerderijen gevestigd zijn.
Het is een zorgvuldig en op natuur-
lijke wijze gerijpte geitenkaas met 
een speciale receptuur. Door zijn 
al wat oudere leeftijd heeft de kaas 
een robuust karakter en een flu-
weelzachte ondertoon. 
Vers van het mes is deze uitzon-
derlijke kaas verrukkelijk op een 
kaasplankje of smeuïg genoeg voor 
op de boterham en ook zalig zacht 
in een geitenkaasfondue. Met de-
ze kaas kunt u alle kanten op! Op 
vrijdagavond maken we voor u de-
ze bijzondere geitenkaasfondue in 
de winkel. Komt u dan langs om te 
proeven? We zien u graag!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Heeft  u er kaas 
van gegeten?

(Advertorial)

Geniet meer van uw Smartphone 
Heeft u een Smartphone en 
kent u alle mogelijkheden? 
Zo niet, dan biedt bibliotheek 
Hengelo (gld) in samenwerking 
met iPad4senior een oplossing. 
In 4 dagdelen leert u uw Smart-
phone nog beter te gebruiken en 
er meer plezier aan te beleven.

In groepen van maximaal acht 
deelnemers, worden de volgende 
onderwerpen behandeld: Wi-Fi en 
Bluetooth, hoe richt je het scherm 
in met apps en download je die, 
email, internetten, Whatsapp en 
Videobellen. Als er voldoende tijd 
is, wordt ook nog gekeken hoe 
de instellingen in het buitenland 

moeten worden gebruikt, om te 
voorkomen dat de telefoonreke-
ning te hoog oploopt.
De cursus wordt gegeven op don-
derdagochtend 10 en 17 novem-
ber en op 1 en 8 december in 
bibliotheek Hengelo (Gld). Tijd: 
10.00-12.00 uur.

Adres: Sterreweg 10, 7255 BJ
Kosten zijn €55,- voor niet leden 
en €45,- voor leden van Kruiswerk 
of bibliotheek West-Achterhoek.
Aanmelden kan via: 
www.kruiswerk.nl  of bellen met 
de Klantenservice van bibliotheek 
West-Achterhoek 0314-333445.
U bent van harte welkom.

Nel Nijenhuis (r) wordt door de kinderen bedankt voor haar inzet. Foto: PR
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René Sangers: meubelmaker en leermeester
BAAK - René Sangers van de gelijknamige meubelmakerij 
werkt alweer drie en een half jaar in zijn nieuwe werkplaats 
aan het Dambroek in Baak. In de grote, hoge ruimte staan 
machines en een afzuiginstallatie, maar ook twee grote 
werkbanken met veilige apparatuur en verlichting. Daar 
geeft hij zijn workshops houtbewerking en meubelmaken.

Door Liesbeth Spaansen

René begon in 2003 zijn meubelmakerij aan de Hoogstraat 
in Toldijk en verhuisde in februari 2013 naar het Dambroek 
in Baak. “Zo’n 80% van mijn klanten zijn particulieren die uit 
de buurt komen, daarvoor maak ik nieuwe meubels, zoals ta-
fels, kasten en bedden, keuken- en badmeubels”, vertelt hij. 
“Maar ik doe ook winkelinterieurs en repareer en restaureer 
diverse meubels.” René werkt met MDF en verder alle andere 
voorkomende houtsoorten. Omdat René Sangers graag zijn 
kennis deelt en overdraagt is de Meubelmakerij een erkend 
leerbedrijf. “Ik heb steeds één leerling tegelijk, maar die geef 
ik wel een intensieve begeleiding.”

Al langer liep hij met de gedachte rond om ook workshops te 
gaan geven. Inmiddels zijn er verschillende succesvolle avon-
den geweest waarna workshoppers naar huis gingen met 
een fraai eigengemaakt timmerwerk. “De mensen vinden het 
hartstikke leuk. Het mooie is dat ik ze technieken leer, waar 
ze thuis zelf mee verder kunnen. Laatst had ik hier een groep 
mannen. Een geweldige avond.”

René Sangers Meubelmakerij biedt vier verschillende work-
shops aan. Houtbewerking is een workshop van een avond 
dat geschikt is voor beginners. Met weinig ervaring maken zij 
toch een klein bankje of raamvenster van een massief vuren 
timmerpaneel. De basisworkshop Meubelmaken duurt twee 
avonden en de deelnemers leren allerlei technieken om vanuit 
de massieve plank een leuke bankje te maken. Enige houtbe-
werkingervaring, dan wel handigheid, is voor deze workshop 
wel nodig. De workshop elektrisch gereedschap is bedoeld 
om te leren werken met verschillende grotere machines. Daar-
naast is er uitleg over diverse soorten en kwaliteiten machines 

en gereedschappen. Tot slot is er een vervolgcursus Meubel-
maken van zes avonden. In deze cursus is veel aandacht voor 
theorie en praktijk, met een verdieping van de technieken in 
het meubelmakersvak. “Via de website en de mail kunnen 
belangstellenden zich aanmelden,” besluit een enthousiaste 
meubelmaker. René Sangers Meubelmakerij, postadres Weth. 

Campermanstraat 10, 7227 DT Toldijk, telefoon (06) 10303130 
of (0575) 543555, e-mail info@renesangersmeubelmakerij.nl. 
Bezoekadres Dambroek 35, 7223 DT Baak. Open van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00-16.30 uur, bezoek bij voorkeur op 
afspraak. Zaterdags alleen op afspraak.
www.renesangersmeubelmakerij.nl

René Sangers met voorbeelden van meubeltjes die hij met workshoppers maakt. Foto: Liesbeth Spaansen

René Sangers Meubelmakerij
Kijk ook eens op onze vernieuwde website:

www.renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur
Bezoek bij voorkeur op afspraak. 
Zaterdag op afpraak

• Meubels op maat
   (o.a: tafels, kasten, bedden)
• Keukens (klassiek en design)
• Winkelinterieur  
• Restauratie van diverse meubels

Bezoekadres:
Dambroek 35 Baak

Telefoon:
06-1030 3130
0575-543 555

E-mail:
info@renesangersmeubelmakerij.nl

Ruurloseweg 45a Vorden 0575-551217

Kijk voor aanbiedingen : 
www.weulenkranenbarg.nl

Buitencentrum voor uw
complete tuininrichting 

* Sierbestrating ,  AKTIE 60x60 Nu 15,95/m2
* Muurstenen,  AKTIE 15x15x60 Nu € 2,95
* Tuinhout,  AKTIE schuttingplank 360 cm € 3,95
* Blokhutten,  AKTIE 292x292 v.a. € 999,-
* Grind & Split,  AKTIE grijze ardennersplit  € 80,-
* Kunstgras, AKTIE v.a. € 19,95/m2
* Potgrond, tuinaarde en boomschors
* Schroeven & metaalwaren

Rijksstraatweg 189 • 7391 MN Twello • 06 - 51 93 58 27Twello • 06 - 51 93 58 27T

www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl

    Wij zijn 
exclusief dealer 
van de Gardeco 
    Buitenhaarden

RAALTE

VORDEN

T
W
E
L
L
O

Isidorus Hoeve, een hoveniersbedrijf voor zowel particulieren
als bedrijven, dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen,
grondstoffen en beplanting. Met oog voor details en
creativiteit voor elk type tuin. Bent u op zoek naar een
unieke tuin die geheel afgestemd en ontworpen is
op uw wensen en situatie? Dan bent u bij ons
aan het juiste adres.

Ook de wintertuin kan
mooi zijn, wij helpen u graag!

Denk bijvoorbeeld aan:
• Boomverzorging
• Verzorgen van complete
 najaarsbeurt
• Grasonderhoud
• Sneeuwruimen &
 Gladheidbestrijding

Meer vragen over het onderhouden van uw tuin in de winter?
Neem contact met ons op.

SCHILDERSBEDRĲ F

MAARTEN WOLSINK
www.schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl

• Regulier binnen en buiten schilderwerk

• Monumentaal schilderwerk

• Beglazing

• Wandafwerking

• Verkoop van diverse verfsystemen

Wolsinkweg  8a 

7021 LX  Zelhem-Keĳ enborg

Tel. 06-12670332

info@schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl Lid van 

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud
40 jaar Kennis, Ervaring en Vakmanschap

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld), tel. 0575-462619

Feestje! Bordje  nodig?

Het Achterhoeks Bordje

Feestje!Feestje!   nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?

Voor meer informatie zie:

www.hetachterhoeksbordje.nl

Het Achterhoeks Bordje



Kleurrijke expositie van het 
Steenders Palet
VORDEN - Vrolijk, expressief en 
in speelse kleuren toont schil-
dersgroep het Steenders Palet 
uit Steenderen haar schilde-
rijen, die het afgelopen tijd ver-
vaardigd zijn. De Dorpskerk van 
Vorden is een vertrouwd podium 
sinds het afgelopen jaar. Van 
maandag 17 oktober tot en met 
zaterdag 22 oktober, is steeds 
één van de leden: Ali Klompen-
houwer, Diny Boogman, Tineke 
Roorda of Walter Stellaart in 
de kerk. Dagelijks van 11.00 tot 
17.00 uur heten zij belangstel-
lenden van harte welkom.

Hun kleurrijke werk verrast op-
nieuw door nieuwe technieken 
en onderwerpen. Ieders stijl heeft 
zich verder ontwikkeld. Samen 
schilderen, elkaar feedback geven 
en plezier hebben in hun schilder-
kunst, is de drijfveer om te expo-
seren.

De Dorpskerk biedt een sfeervolle 
omgeving, waarin hun schilderij-
en verrassend goed tot hun recht 
komen: ‘Fleurig’ heet het nieuw-
ste olieschilderij van Ali Klompen-
houwer, naast ander werk vanuit 
haar grootste inspiratie: bloemen! 

Opnieuw verrast Diny Boogman 
met haar prachtige aquarellen en 
in het bijzonder haar ‘Waterlelies’ 
in aquarel. 

Terwijl Walter Stellaart zich heeft 
laten inspireren door velerlei die-
ren als vogels en paarden, maakt 
zijn ‘Pioenpracht’ grote indruk 
in kleurstelling. Het expressieve 
werk van Tineke Roorda in vrolijke 

kleuren. Haar nieuwste schilderij 
‘Ganzenpas’ geeft dit duidelijk 
weer. Het Steenders Palet in de 
Dorpskerk Vorden, geopend van 
11.00 tot 17.00 uur en de toegang is 
gratis. Informatie bij Tineke Roor-
da, telefoon (0575) 451726.
   

 ■ www.SteendersPalet.nl
 

Schoenendoosactie 2016 gaat van start
VORDEN - De Schoenendoosactie 
in Vorden begint weer op 23 ok-
tober, hiervoor worden de beno-
digde actiefolders uitgedeeld in de 
Gereformeerde kerk, Hervormde 
kerk en de Christus Koning kerk. 
Ook de scholen in Vorden en Kra-
nenburg doen mee en daar wor-
den deze folders op maandag 24 
oktober uitgedeeld.  

Het thema van dit jaar is “verza-
melen”. Er wordt een mooie vie-
ring van gemaakt, die gehouden 
wordt op zondag 6 november met 
als voorganger Ds. Freek Bran-
denburg, samen met het schoe-
nendoos kinderkoor onder bege-
leiding van Piet Piersma. Mirjam 
Berendsen speelt op het orgel. Het 
is een Raad van Kerken dienst in 
samenwerking met alle kerken 
in Vorden. Deze dienst wordt ge-
houden in de Dorpskerk en begint 

om 10.00 uur. Iedereen is welkom. 
En neem vooral een goed gevulde 
schoenendoos mee. 

Iedereen, jong en oud, kan mee-
doen; een schoenendoos versie-
ren en deze vullen met verzamel-
de schoolspullen, toiletartikelen 
en speelgoed. De dozen gaan 
naar kinderen die leven in moei-
lijke omstandigheden: kinderen 
in weeshuizen, sloppenwijken, 
vluchtelingenkampen, enzo-
voorts. Dit jaar gaan de schoenen-
dozen naar Sierra Leone, Togo, 
Pakistan, Roemenië en als het lukt 
nog naar vluchtelingen die langere 
tijd verblijven in opvangkampen 
in Griekenland.
   

 ■ www.actie4kids.org ■ www.edukans.nl/scholenacties/
schoenmaatjes

   

Speelgoed en kinderkledingbeurs 
geslaagd
KRANENBURG - De speelgoed- en 
kinderkledingbeurs van basis-
school De Kraanvogel en peu-
terspeelzaal Het Kraankuikentje 
afgelopen vrijdagavond was weer 
een succes. Door de inbreng van 
veel kleding en speelgoed kon 
een leuke presentatie worden 
neergezet. Direct om 18.00 uur na 
het openen van de deuren vulde 
de gymzaal van basisschool De 
Kraanvogel zich met belangstel-
lenden.

Er werd goed gekocht. Het geheel 
werd opgeluisterd met achter-
grond muziek verzorgd door ou-
ders van oud-leerlingen van de 
basisschool. Buiten konden de 
kinderen een ritje maken op een 
pony van medeleerlingen. Verder 
was er gelegenheid haren te laten 
vlechten of nagels te laten lakken 
door de oudste basisschoolleer-
lingen. In de koffiehoek was het 
gezellig toeven met de gratis ge-
schonken koffie / limonade, cake 

en chips. De door enkele ouders 
gebakken lekkernijen werden vlot 
verkocht.

De overgebleven kleding en het 
speelgoed is geschonken aan 
Stichting Gamrupa Europe (www.
gamrupa.org). De vrijwilligers 
van stichting Gamrupa en van de 
beurs hebben er samen voor ge-
zorgd dat alles vlot en netjes kon 
worden opgeruimd. De verloting 
was een groot succes en er kon-
den hele mooie prijzen worden 
weggegeven. Alle schoolkinde-
ren hadden voor de verkoop een 
kunstwerkje gemaakt. Deze waren 
al vlot verkocht. 
Het was een zeer geslaagde avond 
en kan de organisatie heel tevre-
den terugblikken. De volledige 
opbrengst van de beurs is bestemd 
voor de basisschool en de peuter-
speelzaal. De commissie bedankt 
alle aanbieders van speelgoed en 
kleding en alle vrijwilligers die 
hebben geholpen van harte. 

WICHMOND - Op donderdag 13 
oktober zijn bij de feestelijke 
afsluiting van de kinderboeken-
week op De Garve in Wichmond 
de prijzen voor de ballonnen-
wedstrijd van het Oranje feest 
Vierakker-Wichmond uitgereikt.

Ter eren van de kinderspelen van 
het Oranjefeest worden er traditie-
getrouw ballonnen opgelaten. Er 
stond een westenwind op vrijdag 
26 augustus om 14.00 uur, vandaar 
dat alle prijswinnaars bericht kre-
gen uit Duitsland.

De ballon van nummer drie, Ru-
ben Siemes, kwam tot 153 km ver, 
de ballon van nummer twee, Ma-
rije Rietman, landde op 190 km 
en die van de winnares Tess Avink 
kwam zelfs tot 192 km.

Alle drie namen zij als prijs een 
boekenbon in ontvangst.

Ballon van winnares Tess Avink kwam 
192 kilometer verderop terecht

‘Pioenpracht’ van Walter Stellaart. Foto: PR

VORDEN - Donderdagmiddag 13 
oktober werd de kinderboeken-
week op de Vordering afgesloten 
met Oud Hollandse Spelen en an-
dere spelletjes. De kinderen had-
den hun opa’s, oma’s, of een buur-
vrouw, oom of tante uitgenodigd 
en de opkomst was erg hoog. In 
groepjes ging iedereen in en om 
de school spelletjes doen. Zo wa-
ren er gatenkaas, sjoelen, een spi-
raal, vier op een rij, eigen gemaak-
te spelletjes, hinkelen, kegelen en 
meer. Iedereen straalde en het was 
een gezellige middag. “Wat mooi 
om te zien hoe iedereen aan het 
genieten was en veel lol beleefde 
zo onderling”, aldus directeur Be-
ryl Grob-Schouten. “Zeker voor 
herhaling vatbaar!”
 

Iedereen ging in en om de school spelletjes doen. Foto: PR

Opa en oma spelletjesmiddag op
de Vordering erg gezellig

Uw vacature bij 180.000 
huishoudens op de mat?
Vacaturekrant 2016 (verschijning week 44)

Vacaturebank Achterhoek en Achterhoek Nieuws maken hier 
werk van! In samenwerking met de Vacaturebank Achterhoek 
brengen we een vacaturekrant uit, die de hele Achterhoek bereikt. 

Hierop volgend staat er vrijdag 18 november 2016 een grensoverschrijden-
de banen- & loopbaanbeurs gepland, waar ook u zich kunt presenteren. We 
kunnen ons goed voorstellen dat u als bedrijf of instelling niet op de Banen- & 
Loopbaanbeurs wil ontbreken. U staat immers oog in oog met uw doelgroep. 
Een weloverwogen presentatie van uw bedrijf biedt u de kans contacten te 
leggen met goede arbeidskrachten. 

 
Meer informatie: (0544) 80 10 20
 verkoop@achterhoeknieuws.nl

tuinman
Een zorg minder.
Meer informatie bel 0314 357 430Winnares Tess Avink. Foto: PR
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De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: CDA (8), GBB (5), VVD (4), PvdA (3), D66 (3) en Groen Links (2). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes 
raadsfracties. De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. 
Reacties kunt u sturen naar het e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

Contact met de POLITIEK

d66fractie@bronckhorst.nl  •  www.d66bronckhorst.nl

Weinig verandert momenteel zo snel als het 
sociaal domein. Belangrijke wetgeving voor 
maatschappelijke ondersteuning, de jeugd-
zorg en meedoen aan de samenleving is op het 
gemeentelijk bord gelegd.
Voor hulp op maatschappelijk terrein kunnen 
inwoners terecht bij de gemeente. In Bronck-
horst zijn sociale teams opgericht die op diver-
se locaties spreekuur houden voor steun en 
advies. 
In onze gemeente is onrust ontstaan over het 
criterium ‘een schoon en leefbaar huis’. Wat 
moet daar onder worden verstaan? De toeken-
ning van het aantal hulpuren werd aanvanke-
lijk overgelaten aan de thuiszorgaanbieder. 
Sinds kort heeft de gemeente de berekening 
overgenomen – gebaseerd op de uitkomsten 
van een persoonlijk gesprek. Een goede ont-
wikkeling?
Helaas is de jeugdzorg nog altijd ingewikkeld 
georganiseerd. Het belang van het veilig op-
groeien en opvoeden van het kind moet steeds 
op de eerste plaats staan. Organiseert het soci-
aal team passende ondersteuning, met hulp uit 
eigen kring en van professionals, met één plan, 
één aanspreekpunt?

Begin volgend 
jaar wil de ge-
meenteraad een 
t u s s e n b a l a n s 
opmaken of de-
ze wetgeving 
naar tevredenheid wordt uitgevoerd. D66 is 
geïnteresseerd in uw ervaringen. Heeft het so-
ciale team goed geluisterd naar uw vragen en 
behoeften? Hebt u de pedagogische hulp ge-
kregen die u nodig heeft voor uw kind(eren) of 
voor uzelf? Kunt u uw huis inderdaad ‘schoon 
en leefbaar’ houden met de toegekende uren? 
Of moet u nog te vaak een beroep doen op uw 
eigen netwerk, zoals familie, buren of vrien-
den? Wanneer u als mantelzorger overbelast 
dreigt te worden, is dan voldoende support be-
schikbaar? Bent u correct geholpen bij uw zoe-
ken naar (ander) passend werk, bij financiële 
problemen? Op deze en andere vragen wil D66 
graag uw antwoorden horen. Die betrekken 
we bij onze beoordeling van het gemeentelijk 
beleid. Alvast onze dank voor uw reacties op 
a.debrouwer@bronckhorst.nl en 06-57731277.
Namens de D66-fractie Bronckhorst: 
Arjan de Brouwer

D66 en sociaal domein

vvdfractie@bronckhorst.nl  •  www.vvdbronckhorst.nl

Onlangs was er een bijeenkomst met als 
thema Wonen in Bronckhorst. Ook de VVD 
was hierbij aanwezig. Onze interesse ging 
voornamelijk uit naar de kansen voor jon-
geren op woonruimte in onze gemeente. 
De woningbouwverenigingen en het col-
lege waren hierover unaniem: ook zij zien 
het belang in van jeugd halen en houden 
in Bronckhorst. Zij nodigen hierbij de jon-
geren uit om contact op te nemen en de 
mogelijkheden – die er wel degelijk zijn! - 
te bespreken. Er zijn voldoende betaalbare 
woningen, eventueel in een subsidietra-
ject, zo lieten de woningbouwverenigingen 
en het college desgevraagd weten. 
Een algemeen ervaren probleem is de ne-

gatieve perceptie die leeft 
en die het met name op 
feesten en partijen goed 
doet: “In Bronckhorst kan 
niks, er is niks voor de 
jeugd, zij wordt gedwongen uit te wijken 
naar andere gemeenten.”
Hier ligt een mooie uitdaging voor ons al-
lemaal: de gemeente, de woningbouwver-
enigingen en de politiek. Met z’n allen moe-
ten we een positief en reëel enthousiasme 
uitstralen naar de goede mogelijkheden 
voor de jeugd binnen onze gemeente. 
ONZE OPROEP IS DAN OOK:
Wil je je vestigen, zoek je woon-/bedrijfs-
ruimte: informeer daar waar je gehoord 
wordt: de gemeente en/of woningbouw-
vereniging!
De VVD volgt deze ontwikkelingen met veel 
belangstelling. Mocht er toch een gevoel 
van teleurstelling/ontevredenheid blijven 
bestaan, neem dan contact met ons op. Wij 
zullen ons best doen om tot een oplossing 
te komen. Samen moeten we er voor staan 
dat Bronckhorst die prachtige gemeente is 
voor jong en oud om te willen -en kunnen- 
wonen, werken en recreëren. 

De VVD zet in op jeugd Bronckhorst

gbbfractie@bronckhorst.nl  •  www.gbbronckhorst.nl

GBB op werkbezoek

Iets voor u?

Gemeentebelangen Bronckhorst vindt het 
belangrijk om in verbinding en contact te 
blijven met onze inwoners. Daarom gaat ze 
met regelmaat bij inwoners op bezoek om 
te luisteren, te horen en te weten wat er bij 
u leeft en speelt. Deze informatie kunnen we 
meenemen en betrekken in onze besluitvor-
ming. Maar het kan ook zijn dat wij u advies 
geven of de weg wijzen zodat u weet hoe u 
verder kunt.

Recent zijn wij bij de omwonenden van het 
mogelijke Treehouse Resort in Varssel ge-
weest. Daarbij hebben inwoners ons van in-
formatie voorzien en hun zorgen gedeeld over 
de communicatie en actuele ontwikkelingen 
die daar plaats vinden om dit toekomstige 
park te kunnen realiseren. Om een goed beeld 
te krijgen, hebben we samen ook de locatie 
bekeken. Wij begrijpen en erkennen de zor-
gen van de omwonenden. Als dit onderwerp 
in de raad aan de orde komt, zullen wij deze 
kennis en informatie zeker gebruiken om het 
college kritisch te bevragen. Maar vooral ook 
zullen wij deze mee nemen/wegen als het op 
besluitvorming aan komt, vanuit onze rol en 
functie als volksvertegenwoordiger. 

Wilt u ook uw kennis en/of informatie met ons 
delen, wij komen graag bij u op bezoek.

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

Armoede is een probleem en ar-
moede geeft problemen. Ook in 
Bronckhorst. In Nederland neemt 
de armoede af, maar we moeten 
doorgaan. Het is een plicht om er-
voor te zorgen dat kinderen niet 
in armoede opgroeien. Zij heb-
ben het recht om de middelen 
te hebben om zich fatsoenlijk te 
ontwikkelen.

Het kabinet gaf 100 miljoen aan 
de Nederlandse gemeentes om 
de armoede onder kinderen te-
gen te gaan. Bronckhorst krijgt daar een 
deel van. We gaan B&W strak volgen dat dit 
geld goed besteed wordt. 

Alle kinderen moeten mee kunnen met het 
schoolreisje of muziek maken. Ze moeten 
soms een cadeautje kunnen kopen en ze 

moeten kunnen voetballen.
Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u met 
ons meedenken? Mail ons en we nemen 
contact met u op.

Fractie PvdA Bronckhorst     
pvda@bronckhorst.nl

Geen kind mag 
opgroeien in 
armoede

cdafractie@bronckhorst.nl •  www.cdabronckhorst.nl

Op maandag 10 oktober jl. heeft in Den 
Bremer in Toldijk de bijeenkomst ‘Wonen 
en werken in een fraai landschap’ plaatsge-
vonden. Aan de oproep om mee te praten 
over de ontwikkelingen in het buitengebied 
van Bronckhorst is door ruim 50 inwoners 
gehoor gegeven. De avond werd geopend 
door CDA Bronckhorst voorzitter Ab Boers, 
waarna vervolgens het gesprek op interac-
tief wijze werd geleid door Jeroen Wesse-
link. Tweede kamerlid Jaco Geurts gaf tij-
dens zijn presentatie aan dat de landbouw 
op een kritiek punt is aangeland door de 
lage inkomens van de agrarische onderne-
mers en het aantal stoppende bedrijven in 

relatie met de omvang 
van de betreffende be-
drijven. Daarbij heeft Jaco aangegeven dat 
hij zich ervoor gaat inzetten dat er binnen 
de politiek meer aandacht wordt besteed 
aan dit onderwerp. Tijdens de stellingen 
kwam naar voren dat het landschap door 
de diverse ontwikkelingen langzaam aan 
het veranderen is en dat de oplossingen 
moeten komen van alle gebruikers van 
het buitengebied, zowel ondernemers, be-
heerders als bewoners. Door met elkaar in 
gesprek te blijven kan er gekomen worden 
tot oplossingen die ten goede komen aan 
de duurzaamheid van het platteland. Het 
CDA heeft door deze interactieve bijeen-
komst veel informatie weten te verzamelen 
en is hierdoor tevreden over het resultaat 
van de avond. De aanwezigen van de avond 
ontvangen een verslag van de bijeenkomst. 
De ingezamelde informatie zal gebruikt 
worden om ons beleid te concretiseren en 
aan te scherpen. Wij willen alle aanwezigen 
bedanken voor de geslaagde bijeenkomst! 

Bijeenkomst ‘wonen en werken 
in een fraai landschap’ geslaagd!

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

Global Goals in 
Bronckhorst
De grote uitdagingen van onze tijd kunnen 
alleen worden aangepakt als iedereen mee-
werkt. Op 25 september 2015 namen de 
Verenigde Naties een ‘Agenda voor Duurza-
me Ontwikkeling’ tot 2030 aan. Belangrijk 
op deze agenda zijn 17 duurzame ontwik-
kelingsdoelen, ‘Global Goals’ genoemd. An-
ders dan de Millenniumdoelen 2000-2015, 
gericht op armoedebestrijding in ontwik-
kelingslanden, gelden de Global Goals voor 
álle 193 landen die getekend hebben. Dus 
ook voor Nederland. Dus ook voor Bronck-
horst!
De Global Goals richten zich op internatio-
naal niveau: rijke landen bieden hulp aan 
armere, maar ook op nationaal niveau door 
oog te hebben voor achterblijvende groe-
pen in eigen land. De Global Goals hebben 
betrekking op het terugdringen van armoe-
de en sociale ongelijkheid, creëren van 
fatsoenlijk werk voor iedereen, ecologisch 
duurzame productie en consumptie, tegen-
gaan van klimaatverandering en bescher-
men van natuur. De Global Goals leggen het 

accent op duurzame landbouw en transitie 
naar hernieuwbare energie. Bij alle doelen 
ligt sterke nadruk op betrokkenheid en 
initiatief van burgers. Precies waar Groen-
Links voor staat!

Gemeentes zijn belangrijk voor het beha-
len van de Global Goals. Wat ons weer bij 
Bronckhorst brengt. Wij horen al bij de 
163 ‘Millenniumgemeenten’ in Nederland. 
GroenLinks wil dat Bronckhorst concre-
te uitvoering geeft aan deze doelen. Met 
samenhang tussen economisch, sociaal, 
ruimtelijk en milieubeleid. Bijvoorbeeld 
door het actief bevorderen van duurzame 
landbouw met een accent op streekpro-
ducten en lokale verkoop. Dit leidt tot meer 
werkgelegenheid, betere prijzen voor de 
boer, grotere biodiversiteit, vers en gezond 
eten in de winkels, aantrekkelijk landschap 
voor bewoners en toeristen, en minder uit-
stoot door productie en transport! 

GroenLinks: denkt global, handelt lokaal!



Druk bezochte clubcross 
Hamove
Mooi parcours 
uitgezet door 
vrijwilligers
HENGELO - Op zondag 9 oktober 
werd door de Hamove de tweede 
clubcross van het jaar verreden. 
Op het landgoed van de families 
Lijftogt en Grotenhuis in Varssel 
was een mooi parcours uitgezet 
door de vrijwilligers. De deelname 
was groot, met name de hobby- en 
wedstrijdklasse waren zeer goed 
bezet.

Het was een soort reünie onder de 
rijders en de meest spannende en 
mooie verhalen werden verteld. 
De deelnemers bezorgden het pu-
bliek mooie wedstrijden en span-
nende finales.

Bij de bromfietsklasse werd gestre-
den om de Slotboom Tweewieler 
cup. Jaldert Steenblik ging met 
de grootste beker naar huis door 
als eerste te finishen. Hugo van 
Os werd tweede voor Thijs Plate-
rink. In deze klasse werd gereden 
met brommers en scooters. Jarno 
Bleekman was de snelste rijder bij 
de jeugd. JP Extreme Experience 
teamgenoten Bjorn Berendsen en 
Luca Notten werden tweede en 
derde. Luc van Lenning ging als de 
brandweer en won met grote voor-
sprong de wedstrijd bij de quads. 
Marco Jansen en Mark Pelgim be-
klommen het podium als tweede 
en derde.

De altijd spectaculaire zijspan-
klasse werd gewonnen door het 
duo Sven Wisselink en Dave Rob-
ben. Zij werden op de hielen geze-
ten door Arno Harmsen en Gerwin 
Wijs. Rien Mombarg en Ruben van 
Uitert eindigden achter het koppel 
Harmsen en Wijs als derde. Mom-
barg en Uitert kregen in de trainin-
gen ‘bezoek’ van Ruben Slotboom 

en Hans Grotenhuis. Zij raakten 
elkaar, maar na wat duw- en tre-
kwerk konden ze hun weg weer 
vervolgen.

In de hobbyklasse werd er fel ge-
streden voor de overwinning. Me-
nig rijder in deze klasse ging on-
deruit waaronder thuisrijder Wer-
ner Lijftogt. Lijftogt had rempro-
blemen en moest de motor vlak 
na de start van een serie onderuit 
trekken. Gelukkig kon hij de wed-
strijd vervolgen, maar was daarna 
kansloos voor een goede positie.

Winst hobby- 
klasse voor Nick 
Brunsveld

De winst in de finale bij de hobby-
klasse ging naar Nick Brunsveld. 
Achter Brunsveld eindigde Victor 
Rensen en Bart Knol als tweede en 
derde.

De wedstrijdrijders maakten er 
een mooie show van en het pu-
bliek ging er eens goed voor zitten 
tijdens de finale. Peter Bergsma 
lag lange tijd aan de leiding maar 
maakte een klein foutje en dat 
werd meteen afgestraft. Jan Wil-
lem Arendsen profiteerde daar 
meteen van en reed daarna vele 
meters weg bij Bergsma.

Bergsma werd nipt tweede voor 
de sterk rijdende Thijs Bulten die 
de laatste trede van het podium 
mocht beklimmen. Grote pech-
vogel was Sjoerd Eskes die zich 
‘s morgens bij de training licht 
blesseerde en verder afzag van de 
wedstrijden.

Na de wedstrijden bleef het nog 
lang gezellig. Bestuursleden van 
de Hamove spraken hun dank uit 
naar de deelnemers, vrijwilligers, 
landeigenaren en publiek. Zij ho-
pen dan ook dat er volgend jaar 
weer een aantal clubwedstrijden 
georganiseerd zullen worden.

Succesvolle GOW wedstrijd voor RTV 
Vierakker - Wichmond

VORDEN - Maar liefst twee over-
winningen wist de RTV Vierakker - 
Wichmond zaterdag 15 oktober te 
behalen in de Gezamenlijke Oos-
telijke Wielerverenigingen (GOW) 
wedstrijd die in Vorden in natuur-
gebied ‘t Groote Veld plaatsvond. 
Jan Weevers reed soeverein naar 
de overwinning bij de Masters 50+ 
categorie en Rens te Stroet pakte 
zeer gemakkelijk de overwinning 
bij de Elite/Beloften. “Zag het er 
makkelijk uit? Het deed af en toe 
echt wel een pijn hoor”,liet de man 
uit Keijenborg weten. Te Stroet 
startte goed. Maar na een paar 
lussen fietste hij zijn ketting er af. 
“Het koste wel even wat kracht om 
terug te komen”, aldus Te Stroet. 
Uiteindelijk wist hij zich naar de 
kop van de wedstrijd te werken en 
won met overmacht.

Jan Weevers liet een mooi kunstje 
zien in het bos in zijn woonplaats 
Vorden. Hij moest achteraan star-
ten maar wist zich al snel naar vo-
ren te werken. Hij haalde de leider 
van de wedstrijd bij en passeerde 
hem meteen. Uiteindelijk kwam 
Weevers over de streep met een 
magistrale voorsprong. “Het is een 
mooie overwinning. Ik ben er blij 
mee.” In diezelfde categorie star-
ten ook Erik Bouwmeester uit Vor-

den en Peter Makkink uit Hengelo. 
Bouwmeester stond zesde in het 
klassement, Makkink elfde. Bouw-
meester had een goede start, Mak-
kink zijn start mocht wat beter zijn 
maar hij wist zich snel te herpak-
ken. “Ik zag Peter komen in mijn 
ooghoek. Hij bleef even achter 
me hangen maar ik vertelde hem 
om door te fietsen. Dan zou hij 
een mooi resultaat boeken”, aldus 
Bouwmeester. Makkink deed wat 
hem gezegd werd en fietste uit-
eindelijk naar een vijfde plek toe. 
Hij was daar erg tevreden mee: 
“De benen voelden goed. Ik ben 
echt ontzettend blij met dit resul-
taat.” Bouwmeester eindigde op 
de achtste plaats. Renze Makkink 
eindigde op de 21ste plek bij de 
nieuwelingen categorie.

De renners waren erg content over 
het rondje rond camping ‘t Groote 
Veld in Vorden. ‘Draaien en keren 
in combinatie met tempowerk’ 
was de kern van het rondje dat de 
organisatie had uitgezet. Een tech-
nisch rondje afgewisseld met lan-
ge rechte stukken waarop tempo 
gemaakt kon worden. RTV Vier-
akker - Wichmond is blij met de 
reacties die ze gekregen hebben 
na afloop van de georganiseerde 
GOW- wedstrijd.

   

Strijdlustig Dash neemt twee punten 
mee naar huis tegen koploper
VORDEN - Op zaterdag 15 okto-
ber stond de vierde wedstrijd van 
het seizoen gepland tegen Krek-
kers dames 1 in Mariaparochie 
om 17.00u. Dat deze dames kun-
nen volleyballen zag je terug in de 
ranglijst. De tot nu toe ongeslagen 
koploper is afkomstig uit de topdi-
visie. De dames uit Vorden ston-
den op plek vijf na drie wedstrij-
den met 8 punten.

Vanaf de eerste balwisseling was 
het een gelijk opgaande strijd. Met 
mooie verdedigende acties aan 
beide kanten werd het niveau van 
de wedstrijd direct neergezet. Er 
werd gevochten voor iedere punt 
en ondanks de voorsprong voor 
Dash wist Krekkers de eerste set-
winst binnen te slepen met een 
aantal mooie aanvallende acties 
(26-24).

Het was na set 1 duidelijk dat er 
iets te halen viel. Vanaf het begin 
werd er een voorsprong opge-
bouwd. Mede dankzij een aantal 
sterke series in de service van de 
kant van Vorden kon Krekkers de 
opbouw niet vinden naar het ma-
ken van punten met hun sterke 
aanvalsters. Dash kon heerlijk blij-
ven variëren en dit resulteerde in 
de winst van de eerste punt (18-25).

De start van set 3 was iets minder 
fel dan de voorgaande sets. Bij de 
stand van 9-6 achter keerde het tij. 
Je zag het geloof en de wil om hier 
een mooie prestatie neer te zetten 
als team weer terug in de ogen van 
de speelsters van Dash. Krekkers 
liet dit niet zonder slag of stoot ge-
beuren. Ze kwamen aan het eind 

nog dichterbij, maar het gat was al 
geslagen. De set werd weer vrij ge-
makkelijk gewonnen met 19-25. In 
set 4 was het zoeken naar de focus 
aan de kant van Dash. De meiden 
van Krekkers maakten hier dank-
baar gebruik van en zagen hun kans 
schoon op de overwinning van deze 
set. Met een setstand van 25-18 kon-
den beide teams zich klaarmaken 
voor een mooie vijfde set.

De vijfde set werd een mooie sa-
menvatting van de voorgaande 
sets. Twee teams die aan elkaar 
gewaagd zijn en weten hoe je moet 
vechten voor elkaar. Dash kwam 
op achterstand met 4-7, waarna de 
scheidsrechters een dubieuze be-
slissing maakten in het nadeel van 
de dames uit Vorden. Na een hevi-
ge discussie besloten we de ener-
gie die er nog in zat om te zetten 
naar een paar fenomenale blokke-
ringen en konden we de passlijn 
aan de andere kant weer goed on-
der druk zetten. Dash kwam zelfs 
als eerst op matchpoint. Toch zag 
je dat Krekkers net even op de juis-
te momenten weet te scoren met 
hun sterke buitenaanval en werd 
de bonuspunt bijgeschreven bij de 
thuisploeg (16-14).

Van dit soort wedstrijden wil je er 
wel 22 spelen in het seizoen, uiter-
aard liever afsluitend met winst. 
Dash staat nu na 4 wedstrijden 
op 10 punten. Dit is een bijzonder 
mooi resultaat, ook gezien de per-
sonele bezetting. Het gevoel van 
trots overheerst en we kijken uit 
naar de wedstrijd dat de meiden 
uit Mariaparochie op bezoek ko-
men in Vorden.

HENGELO/ASSEN - In het weekend 
van 15 en 16 oktober werd dé sei-
zoenafsluiter van het motorsport-
seizoen verreden tijdens de Battle 
of the Nations in Assen op het TT 
circuit. Danny de Boer veroverde 
op imposante wijze de titel in de 
ONK Superbike. ONK Supersport 
kampioen Lesley ten Tusscher 
kwam niet verder dan een derde 
plaats. Sam Lowes en Torleif Har-
telman verlieten met een nu score 
Motegi, waar de Japanse Grand 
Prix werd verreden. Het evenement 
de Battle of the Nations is meer dan 
alleen motorsport. Zo was er volop 
vertier voor jong en oud in de pad-
dock en was er daarnaast de moge-
lijkheid voor motorrijders om een 
aantal ronden over het TT Circuit te 
rijden. Er werd ook gereden voor de 
ONK en BeNeCup punten. Lesley 
ten Tusscher kwam als kampioen 
in zowel de BeNeCup als ONK Su-
persport naar Assen. De coureur 
uitkomend voor de Hamove kon 
de wedstrijden niet naar zijn hand 
zetten en kwam als vijfde en derde 
over de finish. Regionale rijder Toi-
ne Gierkink was goed onderweg in 
de KTM RC 390 Cup waar hij een 
zevende en zesde plaats wist te 
scoren. Jarno Onstenk sinds jaar en 
dag Hamove lid kwam uit in de NK 
Classics. Onstenk kwam in beide 
manches als zesde over de eind-
streep. In de ONK Superbike ging 

de winst tweemaal naar Danny de 
Boer, die daarmee zijn vierde ONK-
titel pakte. De Boer zijn seizoen 
kon al niet meer stuk, nadat hij al 
eerder kampioen was geworden in 
de sterk bezette Duitse IDM Super-
stock 1000 klasse. Naast de Battle of 
the Nations werd er ook de Grand 
Prix van Japan verreden en kwam 
de World Superbike in actie op het 
circuit van Jerez. Sam Lowes ging 
helaas onderuit in de Moto2-klasse. 
Het was de vijfde nulscore voor de 
Brit in zeven wedstrijden. Thomas 
Luthi won de wedstrijd en schoof 

op naar de derde positie in de tus-
senstand, ten koste van Lowes en 
zijn begeleider Torleif Hartelman 
uit Hengelo Gld. In de MotoGP 
won Marc Marquez en veroverde 
daarmee al vroegtijdig de wereld-
titel, omdat zowel Valentino Rossi 
als Jorge Lorenzo onderuit gingen. 
In de World Superbike ging twee 
keer de winst naar Chaz Davies. 
Hamove lid Rob Hartog eindigde in 
de FIM Superstock 1000 klasse net 
buiten de punten op plaats zeven-
tien. Het was tevens de laatste race 
van het seizoen voor Hartog.

Motorsportspektakel tijdens Battle of the 
Nations in Assen

Toine Gierkink (12) in duel met Dennis van Melzen. Foto: Henk Teerink

Voor een aantal deelnemers was de baan te smal. Foto: Henk Teerink

fietsenmaker aan huis 
Een zorg minder.
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Zorg- en recreatieboerderij 
De Bult jubileert
TOLDIJK - In september tien jaar 
geleden startte Harriët de zorg-
boerderij op boerderij de Bult, die 
dit jaar honderd jaar bestaat, met 
een zorggebouw dat vijf jaar gele-
den in gebruik is genomen en met 
ouders die daar vijftig jaar wonen.

Het feest voor het tienjarig be-
staan wordt volgend voorjaar ge-
vierd met (oud) deelnemers en 
(oud) medewerkers. Momenteel 
zijn er drie beroepskrachten, zo’n 
25 deelnemers en twintig vrijwil-
ligers, vier stagiaires en elf studen-
ten van de Hogeschool Larenstein 
Velp die er op de woensdag en don-
derdag zijn en ingezet worden ten 
behoeve van de vriendentuinen 
Achterhoek. Op 3, 7 en 10 septem-
ber waren er broertjes- en zusjes-
dagen en op 29 september stond 
‘werken tussen beleid en praktijk’ 
centraal tijdens een inspiratiemid-
dag. Veel tijd ging dit jaar zitten in 
het schrijven van het kwaliteits-
systeem met bijbehorende pro-
tocollen, bijlagen en actielijst, de 
vriendentuinen Achterhoek, aan-
besteding doen en voldoen aan al-
le randvoorwaarden. Het jubileum 
wordt daarom in het voorjaar ge-
houden. Op vrijdag 21 en zaterdag 

22 oktober zijn tijdens een tweetal 
open dagen belangstellenden wel-
kom tussen 10.00 uur en 16.00 uur. 
Middels een rondleiding over het 
erf wordt duidelijk gemaakt wat de 
deelnemers doen. Er is uitleg over 
de Vriendentuinen Achterhoek, 
waarbij met veertien zorgboeren 
groenten, fruit, eieren en aardap-
pels wordt geleverd aan de voed-
selbank, zodat 1325 mensen weke-

lijks worden voorzien van gezond 
eten. Ook kunnen ze vertellen over 
de samenwerking met de stadska-
mer en Elver die de groenten ver-
pakt. Via beeld en geluid is aan-
vullende info te zien en te horen 
over zorg- en recreatieboerderij de 
Bult. Er zijn materialen beschik-
baar om mee naar huis nemen om 
nog eens wat na te kunnen lezen.

Gratis health-checks bij 
thuiszorgwinkel Vorden

VORDEN - Op vrijdag 21 oktober 
voert Kruiswerk Achterhoek gratis 
health-checks (t.w.v. € 19,50) uit 
voor leden bij de Sensire l Medi-
point thuiszorgwinkel in Vorden. 
Tussen 10:00 en 15:00 uur is ie-
dereen van harte welkom aan de 
Raadhuisstraat 1 om zijn of haar 
gezondheid te laten controleren. 
Aanmelden is niet nodig.

Om gezond te zijn en te blijven is 
het belangrijk om regelmatig uw 
gezondheid te testen. De checks 
van Kruiswerk worden uitgevoerd 
door erkende beweeg- en gezond-
heidsexperts. Een check duurt 
ongeveer een kwartier en bestaat 
uit een aantal onderdelen. Eerst 
beantwoordt u een aantal vragen 
over uzelf en over uw leefgewoon-
tes. Daarna wordt uw lengte en ge-
wicht gemeten, uw BMI en vetper-
centage bepaald en uw bloeddruk 

en knijpkracht vastgesteld. Op 
basis van de resultaten ontvangt u 
een persoonlijk leefstijladvies over 
voeding en beweging.

Gratis gezondheidscheck
Een gezondheidscheck t.w.v. € 
19,50 is gratis voor leden van 
Kruiswerk Achterhoek, neem hier-
voor uw ledenpas mee. Als u geen 
lid bent van Kruiswerk, maar wel 
graag een check wilt laten uitvoe-
ren, kunt u deze dag lid worden 
bij een van de medewerkers. De 
check is dan alsnog gratis.

Kruiswerk organiseert verschil-
lende gezondheidscheck-dagen 
door de hele Achterhoek. Kijk voor 
meer informatie over de checks en 
het programma op www.kruis-
werk.nl/evenementen of bel 0314 
357 430.

   

Rob Golstein pakt de dubbel

VORDEN - Op zaterdagmiddag 15 
oktober is de vijfde en voor 2016 
laatste onderlinge wedstrijd gevist 
met de vaste stok in de Marsha-
ven te Zutphen. Met 11 vissers aan 
de waterkant begonnen we deze 
wedstrijd. Het weer was deze och-
tend nog miezerig en regenachtig, 
maar na de middag begon het op 
te klaren en was het uiteindelijk 
prima visweer.

Het zou een zeer spannende wed-
strijd worden. Marcel Dekkers en 
Rob Golstein konden beide nog 
het kampioenschap opeisen. Rob 
had de beste papieren in handen, 
in het tussenklassement stond hij 
1 punt voor. Beide heren lieten 
niets aan het toeval over en had-
den samen gebroederlijk op don-
derdag- en vrijdagmiddag vooraf-
gaand aan de wedstrijd de nodige 
trainingsuurtjes gemaakt. Tijdens 
deze trainingsuren bleek al dat de 
vis goed los was. Er werd in twee 
vakken gevist.

Uiteindelijk was er weinig verschil 
in de vangsten tussen vak A en 
vak B. Rob Golstein deed wat hij 
doen moest en won vak A, Marcel 
werd in dit vak tweede en moest in 

Rob zijn meerdere erkennen. Rob 
bleef hierdoor Marcel in het totaal 
klassement slechts 1 punt voor en 
werd hierdoor Kampioen vaste 
hengel 2016 van HSV De Snoek-
baars. Twee weken geleden wist 
Rob ook al de vrije hengel compe-
titie te winnen en pakte zo dus de 
dubbel. 

Jan Groot Jebbink had geen zicht 
meer op het kampioenschap, maar 
nog wel op de 3e plaats. Deze 3e 
plek stelde Jan met groot vertoon 
veilig door maar liefst 6 kilo en 640 
gram vis te vangen. In totaal werd 
er vandaag 26 kilo en 120 gram vis 
gevangen. Omdat dit tevens de af-
sluitwedstrijd van 2016 was, werd 
er bij “De Herberg” door iedereen 
nog even nagepraat onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
welke werden aangeboden door 
de vereniging. 

VAK A: 1. Rob Golstein: 3182 gram, 
2. Marcel Dekkers: 2360 gram en 3. 
Wim Bulten: 2120 gram.
VAK B: 1. Jan Groot Jebbink (Vor-
den): 6640 gram, 2. Nick ten Have: 
2360 gram en 3. Freddy Cornelis-
sen: 2200 gram.

DREMPT - Sinds het ontstaan van 
de gemeente Bronckhorst vindt 
er eens in de twee jaar een zoge-
naamde ‘Bronckhorster Avond’ 
plaats. Op die avond komen de 
leden van de folkloristische dans-
groepen ‘de Iesselschotsers’ uit 
Steenderen, ‘de Knupduukskes’ 
uit Vorden en ‘Wi’j eren ‘t Olde’ uit 
Velswijk bij elkaar voor een gezel-
lige avond.

Dit jaar vond de ‘Bronckhorster 
Avond’ op 8 oktober plaats in het 
dorpshuis in Drempt. Het pro-
gramma werd verzorgd door ‘de 
Iesselschotsers’. Na de officiële 
opening werd een Doedans ge-
houden. Daarbij werd er door elke 
groep een dans voorgedaan en 
uitgelegd aan de andere groepen. 
De Iesselschotsers presenteerden 
hun dans ‘Donder in ‘t hooi’, ‘de 
Knupduukskes’ deelden hun ‘Sta-
ringwals’ en Wi’j eren ‘t Olde pro-
beerde ‘de Klompendans’ aan de 
collega’s te leren. Een tweede on-

derdeel was een quizprogramma. 
Daarvoor had de organiserende 
vereniging zo’n dertig poppen 
aangekleed in klederdrachten. De 
opdracht was om de herkomst-

plaats van elke klederdracht er bij 
te vinden. De rest van de avond 
kon er naar hartenlust gedanst 
worden op de muziek van de eigen 
muzikanten.

Bronckhorster Avond voor
folkloristische dansgroepen

Leden van de drie folkloristische verenigingen wisselden hun dansen uit. Foto: PR

Zorg- en recreatieboerderij De Bult in Toldijk. Foto: PR

ZELHEM - Woensdagavond 19 ok-
tober staat de band ‘Jolian’ 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 live en de bandleden 
worden geïnterviewd door de pre-
sentatoren van het programma. 
Jolian heeft een zeer gevarieerd 
repertoire, van rock tot folk en 
van country tot hier en daar een 
ballad. Daarnaast speelt de band 
ook eigen werk. Daarvoor schrijft 
de zangeres (Jolian) alle teksten 
compleet met muziek. Het pro-
gramma is live te beluisteren via 
Radio Ideaal. Live meekijken kan 
op woensdagavond vanaf 19.30 
uur via www.ideaal.org.Deze week is de band Jolian te gast bij Live@Ideaal. Foto: PR

Jolian bij Live@Ideaal

(Advertorial)

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

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

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

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

Meer weten of een vrijblijvende 
rondleiding?
Kijk op Eminent-wonen.nl of bel 
06 - 82672691.
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gelag. Weggaan uit de vertrouwde omgeving kan voor veel verdriet zorgen. Eminent 

Wonen & Zorg biedt een oplossing die lijkt op wat mensen gewend zijn: kleinschalig 
wonen in een exclusieve, huiselijke sfeer met persoonlijke aandacht. De wensen van 
de bewoner staan hier centraal, zo komt goede zorg & welzijn tot stand “ 

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

mogelijkheden. 
 
Meer weten of een vrijblijvende rondleiding? 

Kijk op Eminent-wonen.nl of bel 0682672691 
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Veelzijdig genieten bij Erve Kots
LIEVELDE - Echt Achterhoeks ge-
nieten kan op vele manieren. Erve 
Kots is trots op zijn restaurants met 
elk een unieke ambiance, op het 
historisch museum en het rustie-
ke logement. Er is de laatste jaren 
veel gebeurd. Het bedrijf beschikt 
nu over twee nieuwe, authentieke 
keukens in de Herberg en in het 
restaurant ‘het Hoofdkwartier van 
de Prins’.

De combinatie van een klassiek 
restaurant en een steakhouse en 
biedt zoveel mogelijk ruimte aan 
unieke streekgerechten. Man kan 
er eigentijds en toch authentiek à 
la carte eten. Vanaf oktober staan 
er allerlei wildspecialiteiten op 
het menu. Het Hoofdkwartier van 
de Prins onderscheidt zich door 
de ‘Josper’ houtskooloven, een 
oven waarmee tijdens bereiding 
het goede van de verschillende 
vlees- en vissoorten wordt behou-
den. Erve Kots biedt ook een pan-
nenkoeken- en grillbuffet in de 
herberg. En over een rustiek loge-
ment met eigentijdse kamers en 
een bruidssuite, elk met uitzicht 
over de landerijen en het museum. 
Mensen zijn er ook aan het juiste 
adres voor bijzondere activiteiten 

en arrangementen, feesten en buf-
fetten. Op 12 november wordt voor 
de liefhebber een wildavond geor-
ganiseerd. Een proeverij van ver-
schillende wildspecialiteiten, zoals 
ree, wild zwijn of eendenborst.

Op Erve Kots wordt Frederik Hen-
drik Pilsner gebrouwen. Dit gebeurt 
op ambachtelijke wijze waarbij 
het bier natuurlijk wordt gefilterd 

zonder toevoeging van smaak- en 
conserveringsmiddelen. Op 19 no-
vember wordt een Brouwersavond 
georganiseerd. Het seizoensbier 
van de maand is Stadschschemer, 
een zwaarder herfstbiertje uit de 
bokbieromgeving. De naam is ont-
leend aan Stad Groenlo, de stad 
waar Frederik Hendrik een stukje 
strategie neerlegde om de stad in 
te nemen in 1627.

ZELHEM - Traditiegetrouw sluit 
Gaon etten het seizoen af met 
een speciaal diner rond Wild. 
Deze laatste editie van Gaon van 
dit jaar zal ergens in of in de om-
geving van Zelhem plaatsvinden. 
Vanwege het weer worden de ta-
fels binnen gedekt, zodat regen 
of kou geen roet in het eten kan 
gooien.

Jurgen Korthout is als chef kok ver-
antwoordelijk voor het drie gangen 
menu van de avond en de voor-
bereidingen ervan. Samen met 
kok René Klein maakt hij er een 
heerlijke ‘Wild’ culinaire avond 
van. Gaon Etten is een leuke, ver-
rassende avond uit. De ingrediën-
ten bestaan uit onbeperkt Achter-
hoekse wijn en bier, amusement 
en heerlijk eten van Achterhoekse 
bodem op een bijzondere plek 
waar alleen voor deze ene avond 
een restaurant is. Zoals altijd ver-
dient de keuze voor de locatie een 

dikke pluim. Het is daar waar het 
verleden tot leven komt. Omdat er 
slechts een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar is, is reserveren 
voor Gaon etten op vrijdag 28 ok-

tober vooraf noodzakelijk. Dit kan 
via de website.
   

 ■ www.gaon.nl

Wild eten bij laatste editie Gaon
etten 2016

Proef de wijn Goodgoan bij Gaon. Foto: Alice Rouwhorst

Foto: PR Erve Kots

Event voor startende ondernemers in 
Groenlo

Antwoord op uw 
ondernemers- 
vragen
REGIO - Voor mensen die de stap 
willen zetten om voor zichzelf 
te beginnen organiseert de Ra-
bobank een informatieve beurs 
waarop lokale experts en de Ka-
mer van Koophandel klaar staan 
om antwoord te geven op onder-
nemersvragen over onder andere 
zakelijke rekeningen, verzekerin-
gen, (alternatieve) financierings-
vormen, belastingen en rechtsvor-
men. Geïnteresseerden kunnen 
zaterdag 29 oktober tussen 10.00 
en 16.00 kunnen vrijblijvend het 
kantoor van de Rabobank binnen-

lopen aan de Winterswijkseweg 1.

Workshops en Rabo Pitch & Go
Gedurende de dag worden er 
daarnaast verschillende work-
shops georganiseerd.

Informatieve 
beurs met lokale 
experts

Deze gaan onder meer over ‘het 
schrijven van een ondernemings-
plan’, ‘het positioneren van je be-
drijf’ ‘en ‘het effectief inzetten van 

social media’. Ook geeft Alex Klein, 
freelance professor marketing & 
sales, starterstips en eenvoudige 
verbeterpunten die direct toege-
past kunnen worden. Voor starters 
die al een concreet bedrijfsplan 
hebben en op zoek zijn naar ka-
pitaal is er de mogelijkheid om 
dit plan te presenteren tijdens de 
Rabo Pitch & Go. Hier krijgen zij 
tips en aanwijzingen en horen zij 
direct of ze in aanmerking komen 
voor een financiering.

Aanmelden
Een volledig overzicht van alle 
workshops en het programma is 
te vinden op www.kennisvloer.nl. 
Hier kunnen bezoekers zich even-
eens inschrijven voor de work-
shops en de Rabo Pitch & Go.

Gezellig griezelen voor alle leeftijden
HENGELO - Familiepretpark de 
Waarbeek verandert op 29 oktober 
in een griezelig oord, met weer-
zinwekkende kledij, demonische 
spijzen, bloederige brouwsels, een 
schat aan raadsels, een vleugje 
zwarte komedie, met verbeel-
dingskracht, verpozing, bloedstol-
lende en spookachtige elementen. 
Het park opent haar poorten zo-
wel overdag als tot zeer laat in de 
avond om Twekky’s Halloween te 
vieren.

Voor de kleinsten
Op zaterdag 29 oktober is het van 
11.00 tot 16.00 uur griezelig gezel-
lig in dit familiepretpark. Bloede-
rige brouwsels, spannende etens-
waren en een schat aan raadsels. 
Allemaal afgestemd op kinderen 
tot en met 12 jaar. Vanaf 17.00 uur 
wordt het park nóg een stukje en-
ger. Het wordt dan namelijk over-

genomen door freaks die je liever 
niet wilt tegenkomen… Vanwege 
de spanning wordt het aangeraden 
om kinderen tot 16 jaar hier niet 
naartoe te laten gaan. De attracties 
zijn de hele avond geopend. Voor 
het evenement Halloween is De 
Waarbeek een samenwerking aan-
gegaan met een grote groep Twen-
tenaren. Met een hele groep gri-
meurs, decorbouwers, acteurs en 
creatieve denkers toveren ze het 
park in een week tijd om tot een 
spannend griezelig pretpark waar 
Twekky de hoofdrol zal spelen. 
Voor de Halloween evenemen-
ten zijn de gewone tickets te koop 
op de website. Het team van De 
Waarbeek begroet iedereen graag, 
al dan niet in een griezelige outfit.
   

 ■ www.waarbeek.nl

Geeteling
Van alle vogels die ik in mijn tuin 
zie of tegenkom op mijn dagelijk-
se wandelingetjes met de hond, 
is er één de absolute favoriet. 
De Turdus merula staat wat mij 
betreft ver boven die drukdoene-
rige meesjes, de schreeuwerige 
spreeuwen of die brutale mussen. 
Ja, ik weet het wel: de merel kan 
ook heel druk doen, zeker als-ie 
tussen het dode blad onder de 
heg aan het fourageren is. En als 
er op de zendmast in de tuin van 
onze achterbuurman eentje aan 
het zingen is, gaat dat met een 
dusdanig volume dat ik er niet 
meer van kan slapen. En tenslot-
te: of een merel ‘vreg’ (brutaal) 
is? In zijn liedje D’n Haof heeft 
de Limburgse troubadour Gé 
Reinders het over ‘vrekke maerel-
kaerlkes’ (Die sjiete dich veur de 
peut, aldus Reinders in zijn sap-
pig Limburgs). Dat zegt wel ge-
noeg, ducht mij.

Maar ondanks dat alles…. Van 
alle alledaagse vogels is mij de 
merel het liefst. En dan vooral het 
mannetje. Misschien juist omdat 
hij - meer nog dan zijn vrouwtje - 
die slechte (?) eigenschappen al-
lemaal in zich verenigt. De merel 
is enerzijds de Pietje Bell van de 
vogelwereld rond mijn huis, an-
derzijds: in zijn zwarte verenpak 
toont-ie zich als een dorpsnota-
bele.
Ik ben met mijn liefde voor me-
rels misschien een beetje erfelijk 
belast. Mijn vader had ook een 
duidelijke voorliefde voor deze 
vogel. Alleen gebruikte hij de 
Achterhoekse benaming geete-
ling. Hij sprak nooit over merels. 
Wel mét de merels, vermoed ik. 
‘De geeteling was er weer’, was 
zijn verklaring toen mijn moeder 
eens vroeg waarom hij zo lang in 
de tuin was geweest. Ik denk dat 
hij die middag, zittende op die 
grote veldkei die in onze tuin lag, 
een lang gesprek met één of meer 
merels heeft gevoerd….
Mijn vader hield veel van taal en 
zeker van streektaal. Met muziek 

had hij minder. Zeker met de 
muziek van mijn generatie. Ook 
als er in het Achterhoeks werd 
gezongen maakte dat niets uit. 
Normaal, Jovink of Kasbendjen, 
hij vond het helemaal niks. Maar 
natuurlijk, er is altijd één uitzon-
dering. In zijn geval was dat Jan 
Ottink. Die kon hem wel bekoren. 
Al moet ik er eerlijkheidshalve bij 
zeggen, dat Pa slechts één liedje 
kende. Uiteraard: Geeteling!

In de morgen heur ik ow zingen,
De zommer maakt ow bli-j.
Och, was ik ok een geeteling,
Dan waw now samen vri-j.

De afgelopen weken was het stil 
rond mijn huis. Op de zendmast 
zat geen merel. En ook op mijn 
wandelingen zag ik die ‘ vrekke 
maerelkaerlkes ‘ niet meer. On-
getwijfeld het gevolg van de 
merelziekte, waarover ik in de 
krant al had gelezen. Het Usutu-
virus, dat een paar jaar geleden 
in Duitsland een slachting onder 
de merels had veroorzaakt, had 
nu ons land bereikt, meldde de 
krant. Inderdaad, vorige week op 
onze wandelvakantie in het Sau-
erland zagen we geen enkele me-
rel. Sombere vooruitzichten dus 
ook voor de Achterhoek?

Nee, gelukkig lijkt het mee te val-
len. Afgelopen donderdag spotte 
ik tijdens het uitlaatrondje al 
weer vier merels. Eén heel bijzon-
dere zelfs: een bonte. Witte veren 
tussen de zwarte (in dit geval was 
het half-om-half) duiden op leu-
cisme. Dat betekent dat de vogel 
onvoldoende pigment aanmaakt. 
Een afwijking, maar daar valt mee 
te leven. En het heeft niets met 
het Usutu-virus te maken.
Een dag later werd ik helemaal 
gerustgesteld. Op de zendmast 
in de tuin achter ons zat weer, 
als vanouds, een merel. De paal 
zwiepte heen en weer in de harde 
wind en het dier had moeite zich 
zittende te houden. Maar zingen 
dat-ie deed!……..

Zwaleman

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Werkvoorbereider m/v 

Heb jij een grote affiniteit met de bouw en wil je graag 
aan de slag als werkvoorbereider?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als werkvoorbereider bepaal jij op basis van de offerteaanvragen 
de haalbaarheid van het project. Hierbij kan het gaan om klein-
bouw, maar ook om grotere nieuwbouw projecten. Je calculeert 
de kostprijs en maakt detailtekeningen met behulp van Revit en 
Autocad. Bij het maken van de productieorder houd je rekening 
met levertijden van het materiaal, de wensen van de klant en de 
benodigde materialen. Het is belangrijk dat je over communicatieve 
vaardigheden beschikt, aangezien je veel  contact hebt met klanten.

Schilder m/v

Ben jij een ervaren schilder en woon je in de omgeving 
van Lochem?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als schilder verricht je met name onderhoudswerkzaamheden 
aan woningen. Het kan ook voorkomen dat je nieuwbouw moet 
schilderen. De werkzaamheden zijn in de omgeving van Lochem, 
en daarom is het belangrijk dat je in de directe omgeving woont.

Straler m/v

Heb jij een vaste hand en ga jij als straler graag de 
uitdaging aan? Kan jij zelfstandig werken en ga je voor 
de hoogst haalbare kwaliteit? Dan zoeken wij jou voor 
onze opdrachtgever Aebi Schmidt Nederland!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Ter uitbreiding van het team is onze opdrachtgever voor aanko-
mend seizoen op zoek naar een straler. Als straler zorg jij ervoor 
dat de onderdelen zodanig gestraald worden dat je collega ze 
direct kan coaten. Je hoofdtaak is het stralen van grote onderdelen. 
Je werkt zowel met een robot als handmatig. Ook krijg je de kans 
om opgeleid te worden als poedercoater. Naast deze werkzaam-
heden zorg je voor het interne transport van materialen met behulp 
van een heftruck. Het gaat om fysiek zwaar werk. Omdat je in een 
klein team collega’s werkt heb je een groot verantwoordelijkheids-
gevoel. Je controleert zelf de producten en je werkt zeer nauwkeu-
rig. Ook doe je zelf klein onderhoud aan de straalbenodigdheden.

Productiemedewerker Textiel m/v 

Ben jij gedreven en nauwkeurig? 
Heb jij kennis van textiel?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het bedienen 
van een machine die grote rollen textiel omzet in kleinere rollen met 
diverse afmetingen. Tijdens deze mutatie controleer je het textiel op 
diverse fouten. Dit doe je met behulp van een lichtbak, waardoor 
onder andere weeffouten beter zichtbaar worden. Naast deze werk-
zaamheden kan het ook voorkomen dat je op andere afdelingen 
wordt ingezet, waar je diverse productiewerkzaamheden uitvoert. 
Het gaat om fysiek zwaar werk en je werkt in twee ploegendienst. 
Wij zoeken een kandidaat die in de omgeving van Goor woont. 

Customer Service Medewerker m/v

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

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

Poedercoater m/v

Heb jij een vaste hand en ga jij als poe-
dercoater graag de uitdaging aan? Kan 
jij zelfstandig werken en ga je voor de 
hoogst haalbare kwaliteit? Dan zoeken 
wij jou voor onze opdrachtgever Aebi 
Schmidt Nederland!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Ter uitbreiding van het team is onze opdracht-
gever voor aankomend seizoen op zoek naar 
een poedercoater. Als poedercoater zorg jij 
ervoor dat de onderdelen zodanig gecoat 
worden dat ze tegen weer en wind kunnen. Je 
hoofdtaak is het handmatig coaten van grote 
onderdelen. Je brengt een dikke primerlaag 
van 100 mU gelijkmatig aan.

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

WEES LOYAAL, 
KOOP LOKAAL

VEEL KEUS
 Lokaal kopen zorgt ervoor dat u de variëteit aan winkels en producten 

in uw omgeving in stand houdt.

HET SCHEELT IN UW EIGEN PORTEMONNEE
 Lokaal kopen is goed voor iedereen en dus ook voor u zelf. Uit onder-

zoek is gebleken dat geld dat door lokale bedrijven wordt verdiend 

voor een deel ook weer terugvloeit naar de gemeenschap. Door lokaal 

kopen lijkt u soms duurder uit te zijn, maar het scheelt u uiteindelijk 

in uw eigen portemonnee. Lokale bedrijven geven meer uit aan chari-

tatieve en culturele instellingen en verenigingen in de buurt.

PERSOONLIJK ADVIES
 Lokaal kopen betekent dat u als klant een direct aanspreekpunt hebt 

wanneer u advies wilt krijgen of wanneer er achteraf iets met het 

gekochte product aan de hand blijkt te zijn.



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
22 - 23 oktober, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire Medipoint thuiszorgwinkels
Vorden, Raadhuisstraat 1, winkel.vorden@medipoint.nl
Geopend ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een verpleeg-
kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, 
Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, gespecialiceerd 
in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, 
ook ambulant.

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het Hoge 3, 
7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
Op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

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

Vrijwillige ouderen adviseurs KBO gemeente bronckhorst (VOA)
Coordinator: Frida van der Schot, tel. 0575-462992. Hulp bij aanvragen 
WMO. Huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 23 oktober, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.
1e C: KiA – Hervormingsdag; 2e C: Eredienst en pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 23 oktober, 10.00 uur, ds. J.J. Mol uit Bathmen.
1e C: KiA – Hervormingsdag; 2e C: Eredienst en pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 23 oktober, 10.00 uur, ds. Tim Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 oktober, 17.00 uur, Woord-en Communieviering, werkgroep.  

R.K. kerk Vorden
Zondag 23 oktober, 9.30 uur, Eucharistieviering, F. Zandbelt, em.-priester. 

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

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

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

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

Volop mooie bio-. sier en 
eetpompoenen. Verkoop 
ma. t/m zat. 9.00 tot 17.00 
u. Pompoenen uithollen als 
sfeerlicht gehele maand okt. 
10.00 - 12.00 u. en 13.30 - 
16.00 u. voor alle leeftijden 
en partijtjes. Aanmelden 
voor deelname tel.: 0314-
324356. www.aaldering-
destek.nl Zelhem. Zondag 
23 okt extra open.
   

FRANSE les voor elk ni-
veau, ook bij u thuis. Neemt 
u gerust conact op met 
mevrouw Rietman. erie-
tman@lijbrandt.nl of telef: 
0650293928.
   

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

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

Te huur Steenderen: ruime 
semi-bungalow, badkamer 
& slaapkamer (beg.grond), 
3 slaapkamers (1e verd.). 
Huurprijs € 936,-/mnd. Info: 
06-23676913.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 23 oktober
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL DE POL
Vincent van Goghstraat 72

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

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 30 oktober
10.00 - 17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
   Breedestraat 39

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

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Dé beurs voor 55 plussers in Oost-Nederland

woensdag 19 t/m zaterdag 22 oktober
Hanzehal Zutphen 
Fanny Blankers-Koenweg 2 - 7203 AA Zutphen

Openingstijden: van 10.00 tot 17.00 uur

 www.55plus4daagse.nl

Beursthema’s: 
  Sfeervol wonen 
 Gezondheid & beweging 
 Reizen 
 Hobby & creativiteit 
 Podiumprogramma 
 Modeshow

Voor 
de klas 
maak jij 
het 
verschil!

Studeer aan de beste pabo van Gelderland

Open dag 
5 november

Kijkdag 
23 november

 www.iselinge.nl


