
Teleurstelling na uitleg over plannen 
megastallencomplex aan de Polweg 6 in 
Wichmond. B  5

Tot aan hun middel gingen de 1242 deelnemers aan de achtste editie aan de Blubberrun door de drek en het water. Foto: Jan Hendriksen. 

Blubberrun telt talloze indringende verhalen
VORDEN - De Vordense Blubber-
run was vorig jaar goed voor een 
donatie van 8100 euro aan het 
KWF Kankerbestrijding. Onge-
twijfeld zal ook dit jaar weer een 
dergelijk bedrag op de rekening 
van het KWF worden gestort. 
Want zondag was de deelname 
met 1242 ‘ploeteraars’ door de 
modder wederom groots van 
omvang. Er stond zelfs een half 
uur voor aanvang van de achtste 
editie een heuse twee kilome-
ter lange file op de Lindeseweg 
richting de Lindesche Molen die 
pontificaal op deze zonovergo-
ten herfstdag haar wieken liet 
draaien.

Door Jan Hendriksen

Het is rond de klok van tien uur en 
het is het al een gekrioel van je-
welste rond de Lindesche Molen. 
Individueel en in groepsverband 
staat men in een lange rij voor het 
inschrijfbureau om het startnum-
mer af te halen. “We hadden met 
duizend deelnemers de voorin-
schrijving al gesloten. Maar met 

dit mooie najaarsweer melden 
zich nog tientallen deelnemers”, 
zo verklaart Arjan Mombarg, een 
van de organisatoren van de run. 
Mark Berenpas (10), Wesley Was-
seveld (12), Wouter Uilenreef (12) 
en Larissa Reinders (12) staan in 
hun nog fel groene schone shirts 
voor de molen te wachten op hun 
teamgenoten. In groepsverband 
onder de noemer ‘Lindesche Mo-
len’ hebben ze zich ingeschreven. 
Als de groep compleet is wordt er 
een fotosessie voor de molen ge-
maakt om vervolgens aan de mas-
sale warming-up deel te nemen.

De Lindese Enk trilt bijna letterlijk 
onder de voeten door het massale 
gespring van de deelnemers en de 
beats die uit de geluidsboxen spat-
ten. In hun nog smetteloze T-shirts 
staan beide vriendinnen Renske 
Uilenreef (14) en Bente Lenselink 
(15) uit Toldijk vervolgens op het 
startschot te wachten. Met een 
enorme knal middels een carbid-
bus worden de deelnemers weg-
geschoten voor de runs over vier, 
zes en twaalf kilometer. Om enigs-
zins herkenbaar te blijven voor de 
familieleden van Bente en Renske 
dragen beide meiden een duikbril.

“Ook prettig als we kopje onder-
gaan in een van de moddersloten”, 
zo verklaart Bente. En weg zijn ze. 
Op de shirts van een 29 tal deelne-
mers een afbeelding van een var-
ken, het lievelingsdier van de vier-
jarige Mart Janssen uit Holten die 
nierkanker heeft. De deelnemers 
hebben hun gezichten zelfs var-
kensroze geschminkt. En op me-
nige neus ‘staat’ een varkenssnuit. 

Een groot stel Vordense vrienden 
van Mart’s vader en moeder en 
enkele familieleden hadden zich 
ingeschreven voor de Blubberrun. 
Een touw die van hand tot hand 
door de groep loopt gedurende de 
run moet de verbondenheid met 
Mart symboliseren. “Nu de ziekte 
zo dichtbij is hebben we ons col-
lectief ingeschreven. We wilden 
iets voor Mart doen”, zo verklaart 
Jorre Hertgers de deelname na-
mens de groep. De jongste deelne-
mende telg in de groep is de vijfja-
rige Saar Hertgers, de oudste Ton 
Roelvink (70), opa van Mart. Als 
laatste deelnemers gaat de groep 
van start voor de run over vier ki-
lometer.

Tot het middel 
door de drek en 
het water

‘Varkens’
Een parcours door weilanden, 
over recent kaal gemaaide maïs-
velden en over bos- en zandpa-
den. Maar ook door de sloten die 
her en der tot het parcours beho-
ren. Sommigen atleten zoals Da-
vid Klein uit Vorden springen er 
radicaal overheen. Maar anderen 
gaan tot hun middel door de drek 
en het water. Een deel komt er dan 
ook als ‘varkens’ uit te voorschijn. 
Want de oproep van de enthou-
siaste presentator Jannes Mulder 
om als ‘smerigste varken’ onder 

de finishvlag door te komen in de 
schaduw van de draaiende Linde-
sche Molen is niet aan dovemans-
oren gezegd. Binnen de Vordense 
vriendengroep rondom Mart 
wordt Jorre Hertgers tot ‘smerigste 
varken’ uitgeroepen. Van top tot 
teen zit hij onder de modder door 
een ‘bommetje’ in een van de slo-
ten.

Zielsgelukkig
Uiteindelijk komt de teller aan de 
achtste Blubberrun uit op 1242 
deelnemers. “Daar zijn we ziels-
gelukkig mee. Alles is perfect ver-
lopen. Dit aantal is voor ons nog 
beheersbaar. Met dank aan al die 
grondeigenaren en het Gelders 
Landschap. Want zonder hun 
spontane medewerking hadden 
we dit festijn niet kunnen organi-
seren” zo benadrukt Ilona Bour-
gondien- Lenselink namens de or-
ganiserende stichting als de laatste 
deelnemers de finish bereiken.

Bourgondien had zondagmiddag 
na afloop nog geen indicatie wat 
de netto opbrengst van de Blub-
berrun 2015 is. “We moeten alle 
opbrengsten en kosten nog tegen 
elkaar afstrepen. Maar hopelijk 
evenaren we het bedrag van vorig 
jaar.”

Foto’s
Voor meer informatie en foto’s, zie 
de websites.
   

 ■ www.blubberrun.nl ■ www.achterhoekfoto.nl
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Actie voor 
allerarmsten 
VORDEN - Voor de 21e keer gaat de 
schoenendoosactie weer van start. 
In al die jaren zijn er ruim 750.000 
schoenendozen ingezameld en 
verzonden naar de allerarmste 
kinderen op aarde. Nog steeds 
leeft 1 op de 2 kinderen wereld-
wijd in armoede. De actie blijft dus 
hard nodig.

Jong en oud kunnen door het vul-
len van een schoenendoos met 
schoolspullen, speelgoed en hygi-
ene producten de kinderen laten 
zien dat er iemand aan hen heeft 
gedacht. Ook losse spullen zijn 
welkom zoals: knuffels-zeep-tand-
pasta-schriften-potloden. Zondag 
startte de actie in de Vordense ker-
ken en maandag 26 oktober op de 
Vordense scholen. De actie op de 
scholen loopt t/m 6 november. 

Op zondag 8 november vanaf 10.00 
uur wordt de actie afgesloten met 
een oecumenische dienst in de 
Christus Koning kerk, het Jebbink 
8 te Vorden. Voorganger is ds. Jan 
Kool. Het Schoenendoos kinder-
koor zal met en voor ons zingen.

Ook meedoen? Meld je bij Chris-
tien. 
   

 ■ Christien Stokkink-Sm., 
Hoetinkhof 112 in Vorden. 0575 
553761

Nieuwe 
burgemeester
Woensdag 21 oktober mocht 
de gemeente Bronckhorst 
haar nieuwe burgemeester 
verwelkomen. Wethouders, 
raadsleden, familie, vrienden 
en anderen wachtten Mari-
anne en haar familie op, die de 
gemeente kwamen binnenfiet-
sen bij de grens in Vorden.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

0573 - 25 17 61

Jaargang 77



persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg

voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

er verschillende mooie 

locaties zijn waar je een

uitvaart kunt houden?

Familieberichten
Voor vragen of meer informatie, bel: (0544) 80 10 30

Hartverwarmend waren de kaarten en uw 
aanwezigheid bij het afscheid van onze lieve 
mama, oma en omi

Annie Garritsen-Garsen
Hartelijk dank hiervoor.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Oktober 2015

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

HOVENIERSBEDRIJF  LUIJENDIJK

www.hoveniers-luijendijk.nl

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

MOOIE TOER MET 
LELIJKE EEND

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

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

LET OP!!!   LET OP!!!   LET OP!!!

STELLINGWEG 2

 14  TH EDITION

ZATERDAG 14 NOVEMBER

m.m.v.

Robert Smith, cello
Arjen Verhage, luit

Christina Edelen, orgel

Musikalische Exequien, Motet en Stabat Mater
 

van

Schütz, Bach en Nystedt

Hartelijk welkom op zondagmiddag 1 november bij de                  

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST 
ACHTERHOEK!
Spreker: Gijsbert Tomassen
Zang: Chr. Koor “Ontmoeting”, Apeldoorn.

Aanvang 16.00 uur in “De Brink”, Stationsplein 12 te Zelhem
(ingang zaal via de parkeerplaats aan de achterzijde, Industrieweg) 

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

Als je ouder wordt
En niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet
Maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden
Om bij ons te leven.
Dan hopen wij
Dat je nu de rust is gegeven.

Dankbaar voor de mooie jaren die wij samen 
hebben gehad, delen wij u mede dat is over- 
leden onze lieve, zorgzame man, (schoon)vader 
en opa 
  

Bennie Reintjes
Bernardus Gerardus

3 augustus 1939 Vorden 23 oktober 2015

Annie Reintjes-Waarle

Gerrit en Marianne

Mirjam en Jurgen
Sander, Jeroen

Herwin en Esther
Bas, Mirthe

Jos en Marieke
Lieke, Joerie

Mosselseweg 16a
7251 KT Vorden

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donder-
dag 29 oktober 2015 om 11.00 uur in de Chris-
tus Koning kerk, Het Jebbink 8 te Vorden.

Na de dienst begeleiden we Bennie naar zijn 
laatste rustplaats op de RK Begraafplaats,  
Eikenlaan 2 te Vorden. Na afloop is er gele-
genheid ons te condoleren in Het Klooster,  
Ruurloseweg 99 te Vorden.

Tevens is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van Bennie en ons te condoleren op woensdag  
28 oktober van 19.00 tot 19.30 uur aan de  
Mosselseweg 16a te Vorden.

Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe
voor elke dag mij hier gegeven
U hoger, reiner loflied toe.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor 
alle liefde warmte en hartelijkheid waarmee zij ons 
heeft omringd, delen wij u mede dat is overleden 
onze lieve moeder en oma

Willemina Johanna Tjoonk-Vriezen
Weduwe van Hendrik Tjoonk

* 5 augustus 1923 † 20 oktober 2015

 Holten: Albert en Marry
           Simon en Karlijn
 
 Ruurlo:  Benny en Sylvia
           Iris
 
 Houten: Henk
 
 Vorden: Han en Lyke
   Milou en Dennis
   Niels
   Kayla
 
 Vorden: Dick en Mireille
                Puck
                Jamie-Lee
                Quinn
’t Garmel
Schimmeldijk 2
7251 MX Vorden

De begrafenisplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Winst Dolfing, Pittens en
Vogels bij ONK Enduro Vorden
VORDEN - Afgelopen zaterdag 
werd er rondom Vorden de 52e 
'Oost-Gelderland-Rit' verreden 
onder goede weersomstandighe-
den. De Vordense motor vereni-
ging V.A.M.C. 'de Graafschaprij-
ders' had een prachtig parcours 
uitgezet. Dit was mede te dan-
ken aan de medewerking van de 
agrarische bedrijven en de vele 
vrijwilligers die een week vooraf-
gaand aan het evenement druk in 
de weer waren geweest. Vrijdag-
middag was het hele traject ge-
reed en kon men met een gerust 
hart uitzien naar de zaterdag.

De route naar de proeven toe was 
voor sommige rijders zwaarder 
dan de proeven zelf. Vordenaar Pe-
ter Groot Nuelend viel bijvoorbeeld 
driemaal in de route en werd even 
zoveel keren overeind geholpen 
door veteraan Joop Wuestenenk. 
Deze twee heren waren voorrijders 
en reden niet mee voor het kampi-
oenschap. Zij hielden de boel op 
het parcours in de gaten evenals 
menig ander clublid.

Lucas Dolfing wist de E1 categorie 
naar zijn hand te zetten. Hij wist 
Ismo ten Velde ruim 8 seconden 
voor te blijven. De 3e plaats ging 
naar Thierry Pittens. Twee podi-
umplaatsen waren er voor de club 
uit Vorden in de klasse E2. Bas 
Klein Haneveld en Erwin Plekken-
pol werden 2e en 3e. Haneveld had 
echter de pech dat hij een stuk lint 
in het achterwiel kreeg en daar-
door kostbare tijd verloor op win-
naar Wesley Pittens.
Haneveld liet wel blijken dat de 
winst er anders ook niet in had 
gezeten. Tegen Hans vogels is 
geen kruid gewassen in de klasse 
E3. Clublid Mark Wassink deed 
er alles aan om Vogels te verslaan 
maar ook ditmaal zonder succes. 
Wassink was wel de best of de rest 
met een uitstekende 2e plaats voor 

Robin Voortman die 3e werd. Alex 
v.d. Broek ging er met de winst van-
door in de EV40. Peter Lenselink en 
Peter Bergsma streden een sportie-
ve onderlinge strijd met elkaar uit 
en werden respectievelijk 2e en 3e.

Veel rijders uit 
de gemeente 
Bronckhorst

In de klasse N3 deden veel rijders 
mee uit de gemeente Bronckhorst 
die om de punten streden. Nico 
Freriks was de snelste man uit de 
gemeente. Hij werd 8e. Tom be-
rends, Mark Wichink Kruit en Ri-
chard Enzerink finishte als 9e, 14e, 
en 18e. Peter Berenschot en Bart 
oosting vielen vroeg in de wedstrijd 
uit. Maurice v.d. Berg deed het goed 
met een 8e klassering in de NV40. 
Kees Koolen eindigde in de achter-
hoede met een 28e positie. Marten 
Zilvold reed evenals v.d. Berg naar 

een 8e plaats maar dan in de klasse 
EV50. Een groot aantal deelnemers 
uit Bronckhorst reden mee bij de 
daglicenties. Niels Beck uit Vorden 
was als 11e de best geklasseerde 
rijder uit de gemeente. Na afloop 
van de ONK Enduro mochten de 
heren Off Road rijders een rondje 
over het parcours rijden. Na afloop 
liet menigeen weten dat vooral de 
proef bij Hameland zowel mooi als 
ontzettend moeilijk was. Menig-
een toonde dat ook respect voor de 
ONK rijders die snelle tijden op de 
klok wisten te zetten.

Na afloop was het tijdens de prijs-
uitreiking een gezellige samenzijn 
van coureurs, helpers en toeschou-
wers. Daar praatte men nog lang 
na op de mooie en goede afloop 
van de rit. Het grote aantal jeugdle-
den die ook mee hadden geholpen 
hoopten dat er snel duidelijkheid 
komt over het circuit in Delden. Zij 
willen niks liever dan, dat er vol-
gend jaar weer eens gereden zou 
kunnen worden.
   

 ■ www.enduro.nl

VORDEN - Om klokslag 19.00 uur 
doofden zaterdagavond 24 okto-
ber de straatlantaarns in het hartje 
Vorden rondom de oude Dorps-
kerk van de Hervormde Gemeen-
te Vorden. Wat was hier aan de 
hand? Was de stroom uitgevallen. 
Nee, het was een 'geregisseerde' 
stroomuitval in het kader van de 
'Nacht van de Nacht' die op het 
plantsoen voor de kerk werd geor-
ganiseerd.

Door Jan Hendriksen

In heel ons land is er zaterdag-
avond 24 oktober aandacht be-
steed aan de Nacht van de Nacht. 
Om stil te staan bij de lichtvervui-
ling waar mensen en dieren hin-
der van ondervinden en om de 
kinderen te laten zien wat donker 
is. Zo ook in Vorden. Schoolkinde-
ren, ouders en passanten genoten 
zaterdagavond dan ook van van 
een duister gebeuren in Vorden.

Voor de achtste keer organiseer-
den de Vordense Ondernemers 
Vereniging, Natuurmonumenten 
en Stichting Berend van Hackfort 
in samenwerking met sterren-
wacht Phoenix Lochem en vele 
vrijwilligers een gezellige edu-
catieve avond voor jong en oud. 
Ongeveer tweehonderd kinderen 
met ouders, opa's en oma's geno-

ten van de Nacht van de Nacht in 
Vorden. Als ambassadeur van de 
Nacht van de Nacht opende Wil-
lem Regtop deze feestelijke avond. 
Vervolgens kon men luisteren 
naar een spannend nachtverhaal 
over sterretjes in het heelal ver-
telt door Liesbeth Groot Jebbink. 
Daarna begon de menigte van 
kinderen met hun lampionnen 
aan de boswandeling rondom 
Kasteel Vorden en beleefden zij de 
duisternis van de nacht. Terug van 
hun voettocht nam Willem Regtop 
van Natuurmonumenten de kin-

deren mee naar een diorama van 
een donker sparrenbos met vele 
nachtdieren. In het duistere bos 
hebben nachtdieren zich verdekt 
opgesteld en de boswachter licht 
ze een voor een aan. En verhalend 
liet hij de das, de ransuil, de kerk-
uil, de jonge steenuil, de boom- 
en steenmarter tot de verbeelding 
spreken. Met het zelf bakken van 
broodjes, een versnapering voor 
ieder kind kreeg het feest, dat het 
jammer genoeg moest doen zon-
der flonkerende sterrenhemel, 
een laaiend slot.

Sfeervolle 'Nacht van de Nacht'
in donker Vordens centrum

Met hun lampionnen liepen de kinderen rondom Kasteel Vorden. Foto: Jan Hendriksen.

Mark Wassink pakte met een 2e plaats het podium in de E3. Foto Henk Teerink

Ont-moeten met passie
VORDEN - Op zondag 1 november 
is er weer een Ont-moeten. Deze 
keer zal Piet van Pelt spreken over 
Het Passion. Dit is een dak- en 
thuislozen voorziening in een 
christelijke setting in Hummelo.

Hier kunnen gasten een time-out 
moment hebben van ongeveer 6 
weken om hun leven opnieuw te 
overdenken en er mogelijk een 

nieuwe wending aan geven. Dhr. 
Van Pelt heeft in 2006 deze voor-
ziening opgezet. Hij zal iets vertel-
len over hoe het plan is ontstaan 
en tot stand is gekomen en over de 
zegen die hierover ervaren is. Zon-
dag 1 november 19.00 uur in Het 
Achterhuus achter de Geref.Kerk, 
Zutphenseweg 13 in Vorden. Rond 
19.45 uur is er koffie en gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten.

In de Najaarsspecial die als bijlage bij alle weekbladen van Achterhoek 
Nieuws b.v. is verschenen, staat op pagina 3 een column van Eva Schuur-
man. Deze column bevat echter niet de juiste inhoud. Om de fout te her-
stellen, plaatsen we hieronder de juiste tekst alsnog. 

Eikel
De kinderen vragen om een plas-
tic tas, ze willen kastanjes rapen. 
Ik juich ze toe en zeg binnens-
monds dat ik dat liever heb dan 
eikels, die zijn er al genoeg. Wat is 
het toch met al die eikels? Dat ik 
ze onder mijn schoenen wil voe-
len barsten? Dat elke stap me uit-
daagt een beetje met mijn voet te 
draaien zodat ik ze hoor kraken? 
Wat haalt de natuurvandaal in mij 
naar boven in de meest onverza-
digbare vorm? En waarom liggen 
ze ineens in groten getale voor me 
op straat? Als je langsloopt hoor 
je ze fluisteren: 'het is tijd voor je 
winterjas meisje' en 'maakt de re-
gen je soms neerslachtig?' En dan 
moet ik weer: 'Krak'.

Ze klieken samen als een tegen-
beweging tegen al wat zomers en 
licht is. En ik knijp toch liever mijn 
frons in de kreukels vanwege de 
zon, dan vanwege deze vallende 
vruchten des najaars. Je kunt ver-
dorie niet eens meer rustig door 
het bos lopen zonder helm. 'Pas 
op, vallende eikels.'

De tienerdochter van mijn liefste 
vriendin had laatst een deukje in 
haar voorhoofd. Bij het fietsend 
verlaten van het schoolplein werd 
ze geraakt door een vallende ei-
kel. Het lullige boogje waarmee 
hij van haar voorhoofd afketste 
deed haar in lachen uitbarsten. 
Ze is eikel-bestendig. De zomer 
huist in haar hoofd- en hart, 
zelfs wanneer de dikste jas haar 
schouders bedekt. Zij kan met 

gemak de puberteit in en daarna 
de adolescentie. Geen eikel zal 
haar bereiken, ze ketsen als van-
zelf op haar af. Ze is het voorjaar 
in de winter. En de zon in de kou. 
'Eikel-proof'.

Mijn jongste komt - tegen alle 
verwachtingen in- met een zak 
vol eikels binnen. 'Dit was niet de 
afspraak', hoor ik mezelf raspen. 
Verbaasd kijkt ze me aan. Zal ze 
eikel-bestendig zijn? Vraag ik 
me angstig af. Wie staan er over 
10 jaar aan het begin van haar 
schooljaar voor de deur? Zijn het 
metromannen in een tussenjas? 
Waait de herfst zich door harde 
lokken van gel? Of wapperen bla-
deren mee in een nonchalante 
neerwaartse haardracht? Nestelt 
zich het omhulsel van een tamme 
kastanje in een voorzichtig baard-
je? Of komen hippe hoofddeksels 
gevaarlijk overeen met de hoed-
jes van gevallen eikels?

Ze huppelt trots langs me heen, 
haar eikels kletteren treiterend 
tegen elkaar aan in de tas. Dan 
vraagt ze of ik nog saté-prikkers 
heb, ik geloof niet in voodoo maar 
duik meteen de keukenkastjes 
in. Eenmaal aan de knutseltafel 
voegt mijn vriend zich bij ons. 
Ondanks dat hij niets van een 
eikel wegheeft, houdt hij er wel 
eentje in zijn handen. Uitdagend 
beweegt hij de grootste eikel voor 
haar gezicht heen en weer. En dan 
zegt hij speels: 'Mama is een ….?' 
'Lieverd', antwoordt ze.

EvaSchuurman
Column

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

Maak zelf uw     
   compost

Met behulp van de hakselaars 

creëert u gemakkelijk uw 

eigen compostmateriaal. 

vanaf
 € 349,-
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Thuisservice voor particulier én MKB

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

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

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

Hekwerken en Omheiningen

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

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats!

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

Nieuwstad 31 • Lochem • Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 27 oktober t/m 2 november 2015.

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

Verse maaltijden 
service

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

LEKKER EN GOEDKOOP!!!!

milieu en bewust geteelde
ELSTAR APPELEN 2 kilo   199

BĲ NA HALOWEEN!!!!
BIOLOGISCHE GETEELDE
ORANJE POMPOENEN per stuk  1.79

ONDERSCHEIDEND LEKKER!!!!

TURBANA BANANEN
 heel kilo    0.99

DEZE WEEK!!!!

op ons gehele assortiment 

GESNEDEN GROENTEN  

50% 
 korting
2e zak naar eigen keuze met
UIT EIGEN KEUKEN...

RĲ KELĲ K GEVULDE WRAPS  
voor twee personen     9.98

+ GRATIS grote bak rauwkost v/h seizoen 
(ook voor 1 persoon mogelĳ k)
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram pepercervelaat + 100 

gram gebraden kipfilet

samen

3

95

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Duitse 

biefstukken

5

50

4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

gepaneerde 

schnitzels

6

95

4 stuks

SPECIAL

Portobello met 

kip

2

75

per stuk

MAALTIJD IDEE

Jacht-

schotel

5

50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 26 t/m 31 oktober.

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

CULTURELE ZONDAG DOESBURG
Elke eerste zondag van de maand openen 
meer dan dertig deelnemers hun deuren van 
12.00 tot 17.00 voor bezoekers. In de histori-
sche Hanzestad liggen de galerieën, de am-
bachtsateliers en de musea dicht bij elkaar. 
Parkeren en atelier / galerie bezoek zijn gratis.

www.culturelezondagdoesburg.nl 

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           Een leven lang

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

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



Bridgeclub 
Vorden
VORDEN - Hierbij de uitslag van 
de 1e periode van het seizoen 
2015/21016 van Bridgeclub Vor-
den. 

Uitslag 1e periode van de maan-
dagavond. 

Lijn A: 1. Max Maas en Sjoerd Ti-
chelman: 60,25%, 2. Adri Terlouw 
en Ria van Bosheide: 54,95% en 3. 
Ab en Kitty Vruggink: 49,99%. 
Lijn B: 1. Leni Lamers en Hans 
Jansen: 54,85%. 2. Jos en Henriette 
Meijers: 54,45% en 3. Herman en 
Betsy Haverkort: 53,86%. 
Lijn C: 1. Renate Lubke en Ger-
rie de Goeijen: 63,71%, 2. Herma 
Jacobs en Els van de Jagt : 54,65% 
en 3. Go Florijn en Alie Norde: 
54,23%.

Uitslag woensdag
Uitslag 1e periode van de woens-
dagmiddag. 

Lijn A: 1. Rini en Evert Thalen: 
58,79%. 2. Ab Vruggink en Hertog 
Enthoven : 57,03%. 3. Gerda Nul-
den en Ton Simonis: 55,56%.
Lijn B: 1. Jose Walter Kilian en 
Dick Wijers: 65,02%. 2. Stef en 
Fred Brink: 57,00% en 3. Wil War-
naar en Paulien Gasseling: 54,84%

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

Bezorgklachten
PBB Bezorgdienst: (0314) 62 51 59
pbbbezorgdienst@achterhoeknieuws.nl

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

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.
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Teleurstelling na uitleg over megastal aan de 
Polweg 6 in Wichmond
WICHMOND/VIERAKKER - Donder-
dagavond 22 oktober stond een 
informatiebijeenkomst gepland 
in het Ludgerusgebouw in Vier-
akker over de plannen voor de 
bouw van een megastal aan de 
Polweg 6. Bewoners binnen een 
straal van een kilometer rond 
deze locatie kregen hiervoor een 
uitnodiging. Kort voor deze bij-
eenkomst werd besloten ook van 
elke politieke partij één afge-
vaardigde toe te laten. Zij zaten 
letterlijk aan de zijlijn om toe te 
horen.

Door Liesbeth Spaansen

De avondvoorzitter Alfons van den 
Belt opende de avond. Hij zorgde 
ervoor dat Marcel Schiphorst van 
Schiphorst Bemiddeling & Advies 
zijn presentatie kon doen. De aan-
wezigen waren bijzonder teleurge-
steld dat Kees Koolen er zelf niet 
bij kon zijn. "Dat geeft aan dat 
hij de regio niet serieus neemt," 
vonden zij. "De heer Koolen heeft 
schijt aan de buurt en zijn omge-
ving."

Marcel Schiphorst vertelde over 
de geschiedenis en de mogelijk-
heden van de locatie, voorheen 
van de familie Burkink. Polweg 6 is 
aangekocht door Dutch Dairy Ge-
netics bv (DDG). Van het varkens-
bedrijf moesten de stallen worden 
verwijderd, een voorwaarde bij 
aankoop. De milieuvergunning 
werd omgezet naar rundveehou-
derij en fokkerij. Op de tekening 
werd de extensivering van het ge-
bied en de intensieve veehouderij 
duidelijk. "De heer Koolen wil toe 
naar een Innovatief Rundveebe-
drijf als visitekaartje van Neder-
land," aldus Schiphorst. "Hij wil 
groei verdienen, dat wil zeggen dat 
hij draagkracht wil krijgen van de 
omgeving."
Koolen heeft vrij veel grond, maar 
geen bedrijfslocatie en wilde graag 
dicht bij zijn huis een visitekaartje 
afgeven. "Hij wil gezellig kunnen 
eten bij Hackfort, zit niet te kort 
tegen de buren in verband met 
besmetting en wil de koeien niet 
buiten." Toch is Natuurmonu-
menten niet gelukkig met de si-
tuatie. Zij heeft veel geïnvesteerd 
in Hackfort, opdat er meer bij-
zondere dieren komen. Nu krijgt 
het natuurplan vorm en wordt de 
doelstelling tenietgedaan met een 
lichtbak in een stuk natuur. "Het 
perceel ligt dicht bij het Gelders 
Natuurnetwerk, maar het bijt el-
kaar niet," aldus Marcel Schip-
horst. "Er is veel geïnvesteerd om 
het licht minimaal naar buiten te 
laten komen."

De plannen op de locatie zijn 
aangepast, na de heftige reacties 
op het bericht dat er 1455 runde-
ren zouden komen. "We moesten 
daarom fors verkleinen, het wer-
den 650 dieren." De discussie die 
volgde ging over wie akkoord had 
gegeven voor dit plan. De buurt 
heeft het niet in een verslag kun-
nen terugvinden. Zij vroeg zich af: 
"Hoe kan een inschattingsfout als 
deze gemaakt worden?" Het ant-
woord was kort: "Er is voldoende 
ammoniak aangekocht en met 
het omrekenen van varkens naar 
rundvee, rekening houdend met 
de milieuregelgeving, kom je re-
kentechnisch op 1455 dieren." In 
de zaal was de mening: "We heb-
ben het hier over intensieve bio-
industrie. De Tweede Kamer vindt 
dat weidegang gegarandeerd moet 
worden." Koolen wil het rundvee 
niet weiden, maar op stal houden 
omdat dat beter is. Er zijn voor 
weidegang ook meer vergunnin-
gen nodig. Het zijn de mensen die 
het vee in de wei willen zien, zo 
wordt gesteld.

Draagvlak
De zaal vond het meten van 
draagvlak een heet hangijzer. Hoe 
wordt draagvlak gemeten? Marcel 
Schiphorst gaf aan dat het lastig is, 
omdat verschillende mensen er 
anders tegenover staan. "Het gaat 
om het welkom zijn." Omdat niet 
duidelijk is of Koolen van plan is 
een afspraak te maken voor draag-

vlakmeting, stelt de buurt voor zelf 
langs de mensen gaan en vragen 
wat ze vinden: 388 of 650 stuks. Dit 
buurtinitiatief wordt met applaus 
aangenomen!

Mest
Ander punt van aandacht was de 
mest. Schiphorst was kort. "De 
stal wordt geheel onderkelderd. 
Ronde mestbassins waren ver-
schrikkelijk, hier was de welstand 
niet blij van. Driekwart jaar wordt 
de mest onder het gebouw opge-
slagen en in het voorjaar mag het 
naar de percelen. Dat gaat wel 
meer kosten, maar dan is het een 
mooier plaatje. Koolen heeft vol-
doende plaats op eigen grond en 
is niet van plan mestvijvers aan te 
leggen."

Verkeersbeweging
Zou voor het vervoer van mest 
en ruwvoer een nieuwe provinci-
ale weg nodig zijn? En zo ja waar 
dan? Schiphorst zag het anders en 
was van mening dat de infrastruc-
tuur voldoende is. Als een bedrijf 
wordt vervangen, is er geen extra 
verkeersbeweging. Daar was de 
buurt het niet mee eens. De gron-
den (ca. 70ha) van Koolen liggen 
niet bij het bedrijf, dan zal verkeer 
noodzakelijk zijn. Er waren nog 
geen berekeningen over de logis-
tiek. "Als daar nader onderzoek 
nodig is, gaan we dat doen."

Fases
De plannen voor de bouw van de 
stallen, is in drie fases opgedeeld. 
Fase 1, een stal tot 100 koeien, is 
goed doorlopen en blijkt al een 
voldongen feit! Nu is Fase 2 aan 
bod, een eerste uitbreiding naar 
388 stuks rundvee waarvoor een 
wijzigingsverzoek is ingediend. De 
'milieu'vergunningen zijn al ver-
leend. "Als we het plan willen re-
aliseren, willen we verzoeken om 
het bouwblok te draaien." Fase 3 is 
de wenselijke eindsituatie: uitbrei-
ding tot 650 runderen. Benodigd 
zijn daarvoor een uitgebreide be-
stemmingsplanprocedure en een 
noodzakelijke milieueffectrappor-
tage. Het bouwblok wordt vergroot 
tot 2,5 tot 3 hectare, de begrenzing 
is dan 500 melkkoeien en 150 ove-
rig rundvee. Gestreefd wordt naar 
een goede landschapsinpassing, 
waarbij de begrenzing van het cou-
lisselandschap hoog op de lijst staat.

In de pauze worden vele discus-
sies gevoerd. Daarna beantwoord-
de Marcel Schiphorst de vragen uit 
de zaal. Over de hoge glazen pui 
bijvoorbeeld, de nokhoogte van 
de stallen, stank met zuidenwind, 
lawaai van voerhekken, de grootte 
van het laboratorium voor em-
bryo's, koeien spoelen en melk-
prijzen. Gevreesd wordt ook voor 
de dag dat Kees Koolen, na alles te 
hebben gerealiseerd, zijn bedrijf 
verkoopt. "Dan zitten wij met dat 
grote gebouw." De aanwezigen 
vonden het een gemiste kans, dat 
nog niet alles is onderzocht. Ge-
brek aan tijd, was een argument 
dat zij niet accepteerden. Zij had-
den hun vragen eigenlijk wel graag 
beantwoord gezien.

Als tot slot blijkt dat er 388 runde-
ren kunnen komen zonder de toe-
stemming van de raad en dat ook 
de verschuiving van het bouwblok 
zo mag, stopt de discussie di-
rect. Dan is er geen motivatie om 
draagvlak te creëren. "Juridisch 
heeft u gelijk, raad en bewoners 
zijn niet nodig," kan Schiphorst 
nog uitleggen. "Maar wij willen 
wel draagvlak voor Fase 3."
Meer dan teleurgesteld trekken de 
tegenstanders van het plan direct 
hun jas aan en gaan weg. "U wilt 
geen draagvlak, u wilt geen dia-
loog, u heeft al gekozen! We zijn 
voor niets gekomen!" Bij het na-
praten werd ook de andere kant 
van de zaak besproken, wat voor 
Marcel Schiphorst als waardevol 
werd ervaren.

Een volle zaal in het Ludgerusgebouw, waar de informatieavond over de megastal werd gehouden. Foto's: Liesbeth Spaansen

Mogelijk vooraanzicht megastal in Wichmond.
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Boeiende thuiswedstrijd in Kulturhus 
door Mezzo - Piano

VORDEN - Mezzo - Piano bestaat 
uit twee muzikale vakvrouwen: 
mezzosopraan Enneke Schek-
man - de Waard en pianiste Es-
ther Scheerder. In het Kulturhus 
gaven ze zondagmiddag een wel-
dadig concert. De weldaad zat 
niet alleen in de professionali-
teit, maar ook in de harmonische 
samenwerking van de twee en in 
het educatieve, entertainende en 
no-nonsense karakter.

Door Josée Gruwel

Op het programma stonden een 
twintigtal liederen, allen met pi-
anobegeleiding. "Voor de pauze 
brengen we liederen waarmee we 
onze samenwerking veertien jaar 
geleden begonnen. Het zijn wer-
ken waar we zelf dol op zijn, zoals 
Frauenliebe und Leben (acht lie-
deren) van Robert Schumann, La 
Maja Dolorosa van Enrique Gra-
nados en de opera Carmen van Bi-
zet", vertelde Enneke Schekman.
Na de eerste aankondiging volg-
de bij ieder lied uitleg, zodat het 
publiek het verhaal kon volgen. 
Doordat de zangeres vervolgens in 
de huid kroop van het personage 
waar ze over zong, werden de luis-
teraars gemakkelijk meegenomen 
in allerlei emoties. Kundig bege-
leid op de piano, die overigens qua 
geluid eigenlijk niet echt voldeed 
en vervangen had moeten zijn 
door een goede vleugel, toonde de 
voortreffelijk geschoolde mezzo-
sopraan zich tevens een boeiend 
entertainer.

Bij het slotakkoord van de Spaan-
se liederen riep iemand uit het 
publiek spontaan: ,,Prachtig!" Na 
de vurige melodieën uit de opera 
Carmen, waarbij het gaat over het 
mooiste meisje van de stad, had-
den sopraan en pianiste de harten 
van het publiek gestolen.
Het optreden ging na de pauze 

door met liederen waarbij vooral 
uitgepakt kon worden. Er klonken 
liederen van Mozart en een werk 
van Händel, Strauss, Verdi en Do-
nizetti.
Beroemde opera-aria's met on-
derwerpen als scheiden, de liefde 
voor een plataan, een aangescho-
ten Russische prins en een oude 
zigeunerin die op de brandstapel 
terecht kwam.

Enneke en 
Esther beide 
band met Vorden

Soepel, intens, harmonieus en 
speels ontvouwde het programma 
zich. Een vlotte, vrolijke toegift 
kondigde het einde van een mid-
dag vol kunst en educatie aan. 
Hierna hadden zangeres en pia-
niste tijd voor een kort persoonlijk 
gesprek met wie dat graag wilde.

Doelstellingen concerten
Willemijn Colenbrander, adviseur 
kunst en cultuur en lid van de 
Programmacommissie Kulturhus: 
"Een van de doelstellingen van de 
concerten is dat degenen die op-
treden een nauwe relatie hebben 
met Vorden. Hen willen we graag 
een podium geven. Hierbij gaat 
het om professionals, want we 
willen het niveau van de kunsten 
(theater, dans, muziek en litera-
tuur) hoog houden. Enneke groei-
de op in Vorden en Esther had een 
tijdlang een pianopraktijk in Vor-
den. Door deze formule hopen we 
steeds meer publiek te krijgen."

Volgende concert
Het volgende concert in deze reeks 
is op zaterdag 12 maart om 20.00 
uur in het Kulturhus. Dan treden 
Koen Brouwer en Rens Polman op 
met zang, muziek en teksten.

Meer informatie, zie de website 
van het Kulturhus.
   

 ■ www.kulturhusvorden.nl

Vordens Mannenkoor 
zoekt muzikale talenten
VORDEN - Het Vordens Mannen-
koor viert in 2016 het 80-jarig be-
staan. Want in 1936 zong een groep 
mannen die werkzaam waren bij 
de Vordense fietsenfabriek Empo 
ter gelegenheid van de opening 
van een nieuw fabriekscomplex. 
Uit dit optreden is uiteindelijk het 
Vordens Mannenkoor ontstaan.

Dit jubileum wordt volgend jaar 
uitgebreid gevierd onder andere 
met een aantal concerten. Het 
hoogtepunt hiervan is het jubile-
umconcert dat in het weekeinde 
van 22 oktober 2016 wordt gegeven 
met als thema 'Musical'. Omdat het 
koor in de afgelopen jaren veelvul-
dig concerten heeft verzorgd in 
Vorden en de directe omgeving, wil 
het koor dit speciale jubileumcon-
cert ook een duidelijke Vordens 
accent geven. Daarom is het koor 

op zoek naar muzikale talenten uit 
Vorden en omgeving die samen 
met het Vordens Mannenkoor het 
programma voor dit jubileumcon-
cert (en mogelijk ook voor de an-
dere concerten) gaan verzorgen. 
De muzikale talenten kunnen van 
alle leeftijden zijn. Zowel groepen 
als solisten, instrumentalisten als 
vocale talenten komen in aanmer-
king. Denkt je dat dit wel iets voor 
jou is, laat het dan, liefst vóór 1 
december weten. Voor informatie 
kan men contact opnemen met de 
secretaris Arie Aalpol van het koor 
tel. 0575 523054 of men kan mai-
len: info@vordensmannenkoor.nl. 
Samen zal men dan kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Het Vordens 
Mannenkoor hoopt er over een 
jaar dan een echt Vordens feest van 
te maken.

   

'Liedjes van vroeger'
VORDEN - Op dinsdagmiddag 3 
november worden weer met veel 
plezier en enthousiasme bekende 
liedjes van vroeger gezongen. De 
muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door Dick Wagenvoort op de 
accordeon. Iedereen, die zin heeft 
in zingen, is van harte uitgenodigd. 

Neem gerust vrienden, familie en 
buren mee. De Sing-In begint om 
14.30 uur in het Kulturhus, Dorps-
centrum in Vorden. Deelname is 
gratis.
   

 ■ Informatie: 0575 - 55 65 68

   

'A touch of Africa'
VORDEN - Zaterdag 31 oktober 
wordt in het Kulturhus/Dorps-
centrum aan de Raadhuisstraat in 
Vorden een concert gegeven, dat 
Afrikaans getint is. Uitvoerenden 
zijn muziekvereniging Excelsior uit 
Gelselaar en Vrouwengospelkoor 
Kwadrant uit Zutphen. Er zullen 
zowel bekende als minder beken-
de nummers ten gehore gebracht 
worden. Gezamenlijke optredens 

worden afgewisseld met uitvoe-
ringen door alleen orkest of alleen 
koor. Muziekvereniging Excelsior 
staat onder leiding van Berjan 
Morsink en Gospelkoor Kwadrant 
wordt gedirigeerd door Nardi 
Strijbos-Hilhorst en op de piano 
begeleid door Stefan Potman. Het 
concert begint om 20.00 uur. En-
tree 3 euro. Kinderen tot en met de 
basisschoolleeftijd gratis toegang.

VORDEN - Zondag 1 november is 
de start van een bijzondere foto-
expositie bij A-quadraat aan de 
Mosselseweg 12 te Vorden. Een 
van de exposanten is Bert Teunis-
sen, geboren in Ruurlo. In 1966 is 
hij, in de Achterhoek, begonnen 
met het maken van foto's van be-
woners in hun interieur. Bert is 
analoog fotograaf en is in binnen 
en buitenland grote bekendheid. 
Hij exposeert samen met Dennis 
A-Tjak, digitaal fotograaf.

Zaterdag 31 oktober a.s. om 15.00 
uur komt portretfotograaf Den-
nis A-Tjak op bezoek bij galerie A 
quadraat. Inloop vanaf 14.30 uur. 
Hij leert u de fijne kneepjes bij het 
maken van een goed portret.

Expositie
Zondag 1 november starten we 
met een bijzondere foto-expositie 
met de fotografen Bert Teunis-
sen en Dennis A-Tjak. De exposi-
tie duurt tot en met 13 december 
2015. Bert Teunissen heeft jaren 
gewerkt aan zijn fotoproject 'Do-
mestic Landscapes'.

Hiervoor heeft de kunstenaar, ge-
boren in Ruurlo, in verschillende 
Europese landen gezocht naar in-
terieurs van huizen. Hij probeert 
steeds de sfeer en het dagelijks le-
ven te vangen.

Zijn travellogs vertellen eenzelfde 
interessant verhaal over de beel-
den die hij maakte in verschil-
lende landen over de hele wereld. 
Londen, Amsterdam, Krefeld en 
Toronto zijn enkele plaatsen waar 
hij exposeerde. Ook zijn er diverse 
boeken over zijn fotografie ver-
schenen.

Dennis A-Tjak
Met de foto's 'Flowers of the Ne-
therlands' vestigde Dennis zijn 
naam als kunstenaar. Prachtige 
tulpen, in de knop, in volle bloei of 

op zijn retour. Zijn inspiratie haalt 
hij dan ook uit de natuur, en uit de 
schilderkunst.

Momenteel experimenteert hij 
'beyond photography': met ex-
treem vage foto's komen tot het 
streven naar de technisch perfecte 
foto. De fototechniek beheerst hij 
vanaf de 'camera obscura' tot de 
nieuwste digitale technieken.

Galeriehouders heten u graag wel-
kom aan de Mosselseweg 12 te 
Vorden.

Bijzondere expositie bij A-quadraat

Vanaf 1 november is de start van een bijzondere foto-expositie bij A quadraat. Foto: PR

Handelsmerk Esther (l) en Enneke is de informele manier van optreden. Foto: Josée Gruwel

(Advertorial)

Prachtig boek over de rijke  
historie van Herberg ’t Onland
Herberg ’t Onland, gelegen aan 
de weg tussen Doetinchem en 
Gaanderen, is een begrip in de 
Achterhoek en de Liemers. Ve-
len hebben een bezoek gebracht 
aan de horecagelegenheid voor 
een dansavond, bruiloft of een 
heerlijke pannenkoek. Dit jaar 
bestaat de herberg 225 jaar 
en dat moet gevierd worden… 
met een boek!

Inmiddels bestiert de zevende 
generatie, Wilfried Nijenhuis, 
met succes de prachtige herberg. 
Vanwege het 225-jarige jubileum 
is er een rijk geïllustreerd boek 
verschenen over de roemruchte 
geschiedenis van de uitspanning: 
‘Onland, een familiegeschiedenis 
1790-2015’.

“225 jaar Het Onland is gelijk aan 
twee-en-een-kwart eeuw wel-
en-wee van mijn familie”, aldus 
Wilfried Nijenhuis. “Een familie 
van ondernemers, landbouwers, 
voermannen op de diligences én 
bovenal herbergiers. In dit boek 
blikken wij terug op zeven gene-
raties Nijenhuis die samen met 
buurtgenoten en bezoekers lief 
en leed deelden in de mooiste 
herberg van de Achterhoek.”

Het boek telt bijna 80 pagina’s en 
vertelt het verhaal van de stich-
ting van de boerenherberg, het 

harde bestaan van de familie die 
hun geld verdienden als dagloner 
en herbergier in de negentiende 
eeuw en de opkomst van de be-
ruchte dansfeesten in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. De ver-
halen vol herinneringen en anek-
dotes zijn rijkelijk voorzien van 
prachtige kaarten en oude foto’s. 
Een feest der herkenning voor 
iedereen die er eens is geweest 
en voor alle andere Achterhoe-
kers en Liemersen een prachtig 
verhaal over een typisch Achter-
hoekse herberg.

Het boek is voor € 19,95 te koop 
in de volgende boekhandels:
•  Raadgreep & Berrevoets, Pri-

mera Overstegen (Doetinchem)
• Primera Ulft
•  VVV-vestigingen IJsselstreek 

(Terborg, Ulft en Varsseveld)
• Readshop Hengelo
• Boek & Buro Zutphen
•  Erfgoedcentrum Achterhoek & 

Liemers (Doetinchem)
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Wim Gudde: "Ik heb met plezier jaren in 
onderwijswereld mogen werken"

KRANENBURG - "Leren doe je over-
al, maar in het bijzonder op school. 
Samen met collega's, ouders en 
anderen heb ik op De Kraanvogel 
geprobeerd in te spelen op de spe-
cifieke mogelijkheden en behoef-
ten van de schoolomgeving. We 
hebben die proberen te verrijken 
met aangepast onderwijs en les-
sen, met mooie speelplekken, met 
kampen, sportdagen, speurtoch-
ten, excursies, vieringen en bezoe-
ken aan musea, met deelname aan 
allerlei plaatselijke activiteiten, 
met schooltuintjes en met onze in-
zet bij acties voor minderbedeel-
den. Zo kan onderwijs een aan-
trekkelijke en solide basis bieden 
en is het een prachtig instrument 
om bij te dragen aan de ontwik-
keling en daarmee aan het welbe-
vinden van grote groepen mensen. 
Ikzelf heb met plezier veel jaren in 
dat wereldje mogen werken." Met 
deze woorden besluit Wim Gudde 
het gesprek. Na een periode van 27 
jaar vol enthousiasme en gedre-
venheid als directeur van basis-
school De Kraanvogel werkzaam 
te zijn geweest neemt Wim Gudde 
(65) afscheid om van zijn pensi-
oen te gaan genieten. Ter gelegen-
heid hiervan biedt het bestuur van 
De Kraanvogel Wim Gudde vrij-
dag 30 oktober van 19.30 tot 22.00 
uur een afscheidsreceptie aan in 
de gymzaal van De Kraanvogel.

Door Jan Hendriksen

Geboren op een boerderijtje 
woonde en werkte Wim Gudde 
de eerste 37 jaar van zijn leven 
in Nieuw-Dijk, een klein dorp in 
De Liemers. "Uit een onderzoek 
van de Stichting Gelderland voor 
Maatschappelijk Werk in 1960 
bleek dat die streek in mijn jeugd 
tot de armste en minst ontwikkel-
de gebieden van heel Nederland 
behoorde. Dat gegeven heeft mijn 
leven in belangrijke mate bepaald. 
Al vroeg besefte ik dat goed on-
derwijs iedereen de mogelijkheid 
tot persoonlijke ontwikkeling kan 
bieden en daarmee de sleutel kan 
zijn tot een langer leven en meer 
gezonde jaren."

Op school bleek Wim goed te zijn 
in taal en rekenen en met zijn 
geheugen was ook niet al te veel 
mis. De ULO was de hoogst haal-
bare vervolgopleiding. Omdat 
hij na het examenjaar nog steeds 
erg jong was mocht Wim naar de 
kweekschool in Arnhem. "In die 
tijd raakte ik ook betrokken bij 
het jeugd- en jongerenwerk dat 
in mijn woonplaats werd opgezet. 
Het was bedoeld om ontspan-
ningsmogelijkheden te bieden en 
de sociale en culturele structuur 
van het dorp te verbeteren. In het 
land van de blinden is eenoog 
koning, dus al gauw kreeg ik een 
soort van voortrekkersrol toebe-
deeld." Tijdens zijn opleiding ver-
diepte Wim zich in zogenaamde 
gezinsactiveringsprogramma's, 
bedoeld om ontwikkelingsachter-
standen bij heel jonge kinderen te 
bestrijden.

Wim: "Daarvoor ging ik naar de 
juffen van de kleuterschool in 
mijn dorp om in overleg met hen 
en met ouders kinderen thuis te 
begeleiden en ouders handreikin-
gen te bieden. Het bleek in veel 
gevallen te helpen. Aansluitend 
aan de stage bleef ik op mijn ei-
gen oude lagere school werken als 
leerkracht van de groepen drie en 
vier. De aandacht voor leerlingen 
die het wat schoolse vakken be-
treft wat moeilijker hebben is al-
tijd gebleven."

Levend deel
Helemaal vergroeid met het dorp 
kreeg Wim het gaandeweg toch wel 
erg druk, zeker met een jong gezin. 
Eind 1987 ging hij daarom sollici-
teren en werd Wim benoemd aan 
De Kraanvogel. Natuurlijk veran-
der je de aard van een beestje niet 
zomaar, dus al gauw was Wim ook 
in het Kranenburgse weer actief. 
"Binnen de school, die weliswaar 
nieuw maar met 37 leerlingen toch 
wel heel klein was, wilden we ons 
best doen zo goed mogelijk onder-
wijs te geven. Zeker ook voor de 
kinderen die net dat extra steuntje 
in de rug nodig hadden. Ik moest 
me verdiepen in het onderwijs aan 
een combinatiegroep 6/7/8 en di-
recteur zijn.

We wilden met de school ook een 
levend deel van de plaatselijke 
gemeenschap vormen. Zo speel-
den we bijvoorbeeld onze rol bij 
plaatselijke aangelegenheden als 
de aanleg van het fietspad langs 
de Ruurloseweg en de oprichting 
van een peuterspeelzaal", zo blikt 
Wim terug op zijn eerste jaren in 
Kranenburg. De voetbalclub naast 
de school en andere organisaties 
deden een beroep op hem en 
soms vond hijzelf dat er iets op 
poten gezet moest worden zoals 
ontmoetingsmogelijkheden voor 
leerlingen die de basisschool had-
den verlaten en in veel verschil-
lende richtingen uitstroomden.

Dankzij de hulp van heel veel 
ouders en anderen hebben de 
inspanningen tot mooie resul-
taten geleid. Het fietspad en de 
peuterspeelzaal kwamen er, an-
dere verbeteringen in en rond de 
school volgden, het aantal leerlin-
gen groeide en dankzij de steun 
van gemeente, sponsoren en een 
heel leger vrijwilligers werden een 
gymzaal, een vierde en een vijfde 

leslokaal en andere verbouwingen 
gerealiseerd.

Verstandhoudingen
Wim: "We konden veel leerlin-
gen extra begeleiding bieden en 
we vingen vier jaar lang kinderen 
van vluchtelingen op die destijds 
gehuisvest waren in het voorma-
lige klooster. Tegelijk lukte het, 
gemeten naar de resultaten op 
de eindtoets van het Cito, 25 jaar 
onafgebroken boven landelijk ge-
middelde normen te presteren. 
Daarnaast denk ik dat de school 
voor 'Kranenburg en omstreken' 
zoals de officiële titel luidt, heeft 
bijgedragen aan goede verstand-
houdingen in het algemeen en 
zeker aan die tussen de verschil-
lende buurtschappen.

Helaas is het me niet gelukt de pe-
riode helemaal af te maken. Na het 
overlijden van onze dochter Ma-
rije en een anonieme aantijging 
van enkele ouders raakte ik de re-
gie kwijt en kwam ik onder behan-
deling van GGNet. De bedrijfsarts 
achtte een herintrede daarna niet 
meer zinvol. Gelukkig heb ik de 
zaken nu wel weer een beetje op 
de rit."

Naadloos
Natuurlijk is het onderwijs in al die 
jaren veranderd, het beweegt mee 
op de golven van de maatschap-
pij. "De wereld bleek echter veel 
groter dan de grenzen van Nieuw-
Dijk en aan dat goede geheugen 
heb ik nog maar weinig, want de 
eerste de beste smartphone hoest 
meteen elk gewenst feitje op. Maar 
onderwijs blijft ook een beetje het-
zelfde: 'Weer samen naar School' 
en 'Passend Onderwijs' sloten en 
sluiten vrijwel naadloos aan bij 
mijn studie destijds en bij datgene 
wat ons op De Kraanvogel altijd al 
voor ogen stond."

Wim Gudde neemt afscheid van basisschool De Kraanvogel. Foto: Jan Hendriksen. 750 G1.5 KG
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

30 OKTOBER T/M 01 NOVEMBER
30 OKTOBER T/M 01 NOVEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Gieser Wildeman
stoofperen

Magere runderlappen* Magere varkenslapjes* 

Paprikamix

Halloween 
pompoen

Spruiten

Fairtrade marmercake

Pindakaas Vruchtensap

Maten: 50/56 
t/m 86/92.

Babyrompers Hoeslaken

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling. 
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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

U BENT ZZP’ER?
U OVERWEEGT OM ALS ZZP’ER 
TE STARTEN?

Neem dan geheel vrijblijvend contact 
met ons op. In een persoonlijk onderhoud 
nemen wij dan alle voor- en nadelen met u 
door. We doen dit op een tijdstip dat u het 
beste past (kan ook ‘s avonds).

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

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF
HET LUDGERUS

 

Koffiehuis & feestzaal

Van 10 t/m 13 november 2015

Onze Italiaanse collega’s komen 
weer kokkerellen!

Er is nog plaats op woensdag 11 november.
Informatie via info@ludgerusgebouw.nl

HET LUDGERUS
Vierakkersestraatweg  37, 7233 SH Vierakker
Tel. 0575-441581 • www.ludgerusgebouw.nl

Groenloseweg 9  Ruurlo  Tel. 0573 451239   www.wonerij.nl

Van donderdag 29 oktober t/m zondag 1 november
en donderdag 5 november t/m zondag 8 november
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR.

FINALE OPHEFFINGS
UITVERKOOP

We stoppen per 9 november
tot dan houden we de

WIJ
STOPPEN

Alles moet tegen WEGGEEFPRIJZEN de winkel uit!
Profi teer alleen nog op deze dagen van ongekend hoge
kortingen en prijzen beneden de inkoopprijs!

Profi teer tijdens deze LEEGVERKOOP en scoor de mooiste
meubelen en woonaccessoires voor een prikkie!

Trainingen MINDFULNESS
Zit er meer in dan er uitkomt? 

Mindfulness leert hoe je in het hier en nu je eigen rust hervindt en anders met stress kunt 
omgaan. Stoppen met piekeren! In 8 weken een ander mens voelen, met meer mogelijk-
heden om voluit te leven. Meer ontspannen en meer genieten.  Zowel op korte als op lan-
ge termijn is de training  effectief bij vele lichamelijke en psychische klachten en draagt 
bij aan levensplezier en levenskunst! U bent van harte welkom. Kosten zijn naar draag-
kracht.  Menzis vergoedt de training voor mantelzorgers. Vergoeding soms mogelijk bij 
burn out.

De eerstvolgende groepen start: wo.dag  18 nov 19.00 uur en do.dag 19 nov 09.30 uur
www.mindfulnesscentrumdoetinchem.nl  | www.hettherapiehuis.nl
Thea Legeland, lid VMBN –  tel. 0315-377 556 of 06-12271928 

Mindfulness Centrum Doetinchem, Kruisbergseweg 82, verzorgt al ruim 10 jaar trainingen 
mindfulness, mindfulness en eten en vervolgtrainingen. Voor ( jong)volwassenen en kinderen.

Aanvang 20.00 uur - Kaarten in voorverkoop € 5,00. Aan de kassa € 7,00. 
Kaartverkoop bij Bruna, Raadhuisstraat 20 of via onze leden.

Locatie: NH Dorpskerk, Kerkstraat 2, Vorden. www.harmonievorden.nl

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Welkom 'thuis' voor Bronckhorster 
burgemeester Marianne Besselink

'Alleen ga je 
sneller, samen 
kom je verder'
Door Liesbeth Spaansen

BRONCKHORST - Woensdag 21 ok-
tober mocht de gemeente Bronck-
horst haar nieuwe burgemeester 
verwelkomen. Wethouders, raads-
leden, familie, vrienden en andere 
belangstellenden wachtten me-
vrouw Marianne Besselink, haar 
man Paul Smit en dochters Renee 
en Milou op, die woensdagmiddag 
21 oktober de gemeente Bronck-
horst kwamen binnenfietsen bij 
de grens in Vorden.

Binnen de gemeentegrens
Het is een Achterhoeks gebruik, 
dat het gezin staande werd gehou-
den door locoburgemeester Paul 
Seesing en nestor van de gemeen-
teraad Evert Blaauw. Zij spanden 
een touw over het fietspad met een 
rode strik. Het voormalige Tweede 
Kamerlid voor de Partij van de Ar-
beid stopte lachend.
Op de vraag wat ze kwam doen, 
vertelde zij dat ze graag burge-
meester van Bronckhorst wilde 
worden. Zij kreeg toegang tot de 
gemeente, waarop zij allen met 
een borrel proostten. De kinderen 
kregen appelsap. Het paar maakte 
van de gelegenheid gebruik om 
iedereen de hand te schudden en 
zich voor te stellen en mocht met-
een al vele felicitaties in ontvangst 
nemen.

Vervolgens ging het gehele gezel-
schap naar de brandweerkazerne 
om vandaar in een brandweerauto 
naar het gemeentehuis te gaan. 
Daar stond een feestelijk program-
ma te wachten.

Beëdiging 
In de speciale Vergadering Ge-
meenteraad heette Johanna Ber-
gervoet de mensen die thuis live 
konden meeluisteren welkom, 
evenals die in de raadzaal. Een 
speciaal welkom aan mevrouw 
Aalderink, de familie Besselink en 
de commissaris van de Koning in 
Gelderland, Clemens Cornielje. 
Eveneens aanwezig waren Max 
van de Berg (commissaris van de 
Koning in Groningen) en Jacques 
Wallage (oud-burgemeester van 
Groningen), voor wie ze in het ver-
leden heeft gewerkt.
Na voorlezing van het besluit over 
de goedkeuring van de benoeming 
van Marianne Besselink door de 
minister van binnenlandse zaken 
en de Koning, sprak de heer Cor-
nielje haar toe. "Volgens het cen-
traal bureau voor genealogie was 
er rond 1400 een bewoner van een 
boerderij bij Hengelo, Hengelo 
Gelderland, met de naam Besse-
link. Ruim 600 jaar later heeft de 
gemeenteraad van Bronckhorst u 
voorgedragen voor het ambt van 
burgemeester in de gemeente 
Bronckhorst. Ik durf dan ook te 
stellen: Welkom thuis!"
De profielschets voor de nieuwe 
burgemeester van Bronckhorst 
werd 28 mei 2015 vastgesteld. Ze 
zochten de gebruikelijke kennis, 
inzicht en vaardigheden, maar niet 

een duizendpoot. Een burgemees-
ter met twee benen op de grond, 
een no-nonsense netwerker met 
lef en uitdagende ideeën en affini-
teit met het platteland. Wezenlijke 
overheidservaring was niet nodig. 
"Uw nieuwe burgemeester is in 
1991 als achttienjarige scholiere 
gekozen tot jongste lid van provin-
ciale staten in Nederland, aan die 
eis kan ze dus niet voldoen," lacht 
hij. "Ze heeft veel ervaring, als 
tweede Kamerlid, als bestuurder 
bij de provincie Groningen en als 
topambtenaar bij de gemeente."
Het officiële deel van de avond 
was kort. Mevrouw Marianne Bes-
selink legde ten overstaan van de 
commissaris van de koning Cle-
mens Cornielje haar eed af en on-
dertekende het benodigde docu-
ment. Haar man Paul Smit kreeg 
van de commissaris een fraaie bos 
bloemen.
De verschillende sprekers heet-
ten de benoemde burgemeester 
eveneens met warme woorden 
welkom. Locoburgemeester Paul 
Seesing mocht haar bovendien 
de ambtsketen omhangen, nestor 
Evert Blaauw gaf haar de voorzit-
tershamer en de burgemeester 
van Winterswijk Thijs van Beem 
prikte het burgemeestersspeldje 
op haar revers.

Burgemeester Besselink hield een 
indrukwekkende speech. Ze dank-
te iedereen die gekomen was, zo 
midden in de herfstvakantie. Dank 
ook voor de mooie woorden van 
de sprekers, voor degenen die feli-
citaties, kaarten en bloemen had-
den gestuurd en de vertrouwens-
commissie. Marianne Besselink 
en haar man reden een weekend 
heel Bronckhorst door. "We heb-
ben ons verwonderd en vergaapt 
over de ruimte, de schoonheid van 
het landschap en de oneindige 
hoeveelheid mogelijkheden om 
hier te recreëren, maar ook te wo-
nen, te leven en te werken. Dat is 
uiteindelijk ook van belang. Onze 
conclusie was: Hier willen wij on-
ze kinderen wel op zien groeien."
Zij weet dat zij in grote voetsporen 
treed, zei ze, met Henk Aalderink 
in gedachte als Bestuurder van het 
Jaar. Burgemeester Besselink gaat 
aan de slag met thema's als zorg, 
de asielzoekers en het rundveebe-
drijf in Wichmond.

Tijdens een gezellige receptie 
maakten velen kennis met hun 
nieuwe burgemeester.

"We zijn begonnen"
BRONCKHORST - Marianne Bes-
selink (Enschede, 28 juni 1972) 
beleefde een sportieve binnen-
komst, een mooie beëdiging en 
gezellige receptie. Zij kijkt met 
een goed gevoel terug naar de 
afgelopen dagen. "Wat mij voor-
al heel erg opvalt, is het warme 
welkom. Het voelt allemaal heel 
goed." Ook haar gasten uit Gro-
ningen die bij de beëdiging aan-
wezig waren, zagen dat. "Dat is 
een heel prettige manier om te 
beginnen."

Na de sportieve binnenkomst zul-
len haar sportieve uitspattingen 
niet meer zijn dan op de fiets naar 
haar werk gaan, maar daarbij te-
kent ze aan dat ze tien kilometer 
gemakkelijk aan kan. Als ouder-
paar met een jong gezin, is er naast 
een baan verder niet veel tijd over. 
"Badminton is mijn favoriete sport 
en ik heb heel veel gesquasht."

Zij bezocht de gemeente Bronck-
horst met haar man redelijk ano-
niem, als een snelle toerist. "De 
vriendelijkheid van de mensen 
viel ons toen heel erg op. We heb-
ben met name gekeken of dit een 
gebied is, waar wij onze kinderen 
willen zien opgroeien. Want als 
je de procedure in gaat en je zou 

burgemeester worden, betekent 
dat, dat je met je gezin hier naar 
toe komt. De conclusie was dat als 
je dit je kinderen kan bieden als 
jeugd, dan is dat heel goed."

De herfstvakantie bracht het ge-
zin Besselink door in Bronckhorst, 
waarbij de burgemeester aan het 
werk was, terwijl haar gezin hier 
vakantie vierde. Totdat ze is ver-
huisd, zal ze niet altijd heen en 
weer reizen. "Ik gebruik deze tijd 
om zoveel mogelijk kernen van 
Bronckhorst te leren kennen, dus 
ik zal de komende tijd in diverse 
kernen overnachten." Het is de be-
doeling snel een nieuwe woning te 
vinden.

Politiek gezien is haar grote voor-
beeld haar moeder Ria Besselink, 
zij was lid van de PvdA. Toen ze 
vijftien jaar was, leerde zij tijdens 
de economielessen over economi-
sche theorieën en kwam er zonder 
dat zij de achtergrond van de po-
litieke stromingen wist, achter dat 
zij ook vanuit eigen overtuiging 
PvdA is. "En overigens is dat voor 
deze rol geheel niet interessant, 
want ik sta boven de partijen. Ik 
ben een burgemeester voor ieder-
een."
De man van Marianne Besselink 
gaat vanwege de verhuizing stop-

pen met zijn bezigheden in Gro-
ningen. Als zelfstandig commu-
nicatie-adviseur heeft hij klussen 
vanuit het gehele land en woont 
straks in Bronckhorst mooi cen-
traal.

Als gedeputeerde was mevrouw 
Besselink verantwoordelijk voor 
onder andere bevolkingsdaling. 
Hier buigen vooral de verantwoor-
delijke wethouders zich daarover. 
De rol van de burgemeester is dat 
processen goed verlopen, dat alle 
partijen zich comfortabel voelen. 
Over de uitkomst kunnen zij dan 
van mening verschillen, maar zij 
moeten zich wel gehoord en se-
rieus genomen voelen. "Natuur-
lijk hoop je dat je er met elkaar 
uit komt na een mooie discussie 
met elkaar. Er zullen ongetwijfeld 
momenten zijn dat het niet zo is, 
maar ik hoop wel dat we het pro-
ces met elkaar zo hebben gedaan 
dat je met elkaar verder kan. Dat 
vind ik zelf heel belangrijk."

Bronckhorst was een bewuste 
keuze. "Zoals ik de gemeente heb 
leren kennen, zie ik dat de wet-
houders, de politiek, raad, maar 
ook de inwoners op een interes-
sant spoor zijn gestapt met elkaar. 
Hoe gaan we daarmee om, wat 

kunnen de inwoners zelf doen om 
een bijdrage te leveren, wat heb-
ben we dan nodig van de overheid 
en hoe kunnen we samen Bronck-
horst vooruit helpen. Mijn lijf-
spreuk 'Alleen ga je sneller, samen 
kom je verder' sluit daar heel goed 
bij aan. Daar voel ik me prettig bij."

Toen Marianne Besselink gedepu-
teerde was, kwam een hele groep 
bestuurders uit de regio Achter-
hoek naar Groningen, om te horen 
hoe zij in Groningen omgingen 
met krimp. "Daar is een klik ont-
staan. Ik dacht: 'dit is een interes-
sante regio, die moet ik in de gaten 
houden'. En nu ben ik er burge-
meester van Bronckhorst."
Voor wie het weten wil: Haar lieve-
lingskleur is rood. Het boek en de 
film 'De aanslag' van Harry Mul-
lisch heeft veel indruk gemaakt 
en gaf haar een binding met de 
Tweede Wereldoorlog en zij vindt 
het boek 'The world according to 
garp' van John Irving mooi. Haar 
lievelingsdieren zijn poezen. 
Die verhuizen straks mee naar 
Bronckhorst.
Tot slot: ze houdt een binding met 
Groningen. Ze is opgegroeid op 
het platteland en is blij dat ze nu 
weer in die omgeving mag werken. 
"Rondlopend in Bronckhorst gaan 
mijn ogen twinkelen."

Burgemeester van Bronckhorst, Marianne Besselink. Foto's: Liesbeth Spaansen

Marianne Besselink, Paul Smit, Renee en Milou komen per fiets aan bij de gemeentegrens 
van Bronckhorst.

Bij de gemeentegrens drinkt de nieuwe burgemeester Marianne Besselink een borreltje 
mee.
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Onlangs berichtten wij u op de gemeentepagina’s uitge-
breid over de begrotingsplannen van b en w. De in de ge-
meenteraad vertegenwoordigde politieke partijen geven 
deze week in het kort hun mening over de begroting 2016. 
In het Contact van 10 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 2016 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. 

Begrotingsvergadering 
De gemeenteraad beslist in de raadsvergadering van 
5 november over de begroting 2016. 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 raadsvergadering 
van 5 november live volgen. Neem een kijkje! U hoeft 
hiervoor dus niet per se naar het gemeentehuis. 

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

Algemene beschouwingen
Raad geeft mening over begrotingsplannen b en w

Algemene beschouwingen van de 
CDA-fractie 

Vooruit ....samen of samen vooruit!!

In 2015 zijn we in Bronckhorst 
gestart met de nieuwe zorg-
taken die op ons afkwamen. 
Actief vooruitkijken op dit onderwerp heeft zijn resultaten 
opgeleverd. Hierdoor heeft de gemeente op dit moment een 
goede financiële positie. Daarnaast hebben we ontwikke-
lingen goed in beeld en leidt het ingezette beleid tot positie-
ve resultaten. Het gevolg van een proactieve houding van 
raad, college en ambtelijke organisatie. CDA Bronckhorst 
is blij met deze resultaten. We hebben goede vooruitzichten 
dankzij dit beleid. Uitkomsten worden bevestigd door de 
tweede tussenrapportage en de eerste berichten uit de 
september circulaire. Toch vergen nog komende ontwikke-
lingen waakzaamheid. De klus is nog lang niet geklaard. 
CDA Bronckhorst wil met deze proactieve houding de 
aanstaande ontwikkelingen aanpakken en samen vooruit. 
CDA Bronckhorst uitgangspunten die in ons verkiezings-
programma staan, zijn hierbij leidend. 

Sociaal domein
Dit jaar voeren we de nieuwe taken in het sociaal domein 
voor het eerst uit. Uitgangspunt is rijksbudget = uitvoe-
ringsbudget in de gemeente. Daarnaast is er geld vanuit 
voorgaande jaren apart gezet om deze taken een zachte 
landing te geven. Echter 2016 wordt een jaar dat de 
transformatie verder invulling moet krijgen. Nu kunnen 
we nog niet uit met het rijksbudget. Slimmer werken en 
organiseren moet in 2016 leiden tot duidelijkheid of rijks-
budget ook werkelijk gemeentebudget is. We hebben 
zorgen over de uitkomsten van dit jaar, maar vertrouwen 
erop dat de ingeslagen weg in 2016 tot resultaten zal 
leiden. CDA Bronckhorst zet de kwetsbare mens centraal 
en middelen zijn volgend. Met dit uitgangspunt moet door 
preventie en slimmer organiseren deze taak opgepakt 
worden.

Fysiek domein
Binnen het fysieke domein ontstaan achterstanden. Minder 
onderhoud leidt tot situaties die aangepakt moeten worden. 
CDA Bronckhorst wil de woon- en leefomgeving samen 
met inwoners oppakken. Dit moet leiden tot een veilige en 
prettige woon- en leefomgeving. 

Burgerparticipatie
De rol van de overheid verandert. Van een regelende 
overheid groeien we naar een ondersteunende overheid. 
Hiervoor is een andere houding nodig. En andere 
houding van overheidsmedewerkers, van raadsleden en 
van inwoners. De kracht van de samenleving moet meer 
benut worden. Deze veranderende houding en werkwijze 
willen we als CDA Bronckhorst verder ontwikkelen en 
ondersteunen. In 2016 willen we hierin investeren. 
Verbindend werken zal steeds meer tussen onze oren 
moeten gaan zitten.

Vluchtelingenproblematiek
Wij zijn onderdeel van een samenleving. Een samenleving 
in al onze kernen in Bronckhorst, Nederland, Europa en in 
de wereld. Een samenleving die divers is in gedachten en 
meningen. De Nederlandse samenleving heeft zijn grond-
beginselen vastgelegd in onze grondwet. Een grondwet die 
uitgaat van gelijkheid en vrijheid van denken. Deze grond-
wet geeft aan welke regels we hanteren in al ons handelen. 
Helaas is er veel onrust wereldwijd waardoor er een toe-
loop van wereldburgers is naar ons rustige en stabiele 
land. CDA Bronckhorst stemt volledig in met onze gemeen-
telijke taak die we hebben in de vluchtelingenproblematiek. 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid die we hierdoor op 
ons nemen, schept verplichtingen. Deze willen we in 2016 
in samenspraak met onze inwoners oppakken en invullen. 
Wij verwachten echter ook dat de grondrechten in Neder-
land door een ieder die in ons land verblijft, gerespecteerd 
en onderschreven worden. Sommige partijen wakkeren 
angst aan en scheppen beelden waarin de suggestie ge-
wekt wordt dat gesloten grenzen de instroom van asielzoe-
kers tot 0 zal reduceren. Een schijnbeeld wat door schijn-
vrijheid wordt ingegeven. 

Het CDA en CDA Bronckhorst doen hier niet aan mee. 
Wij willen inwoners geen rad voor de ogen draaien en 
geen onzin verkopen. Veiligheid voor iedereen, een 
politiek die op vertrouwen gebaseerd is en met opge-
wektheid de toekomst tegemoet zien, is ons credo voor 
Bronckhorst in de komende jaren.

   
De CDA-fr actie 

Algemene beschouwingen van de 
GBB-fractie  

Begroten of spaarpot legen?

De begroting laat zien 
wat de gemeente 
Bronckhorst allemaal 
in 2016 wil gaan doen. 
De begroting lijkt een 
positief saldo van 
€ 3.000,- te hebben. 
Hiervoor wordt echter 
wel een greep gedaan 
uit de algemene reserve.

Sociaal domein
Een belangrijk deel van de begroting wordt gevormd 
door het sociaal domein (zorg). De zorg is op gemeente-
lijk niveau ingrijpend aan het veranderen. Ons bereiken 
ook berichten dat in de praktijk niet altijd die zorg wordt 
geleverd die voor een cliënt noodzakelijk is. In onze visie 
staan mensen voorop en kun je niemand in de kou laten 
staan! Het gestelde budget vanuit het rijk is vaak ontoe-
reikend, waardoor wij deze moeten aanvullen met eigen 
middelen.

Participatie 
In de begroting komen vanzelfsprekend ook andere zaken 
terug, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken, 
leefbaarheid, onderwijs, afval, plattelandsontwikkeling en 
openbaar groen. Net als bij de doorontwikkeling van het 
sociaal domein wordt op deze gebieden gevraagd om een 
actieve bijdrage van inwoners. Ook wel bekend als partici-
patie. Wij constateren echter, dat participatie als rode draad 
nog ontbreekt in de begroting.

Krimp
De krimp is en blijft de komende tijd onderwerp van ge-
sprek. Deze is niet alleen van invloed op het voortbestaan 
van voorzieningen, winkels en bedrijvigheid, maar ook 
bijvoorbeeld op de ontwikkeling van ons buitengebied. 
Daarom is het van belang om oog te hebben voor de manier 
waarop de kernen én het buitengebied leefbaar kunnen 
blijven. Echter moet de gemeente wel ruimte bieden voor 
ontwikkelingen vanuit de (participatie-)samenleving. 
Onze inwoners zijn wel zover, maar de overheid blijft 
traag achter.

Zelfstandig wonen
GBB vindt dat het zelfstandig kunnen blijven wonen een 
belangrijk aspect is. Het vastgestelde woningcontingent 
beperkt ons daarin nog meer. Met de komst van asiel-
zoekers en het huisvesten van deze medeburgers is het 
goed dit aspect nog eens nader de revue te laten passeren. 
Niet zomaar bouwen, maar maatwerk in de juiste context. 
Deze uitdagingen rondom zorg, de doorstroming op de 
woningmarkt en de opvang van vluchtelingen zijn voor ons 
belangrijke bespreekpunten.

WOZ-voordeel?
Per 1 januari 2016 wordt het heffen en innen van de WOZ 
uitbesteed aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. 

Begroting 2016



Kwalitatief en kostentechnisch gezien een verbetering. 
Eenmalig een kostenpost van ca. € 800.000,- die komt uit 
de algemene reserve. Deze actie levert een jaarlijks voor-
deel op van ca. € 200.000,-. Dit voordeel zou uiteindelijk bij 
u in de portemonnee (als WOZ-betaler) te zien moeten zijn, 
echter blijkt niets van dit alles waar. De WOZ-heffing blijft 
gelijk en met de € 200.000,- per jaar wordt er nieuw beleid 
ontwikkeld en worden er andere gaten gevuld. Eerlijk?

Samenvattend wordt de komende jaren aanspraak 
gemaakt op de spaarpot van de gemeente om bepaalde 
zaken mogelijk te kunnen maken/de begroting sluitend 
te krijgen. Of dit een goede manier is van begroten, 
vragen wij ons af; op een gegeven moment is ook de 
bodem van de spaarpot van de gemeente, dan wel de 
gemeenschap in zicht.

De GBB-fractie 

Algemene beschouwingen van de 
VVD-fractie  

‘In balans’, maar niet in ‘de juiste balans’

Ondanks de vele goede bedoelingen 
in het programma, is de VVD niet 
tevreden. We hebben een nieuwe 
burgemeester. Enthousiast, ener-
giek, ervaring op het gebied van 
bevolkingskrimp en betrokken bij 
de kansen en opgaven van Bronck-
horst. De VVD is ervan overtuigd, 
dat zij nieuwe inspirerende impul-
sen kan geven aan de verandering 
en verbetering van een aantal zaken die de VVD in de 
programmabegroting ‘onder de maat’ vindt.

Wij zijn de duurste gemeente van de Achterhoek
Bronckhorst is een financieel gezonde gemeente, maar 
het zijn vooral de inwoners en bedrijven die voor die 
goede beoordelingen moeten betalen. En bij de huidige 
coalitie elk jaar steeds meer. Volgens onafhankelijk 
onderzoek is de belastingdruk per jaar voor een meer-
persoonshuishouden in onze gemeente 865 euro. 
Daar moet een modale burger twee weken voor werken. 
En mochten de financiën in haar totaliteit niet toereikend 
zijn, dan wordt dat gehaald bij de OZB voor niet-woningen; 
bij de bedrijven dus. Noemen we dit ‘in balans’?

De doelen zijn te vrijblijvend geformuleerd
Vorig jaar hielden we ruim 5 miljoen over. Dat kwam omdat 
bepaalde projecten niet of nog niet uitgevoerd waren. 
‘We kwamen handjes te kort’. Dat zal waarschijnlijk weer 
gebeuren, omdat er te vrijblijvend wordt gepland en begroot. 
Bij de programma’s vinden we wel  ‘resultaten’, maar die 
zijn bijna overal te weinig concreet. Het bereiken ervan is 
nagenoeg niet controleerbaar voor de gemeenteraad. 
De algemeen aanvaarde eis dat doelen zo smart mogelijk 
moeten worden geformuleerd, is onvoldoende doorge-
drongen bij het college. Dit heeft ook tot gevolg dat men 
onvoldoende zicht heeft op de financiële consequenties. 
Dan moet men wel ‘het zekere voor het onzekere nemen’ 
en voor ruime inkomsten zorgen. Is dat ambitieus?

Het programma is weinig strijdbaar
En wat te denken van de krimp? Er wordt elk jaar 
opnieuw ‘geconstateerd’ dat we een ‘krimpgemeente’ zijn 
met alle gevolgen voor de leefbaarheid. Maar één van de 
oorzaken van ‘krimp’ is toch het ontbreken van werk in 
Bronckhorst. Geen werk, jonge mensen gaan weg, geen 
kinderen, geen scholen, geen verenigingen, geen mensen 
voor de zorg. De voorzieningen worden steeds duurder 
en zijn, net als de winkels, steeds moeilijker in stand te 
houden. Maar het blijft vooral bij ‘constateren’. We vinden 
geen ‘strijdbare’ programma’s, die minstens proberen 
het tij te keren. We maken ons (terecht) druk om de 
verkoop van het bedrijventerrein aan de A18, maar wat 
doen we voor onze eigen bedrijventerreinen? Ook hier 
ligt verloedering op de loer. En wat hebben we over voor 
het programma ‘werken’? Van 1,5 miljoen in 2014 gaan 
we naar ongeveer 100.000 in 2019. Hoezo ‘strijdbaar?

Sociaal domein
De VVD heeft aangegeven dat zij volledig achter de nieuwe 
ontwikkelingen in het sociaal domein staan. Ook de VVD wil 
trots blijven op de wijze hoe Bronckhorst met het sociaal 
domein omgaat. Daar willen wij in investeren. Dat is be-
langrijk voor de (kwetsbare) burgers. Maar met name ook 
op dit gebied moeten de doelen helder worden geformu-
leerd.

Tenslotte
We worden elke dag geconfronteerd met visies, vragen en 
acties van gemeenten met betrekking tot het asielbeleid en 
vluchtelingenvraagstuk. Het is thema nummer 1. Hoewel 
dit de laatste tijd sterk verhevigt, speelt dit vraagstuk al 
langer. Maar de woorden ‘vluchtelingen’ en ‘asielzoekers’ 
zijn nauwelijks te vinden in het programma, terwijl er nu 
daadkracht en actie wordt vereist. 

In de juiste balans? Nee, nog niet. De VVD vindt dat het 
beter moet!                        

De VVD-fractie

Algemene beschouwingen van de 
PvdA-fractie 

De PvdA ziet grote uitdagingen in 2016

Grote uitdagingen staan ons in 
2016 te wachten. Allereerst op 
het gebied van zorg, jeugdzorg en 
participatie. 

Sociale teams
Sinds 2015 komen steeds meer inwoners naar de sociale 
teams met hun vragen over inkomen, zorg, werk en op-
voeding. Maar in 2016 komt er minder geld uit Den Haag. 
De PvdA wil dat het college op zoek gaat naar nieuwe 
werkwijzen, betere vormen van samenwerking en slimme 
technieken. Als het nodig is, zet de gemeente eigen geld 
in om de zorg op peil te houden. Het PvdA-ombudsteam 
blijft beschikbaar om u te helpen. 

Vrijwilligers en mantelzorgers 
Vrijwilligers en mantelzorgers moeten ook in 2016 blijven 
rekenen op ondersteuning. Mantelzorgers worden betrok-
ken bij de keuzes: waaraan heeft u behoefte? Het blijft 
mogelijk om goedkopere extra huishoudelijke hulp in te 
schakelen.

Langer thuis
Mensen gaan steeds langer thuis wonen. Maar blijven er 
genoeg woningen voor inwoners op leeftijd die in de buurt 
van voorzieningen willen wonen? Wij vragen het college 
met voorstellen te komen.

Zorgaanbieders
Met welke zorgaanbieders gaan we in 2017 werken? 
De aanbestedingsprocedure, die in 2016 start, moet trans-
parant zijn. De PvdA wil ook nu dat onze zorgaanbieders 
aan landelijke kwaliteitseisen voldoen, een fatsoenlijke CAO 
hebben voor hun medewerkers en de Meldcode Huiselijk 
Geweld gebruiken. Managers verdienen niet meer dan de 
Balkenende-norm.

Werk
Bronckhorst moet actief zijn in het vinden van werk. Voor 
mensen met een beperking moet - als het even kan - werk 
gevonden worden in gewone bedrijven. De gemeente geeft 
het voorbeeld en heeft een flink aantal mensen met een 
beperking in dienst. 

Naast zorg en welzijn staan er nog meer zaken op de rol 
voor 2016.

Leerlingenvervoer en de regiotaxi
Op 1 januari 2017 stopt de provincie het leerlingenvervoer 
en de regiotaxi. De gemeenten gaan dit in regioverband 
organiseren. Voor de PvdA geldt: betaalbaar en goed 
vervoer voor alle mensen die het nodig hebben!

Basisscholen
Het aantal leerlingen op onze basisscholen daalt. De PvdA 
wil dat er, door een goede spreiding binnen de gemeente, 

voor alle kinderen veelsoortig onderwijs van puike kwaliteit 
is en blijft. De wethouder heeft hierin een regierol.

Wonen
Er kan in de Achterhoek maar zeer beperkt worden ge-
bouwd omdat er anders een rampzalige grote leegstand 
ontstaat. De PvdA wil die bouwnormen aanhouden, maar 
met veel creativiteit bekijken wat wel mogelijk is. Dat geldt 
ook voor leegkomende boerenbedrijven. 

Vluchtelingen 
Vluchtelingen houden de gemoederen bezig. Als gevolg van 
oorlog, onderdrukking en terreur zijn veel mensen op de 
vlucht geslagen. Deze mensen komen ook in Bronckhorst 
wonen, een deel daarvan blijvend. Onze partij vindt goede 
opvang en een snelle integratie vanzelfsprekend. Overleg 
met de inwoners van Bronckhorst is ook vanzelfsprekend. 
De gemeente moet de zorgen en vragen rondom wonen, 
onderwijs en werken coördineren. 

Verbindend werken
De PvdA wil over verbindend werken in 2016 duidelijke 
plannen en zichtbare resultaten zien. De gemeente moet 
meer ruimte bieden aan ideeën, initiatieven, vragen en 
samenwerkingsvormen vanuit de bevolking. Inwoners 
van Bronckhorst zijn ervaringsdeskundigen en weten 
wat er te koop is. Zij kunnen prima gesprekspartners 
zijn en kunnen echt wel rekening houden met meerdere 
belangen. 

Regionaal
Bronckhorst is te klein om alles zelf te regelen, dat moet 
vaak regionaal: milieucontroles, openbaar vervoer, inkoop 
van zorg, afval, GGD-  en veiligheidstaken. De democrati-
sche controle hierop moet worden verbeterd. De PvdA is 
trots op Bronckhorst als gemeente die weet wat zij wil. 
Tegelijkertijd staat Bronckhorst open voor contacten en 
samenwerking met de partners in de Achterhoek, in de 
provincie, landelijk en zelfs Europees.

De PvdA wil dat de gemeente in 2016 blijft investeren in 
zorg en welzijn, zeker voor de mensen die het moeilijk 
hebben. Op een transparante en begrijpelijke manier.

De PvdA-fractie 

Algemene beschouwingen van de 
D66-fractie  

Nu Vooruit

Bij een eerste beschouwing van de 
begroting valt het D66 op dat het 
college ambitieuze plannen heeft. Dat kan ook weer, 
nu de financiële vooruitzichten gunstig zijn. Zo zijn we 
gelukkig met het voornemen om een toetsingskader te 
ontwikkelen voor burgerinitiatieven. Er moet per slot 
een mogelijkheid zijn om te beoordelen welke ideeën 
van inwoners wel en welke niet in aanmerking komen 
om te realiseren. 

Er zijn acties gepland voor betere doorstroming op de 
woningmarkt en voor een betere afstemming van woon-
behoefte en woningaanbod in de kernen. Op het platteland 
wil het college de leegstand aanpakken, landgoederen 
versterken en boerderijen verduurzamen. Alles om de 
leefbaarheid te vergroten. En dat is nodig, vindt ook D66, 
als we de Achterhoek aantrekkelijk willen houden om er 
te wonen en te werken. 
Met de geplande bestedingen 2016-2019 uit de algemene 
reserve kan D66 instemmen. Het betreft onder meer 
eenmalige projecten op het gebied van wonen, landschap 
en openbaar vervoer met het doel de leefbaarheid te 
bevorderen. 

Economie versterken
Vaag vinden we de plannen die voor versterking van het 
toerisme moeten zorgen. Terwijl toerisme toch een van de 
pijlers van onze lokale economie is. Een aantal acties wordt 
in regionaal verband uitgevoerd. Daarnaast kan de gemeente 
ons inziens stimuleren dat onze landschappelijke aantrek-
kelijkheid beter wordt benut. Met name door planologisch 
barrières weg te nemen voor toeristische ontwikkelingen, 
zowel voor binnen- als buitenactiviteiten.

Bronckhorst
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Toerisme en landbouw opereren niet altijd in elkaars ver-
lengde. D66 vindt dat de schaalvergroting in de landbouw 
geen bedreiging moet worden voor het wonen en recreëren 
in onze gemeente. Met name het coulissenlandschap 
vinden wij niet geschikt voor grote intensieve en pseudo-
extensieve bedrijven. Het in de kijker zetten van Smart 
Industry vinden we een goede zaak. Smart Industry kan de 
werkgelegenheid in de Achterhoek versterken en jonge 
werknemers aantrekken.

Op naar energieneutraal
Op het gebied van milieu toont het college zich ambitieus. 
Aanjagen van duurzaamheidsprojecten, plaatsen van zon-
nepanelen, aanschaf van elektrische dienstauto’s, ver-
strekken van duurzaamheidsleningen zijn een paar voor-
beelden van acties waarmee het college wil bevorderen dat 
we in 2030 energieneutraal zijn. Dergelijke acties zijn in lijn 
met de ambities die D66 in zijn programma heeft verwoord.

Zorgen om zorg
Het programma sociaal domein zou wat ons betreft con-
creter geformuleerd mogen worden. We begrijpen dat hier-
aan gewerkt wordt. Met meetbaar geformuleerde resulta-
ten kunnen we beter nagaan of we de doelen die we ons als 
gemeente stellen ook halen. Uitgangspunt voor D66 is in 
elk geval dat zoveel mogelijk mensen moeten kunnen mee-
doen in de maatschappij. Zoals de zaken er nu voorstaan 
komen we nog 1,3 miljoen euro tekort om de taken die we 
moeten uitvoeren te realiseren. Betekent dat bezuinigen op 
de uitvoering of ergens anders geld vandaan halen om het 
budget dat we hiervoor van de rijksoverheid krijgen aan te 
vullen? Hierover zullen we nog met elkaar en met het colle-
ge in debat moeten. Maar ook is nodig dat de samenleving 
meedenkt en meepraat over de keuzes die gemaakt moe-
ten worden. En dat de samenleving gehoord wordt. 

Niet vluchten voor vluchtelingen
Het college sluit niet uit dat we in 2016 geld moeten uit-
geven aan de opvang van vluchtelingen. D66 vindt het 
een morele plicht dat ook Bronckhorst zijn steentje bij-
draagt aan de oplossing van het vluchtelingenprobleem. 
En daar ook kosten voor maakt. In de raadsvergadering 
van september hebben we daarom een motie mee- 
ondertekend die het college opdraagt om hiertoe de  
nodige acties te ondernemen, locaties te zoeken en  
financiën in kaart te brengen. D66 benadrukt nog eens 
het belang dat het college inwoners en raad tijdig en  
voldoende over ontwikkelingen op dit gebied informeert.

De D66-fractie

Algemene beschouwingen van de 
GroenLinks-fractie  

Het huidige 
college van CDA, 
PvdA en D66 
is nu 1,5 jaar 
onderweg. Wat 

wil het college in 2016 bereiken en wat gaat het daarvoor 
doen? Als fractie in de oppositie is soms moeilijk te ontdek-
ken welke concrete doelstellingen het college heeft en met 
welke specifieke inzet en middelen het die wil bereiken. 
Neem nu één van de voornemens op het gebied van jonge-
ren: ‘Jongeren ervaren een goede overgang naar volwas-
senheid’. Tsja, een loffelijk streven maar hoe meten we of 
dit doel is bereikt? Dit geldt ook voor andere terreinen. 
De gemeente heeft gelukkig ambities op het gebied van 
duurzaamheid, met als hoofddoel een ‘energieneutraal 
2030’. Groen Links kijkt met belangstelling uit naar het 
aangekondigde routeplan. Zal dit concrete en meetbare 
tussentijdse doelstellingen omvatten op het gebied van 
energiebesparing en CO2-reductie? Wij zijn er niet op uit 
het college onderuit te halen, maar we willen het wel 
kunnen aanspreken op meetbare doelen. Wat heeft beleid 
anders voor zin? Naast het feit dat wij als GroenLinks 
vinden dat er op bepaalde terreinen andere accenten 
gelegd moeten worden of de daad ook echt bij het woord 
gevoegd moet worden. 

Ontwikkelingen De Polweg, Wichmond
Een plaatselijke ondernemer heeft het snode plan opgevat 
om op de Polweg in Wichmond een veeteeltbedrijf te stich-
ten dat zijn weerga niet kent. Een bedrijf met meer dan 
1.000 stuks vee. En dat allemaal voor de export van 

embryo’s naar Brazilië, waar de ondernemer een aanzienlijk 
groter bedrijf wil stichten. GroenLinks wil dat om diverse  
redenen niet: het is slecht voor het dierenwelzijn (dieren  
komen nooit meer buiten), het is slecht voor het milieu (uit-
stoot gevaarlijke stoffen, toename verkeersbewegingen op 
te smalle wegen) en heel slecht voor de ondernemers die er 
nu gevestigd zijn (die kunnen de toekomst daar wel verge-
ten). GroenLinks heeft zich als enige partij in de raad ronduit 
tegen dit plan uitgesproken. Het standpunt van het college is 
voor ons niet duidelijk. Het blijft bij verklaringen in de zin 
van: ‘Ja, we weten niet of er voldoende draagvlak is. 
Dat moet de ondernemer (dus niet het college) maar eerst 
onderzoeken.’ College wees duidelijk en geef aan dat je 
deze ontwikkeling niet wilt en alles in het werk zal stellen 
om dit tegen te gaan.

Asielzoekers
Het verzoek van de COA om te komen tot een tijdelijke AZC 
op het Kervel heeft het college voortvarend ter hand geno-
men. Ook het zoeken naar draagvlak onder de bevolking is 
met vallen en opstaan opgepakt. Nu blijkt dat er geen over-
eenstemming komt met de eigenaar en is de zaak afgebla-
zen. Het ging om de opvang van nog geen 100 erkende 
vluchtelingen die wachten op definitieve huisvesting. Beetje 
mager vonden wij. We hadden graag gezien dat 
het college actief op zoek gaat naar mogelijkheden voor 
tijdelijke opvang in de gemeente. Een wens in de huidige 
situatie om mensen in acute nood te helpen. En in onze 
gemeente zijn er zat leegstaande gebouwen (scholen!) 
en bedrijfsterreinen die daarvoor in aanmerking komen. 
In onze krimpgemeente kunnen ook vast wel noodwoningen 
voor statushouders gerealiseerd worden.

Verbindend werken
Het ondersteunen van initiatieven van bewoners wordt in 
onze gemeente verbindend werken genoemd. Het is een 
goede zaak dat bewoners die in actie komen en zorgen voor 
draagvlak in de buurt voor hun initiatief, daarbij onder-
steund worden. Dat moeten zij dan wel vanaf het begin 
zo ervaren. Daar ontbreekt het nog wel eens aan. Neem nu 
de toenemende druk op het behoud van kleine scholen. 
Als blijkt dat ouders zich hard maken voor het behoud van 
de school dan verwacht je dat het college hen daarbij 
ondersteunt. In de praktijk blijkt dat vaak lastig te zijn en 
ondervinden bewoners eerder tegenwerking. Het verbin-
dend werken moet dus overtuigender zichtbaar worden 
in concrete situaties.

De GroenLinks-fractie 
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Bronckhorst heeft een nieuwe 
burgemeester. 21 Oktober was 
een bijzondere dag: Marianne  
Besselink kwam Bronckhorst 
binnen in Vorden, samen met haar 
gezin op de fiets. Op de grens 
werd ze volgens goed Achter-
hoeks gebruik staande gehouden 
door loco-burgemeester Paul 
Seesing en raadsoudste Evert 
Blaauw. Zij vroegen haar wat ze 
kwam doen. Toen ze aangaf dat ze 
graag de nieuwe burgemeester 
wilde worden, gaven ze haar toe-
gang en dronken ze gezamenlijk 
een borrel.

Het officiële deel
Vervolgens werd ze in een volle 
raadzaal in het gemeentehuis 
toegesproken door onder andere 
wethouder Paul Seesing namens 
het college, Evert Blaauw namens 
de gemeenteraad en burgemees-

ter Van Beem van Winterswijk 
namens de burgemeesterskring. 
Marianne Besselink legde de 
belofte af aan de Commissaris 
van de Koning, Clemens Cornielje, 
waarna ze officieel beëdigd was 

als onze burgemeester. Daarna 
was er een gezellige receptie en 
nam ze alle felicitaties met veel 
plezier in ontvangst. Ze heeft 
enorm veel zin in haar nieuwe 
uitdaging en kijkt uit naar haar 

ontmoetingen met u. Veel (groe-
pen) inwoners, organisaties en 
verenigingen hebben naar aanlei-
ding van onze oproep inmiddels 
aangegeven haar graag te willen 
ontmoeten. De komende periode 
werkt zij zich in en gaat zij in de 
gemeente op pad. Met iedereen 
die zich heeft aangemeld, nemen 
we contact op over een geschikt 
moment voor u en haar.

Marianne Besselink beëdigd als nieuwe burgemeester 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente op 6 januari 
2016 in het gemeentehuis huldi-
gen we de kampioenen van 2015. 
Kent u een persoon of club die 
het afgelopen jaar kampioen 
geworden is op sportief of 
cultureel gebied? Geef dit dan 
vóór 1 december a.s. door aan 
de gemeente.

De huldiging van de kampioenen 
is een blijk van waardering van 
de gemeente aan haar inwoners 
voor hun bijzondere prestatie. 
Om geen kampioenen over te 
slaan, vragen wij uw medewer-
king. U kunt personen of clubs 
aanmelden als zij voldoen aan 
de volgende voorwaarden:
• de persoon of club komt uit 

Bronckhorst
• de persoon of club heeft een 

eerste, tweede of derde prijs 
behaald tijdens een nationaal 

kampioenschap of een Euro-
pees- of wereldkampioenschap

• het kampioenschap moet erkend 
zijn door een (landelijke) bond

• de prestatie moet door de per-
soon of club zelf verricht zijn, 
de eigenaar van bijvoorbeeld 
een rashond of bijzondere 

 vogel komt niet in aanmerking

Bij de aanmelding graag film-
beelden of (digitale) foto’s 
voegen van de persoon of club 
tijdens beoefening van de sport 
of discipline. Dit beeldmateriaal 
gebruiken we bij de huldiging 
op de nieuwjaarsreceptie. Voor 
vragen hierover kunt u contact 
opnemen met de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50.

Een kampioenenaanmeldingsfor-
mulier kunt u online invullen en 
opsturen via www.bronckhorst.nl. 
Doet u dit vóór 1 december!

Gezocht: kampioenen van 
Bronckhorst

De kampioenen van 2014

De gemeente zet vrijwilligers 
die zich onderscheiden door hun 
activiteiten in Bronckhorst in het 
zonnetje met de verkiezing ‘Vrij-
williger 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(s) dan aan via 
www.bronckhorst.nl! Dit kan tot 
15 november a.s.

Drie genomineerden
De bekendmaking van de 
vrijwilliger van 2015 is ook  
tijdens de nieuwjaarsreceptie 
op 6 januari 2016 in het ge-
meentehuis. Een commissie 
beoordeelt de aanmeldingen 
en selecteert drie genomineer-
den. 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’  
ontvangt natuurlijk de eretitel, 
maar daarnaast ook een geld-
bedrag van € 250,-. Als de eretitel 
naar een vrijwilligersgroep gaat 
dan ontvangt deze een geldbedrag 
van € 500,-. De andere twee geno-
mineerden krijgen een oorkonde 
en € 50,-. 

Groot belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing ‘Vrijwilliger 
van het jaar’ laat de gemeente z’n 
grote waardering blijken voor het 
vrijwilligerswerk. 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
Er zijn 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 professio-
nele of religieuze organisaties 
die zich inzetten voor maat-
schappelijke 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 
 overkoepelende 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.

Oproep voor ‘Vrijwilliger  
van het jaar 2015’
Meld uw vrijwilliger aan voor de eretitel!    



De gemeente wil de maximum-
snelheid op de Zelhemseweg/
Hengelosweg, vanaf de kom van 
Hengelo tot de Rondweg om Zel-
hem, verlagen naar 60 km/uur. 
Doel is de verkeersveiligheid op 
de weg te verbeteren en de weg 
voor fietsers beter oversteekbaar 
te maken. Nu geldt er een maxi-
mumsnelheid van 80 km/uur. 
De weg is te smal voor een weg-
inrichting die bij de maximum-
snelheid van 80 km/uur hoort. 
Er komen helaas met regelmaat 
ongevallen voor op de weg, on-
danks dat de gevaarlijke kruising 
met de Schooltinkweg/Varsselse-
straat is aangepast. Ook wordt 
de weg meerdere malen gekruist 
door een fietsroute. Met 60 km/uur 

is de weg beter oversteekbaar 
voor fietsers.

Reageren?
In het voorjaar van 2016 voeren we 
onderhoud uit aan de Zelhemseweg/ 
Hengeloseweg. Het is de bedoeling 
tegelijkertijd de weg aan te passen 
naar 60 km/uur. De middenlijn ver-
dwijnt dan van het wegdek en aan 
de zijkanten komt een onderbroken 
kantlijn. Verder brengen we dan 
snelheidsremmende maatregelen 
aan. Een verlaging van de maxi-
mumsnelheid van 80 km/uur naar 
60 km/uur betekent een extra reis-
tijd van minder dan een minuut. 
Het besluit ligt t/m 7 december 
ter inzage en belanghebbenden 
kunnen in die periode reageren. 

Maximumsnelheid Zelhemseweg/
Hengeloseweg naar 60 km/uur

De ondernemersverenigingen 
van Hengelo (HOV), Vorden (VOV) 
en Zelhem (B&OZ) hebben de 
gemeente gevraagd de oprichting 
van een ondernemersfonds te 
onderzoeken. Zo’n fonds moet 
ervoor zorgen dat de organisatie 
van gezamenlijke activiteiten in 
de kernen mogelijk blijft. De kos-
ten van deze activiteiten (bijvoor-
beeld aanschaf feestverlichting,       
organisatie evenementen etc.) 
worden op deze manier eerlijk 
verdeeld over alle ondernemers 
in een kern en dragen bij aan de 

continuïteit. Verder zullen de te 
ontplooien activiteiten vanuit het 
ondernemersfonds gericht zijn 
op bredere vraagstukken en 
oplossingen voor de drie centra. 
De gemeente wordt hierbij 
betrokken omdat de overheid 
de bevoegdheid heeft om een 
collectieve heffing in te stellen 
en ter beschikking te stellen aan 
stichtingen. In principe staan we 
positief tegenover het initiatief 
als er voldoende draagvlak 
onder de ondernemers in de 
3 gebieden aanwezig is. Vorige 
week besloten we daarom om 
een onderzoek naar het draag-
vlak voor het fonds te starten. 
Het onderzoek vindt naar ver-
wachting in november plaats. 
Mocht het tot een ondernemers-
fonds komen, dan heeft de 
gemeenteraad hierin de laatste 
stem.

Pilot
Bij voldoende draagvlak zal een 
pilot van 3 jaar met een onder-
nemersfonds starten. Na 2,5 jaar 
volgt een evaluatie.

Onderzoek naar mogelijkheden 
voor ondernemersfonds

Wat wonen, 
werken en 
recreëren we 
toch mooi he? 
We zijn bevoor-
recht om zo 
lekker landelijk 
te wonen, niet in 
een drukke stad 
waar niemand 
je kent, maar 
fijn in een dorp of in een buurtschap met buren, familie, 
en vrienden in de buurt. Je kent elkaar en hebt graag 
wat voor elkaar over. Dat zie je terug in veel actieve 
verenigingen en stichtingen voor jong en oud. 
Alleen staat dit de laatste jaren wel onder druk… 
De samenleving verandert. We worden ouder, er wor-
den minder kinderen geboren en er komen niet veel 
nieuwe mensen meer bij. De jongeren gaan studeren, 
en komen niet allemaal weer terug naar hun geboorte-
plek. Helaas is er bij de gemeenten minder geld om 
alle zorg en ondersteuning te bieden aan ouderen en 
andere mensen die hulp nodig hebben. De vraag komt 
vaker bij de inwoners zelf te liggen. 

Henk Aalderinkprijs
Om aan heel Nederland te laten zien dat het platte-
land leeft, energie heeft, spannend is, vernieuwend is 
en geloof heeft in de toekomst is de Henk Aalderink-
prijs ontstaan. We stellen € 1.000,- beschikbaar voor 
het meest spraakmakende leefbaarheidsproject 
van jonge en enthousiaste inwoners, verenigingen 

of stichtingen uit een van de 11 P10 gemeenten dat 
een antwoord is voor het platteland van de toekomst! 
De jeugd heeft de toekomst, die maken het platteland 
van 2025. Wij zijn er trots op! Deze projecten zetten 
we graag in de etalage en zijn een voorbeeld voor 
andere! 

Aanmelden 
Heb je een vernieuwend project, maak dan een digitale 
pitch (max. 3 minuten) en stuur deze 
voor 7 november 2015 in via de 
website van de P10: www.p-10.nl/
henk-aalderink-prijs-2015 of scan 
de QR-code. Dan maak je kans op 
de titel Henk Aalderinkprijs 2015 
en een geldbedrag van € 1.000,-! 

P10 
In 2008 zijn de 
10 grootste platte-
landsgemeenten 
in Nederland een 
samenwerking 
aangegaan, om over 
gezamenlijke thema’s 
en onderwerpen van 

elkaar te leren. En om sterker de belangen van het 
platteland onder de aandacht te brengen van het 
landelijke bestuur. Onze oud-burgemeester Henk 
Aalderink was de oprichter van de P10 en de prijs is 
naar hem vernoemd.

Meld je aan voor de P10-Henk Aalderinkprijs 2015 
Beste actieve inwoners, verenigingen en stichtingen van Bronckhorst,

De gemeente is trots op haar 
landelijke omgeving en haar 
gevarieerde landschap en is dan 
ook blij dat zij samen met de pro-
vincie Gelderland geld beschik-
baar heeft voor het behouden en 
versterken van de kwaliteit van 
dit kostbare coulissenlandschap. 
Deze versterking kan door het 
aanleggen, herstellen of verbinden 
van landschapselementen. 

Wat zijn landschapselementen?
Landschapselementen zijn groene 
elementen in het landschap zoals 
houtwallen, singels, knotbomen, 
bomenrijen, hoogstamboomgaar-
den of poelen. Ze geven een plek 
identiteit en maken dat mensen 
zich ‘thuis’ voelen in en trots zijn 
op het landschap. Landschaps-
elementen hebben grote waarde 
voor de natuur: vogels maken 
daar hun nesten en vinden er 
voedsel, kleine dieren gebruiken 
ze als schuilplaats. Ook het ver-
binden van bestaande landschaps-
elementen door een haag of 
houtwal verhoogt de ecologische 
waarde aanzienlijk. Zelfs het 
planten van één boom kan voor 
een meerwaarde zorgen, zowel 
landschappelijk als ecologisch. 

Bijvoorbeeld een zomer- of winter-
eik biedt voedsel en leefruimte 
voor honderden soorten dieren 
en planten. De te planten bomen 
en struiken moeten passen in het 
landschapstype voor de omgeving 
waar u woont. Dit landschapstype 
kunt u vinden op www.de-vala.nl.

Doet u mee?
Wij doen een oproep aan onze 
inwoners om mee te werken ons 
landschap te versterken. Hebt u 
plannen voor het aanleggen of 
herstellen van een landschaps-
element dan kunt u zich aanmel-
den voor de subsidie. 

Waarvoor is de subsidie 
bedoeld?
• Het aanleggen of herstellen 
 van hoogstamboomgaarden, 

houtwallen of -singels, hagen, 
hakhoutbosje, knotbomen, bomen-
rijen, solitaire bomen, poelen

• Herstel of herinrichten van 
 poelen
• Het verbeteren van kleinschalige 

recreatieve mogelijkheden in het 
landschap, zoals het plaatsen van 
een bankje of bruggetje ten be-
hoeve van een wandel- of fiets-
route 

• Landschapsprojecten van grond-
eigenaren of kernen en buurt-
schappen kunnen ondersteuning 
krijgen in de vorm van kennis, 
maar ook bij de uitvoering

Aanmelden en meer informatie:
De gemeente werkt hiervoor 
samen met agrarische natuur-
vereniging ’t Onderholt, die u
ook adviseert over planvorming 
en aanleg. Ook het onderhoud 
kunnen zij verzorgen. 
Als inwoner of organisatie met 
ideeën voor versterking van het 
landschap kunt u zich aanmelden 
bij ’t Onderholt in Vorden via 
www.onderholt.nl of telefoon 
(0575) 55 05 93.

Subsidie beschikbaar voor landschapsverbetering

In onze gemeente kunt u bij een 
sociaal team terecht met al uw 
vragen over ondersteuning op het 
gebied van zorg, welzijn en werk. 
In elk team werken professionals 
op het gebied van bijvoorbeeld 
welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden en werk. Zij helpen u 
graag bij het zoeken naar prak-
tische oplossingen. U vindt de 
sociale teams op vijf locaties in 
Bronckhorst en kunt hier binnen-
lopen tijdens de openingstijden. 

Voor meer informatie hierover zie 
www.bronckhorst.nl/socialeteams 
of scan de QR-code. U vindt op de 
site ook een kort filmpje met meer 
informatie over de werkwijze van 
de teams en wat zij voor u kunnen 
betekenen. Bekijk deze eens! 

Voor vragen kunt u 
de teams ook bellen, 
via (0575) 75 02 50, 
of mailen, e-mail: 
info@bronckhorst.nl

Hoe werken de sociale teams 
in Bronckhorst? 
Bekijk filmpje voor meer info

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur 
zijn de sirenes te horen in heel Nederland. Dus ook in 
Bronckhorst. 

De sirenes geven dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 

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

Op maandag 2 november a.s. is de eerstvolgende 
sirenetest. Als aanvulling op de sirene is er NL-Alert, 
een alarmmiddel voor de mobiele telefoon om u up to date 
te informeren.

Stel het in! Lees meer op www.nl-alert.nl !

Sirenetest



Kies zelf uw voordeel

1 Gratis silence motor, óf

2  Gratis handzender bij ieder rolluik met 
Somfy RTS of io* motor, óf

3  Gratis Somfy Tahoma Box bij aankoop van 
minimaal 4 rolluiken met Somfy io motor.*

* Informeer naar de voorwaarden bij uw dealer.

Deze actie is geldig van 21 september tot 18 december 2015 
op alle rolluiken uit het Best Buy SMITS programma. 
Uw dealer:

BZW Zonwering V.O.F.
Boshuisweg 5  •  7233 SE Vierakker  •  0575 - 470 078
info@bzwzonwering.nl  •  www.bzwzonwering.nl

ROLLUIKEN ACTIE KIESuwVOORdEEL
RdEEL

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

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

Bronckhorst:
• Zelhemseweg in Hengelo en Hengeloseweg in Zelhem, instellen maximumsnelheid 
 60 km/uur, besluit genomen. Zie voor meer informatie elders op deze gemeentepagina’s

Halle:
• Dorpsstraat 102, activiteit milieu: wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Heideweversweg 2, herbouwen schuur, vergunning verleend
• Sarinkkamp 7 (sporthal De Kamp), organiseren najaarsconcert, vergunning verleend
• Stellingweg 2, organiseren Side-car-party, vergunning verleend
• Vloed 17A, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Winkelsweg ong., bouwen bedrijfgebouw, aanvraag ontvangen

Hoog Keppel:
• Burgemeester Vrijlandweg 35, verkrijgen Drank- en Horecavergunning, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Dorpsstraat LK 7, veranderen achtergevel schuur, vergunning verleend

Steenderen:
• De Eiken 19, plaatsen dakkapel, vergunning verleend

Toldijk:
• Beekstraat 1B, bouwen werkplaats/kantoor, procedure termijn verlengd
• Wolfsstraat 5, organiseren slachtvisite, vergunning verleend 

Vorden:
• Baakseweg  6, verkrijgen Drank- en Horecavergunning, vergunning verleend
• Het Wiemelink 40, uitschrijven kinderdagverblijf De Klimboom uit Register kinderopvang, 

besluit genomen
• Het Wiemelink 40, uitschrijven BSO de Toverboom uit Register kinderopvang, besluit 
 genomen
• Nieuwstad 13, verkrijgen Drank- en Horecavergunning, vergunning verleend
• Stationsweg 1A, verbouwen/vergroten woning met kantoorruimte, vergunning verleend
• Strodijk 23, aanpassing en uitbreiding van het agrarische bouwvlak, gewijzigd vastgesteld 

wijzigingsplan
• Veldwijkerweg 1, brandveilig gebruik gebouw, vergunning verleend

Wichmond:
• Dorpsstraat 16, uitschrijven BSO Wichmond uit Register kinderopvang, besluit genomen
• Dorpsstraat 16, uitschrijven kinderdagverblijf Avonturijn uit Register kinderopvang, 
 besluit genomen

Zelhem:
• Hummeloseweg 63A, aanleggen grondwal en realiseren mestbassin, vergunning verleend 
• Hummeloseweg 67 (’t Brinkhuus), organiseren loterij tijdens toneeluitvoeringen, vergunning 

verleend
• Huusakker 5, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, vergunning verleend
• Keijenborgseweg 12, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Pluimersdijk 5 (museum Smedekinck), organiseren slachtvisite, vergunning verleend
• Ruurloseweg, 30Z 94, tijdelijk bewonen recreatiewoning, aanvraag ontvangen 
• Ruurloseweg 39W A5, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend
• Wisselt 85, verbreden uitrit, vergunning verleend
• Zuivelweg 2A, uitschrijven kinderdagverblijf Toverbos uit Register kinderopvang, besluit 

genomen

N.B.  De genoemde wijzigingen bij de kinderopvangorganisaties komen voort uit het feit dat 
de organisaties zijn overgenomen door een andere instelling.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



Streekproducenten en innovaties op 
jaarlijkse streekproductenmarkt

TOLDIJK - Op zondag 1 november 
organiseert de familie Garritsen 
wederom de gezellige streekpro-
ductenmarkt op hun erf bij boer-
derijwinkel De Kruisbrink aan de 
Kruisbrinkseweg 7 in Toldijk. On-
geveer dertig deelnemers presen-
teren dan, net als vorig jaar, hun 
mooie producten. Heel veel fol-
klore en ambachtelijkheid, maar 
ook heel veel lekkers en smake-
lijke nieuwigheden.

Dit jaar is er veel aandacht voor in-
novatie: welke productvernieuwin-
gen bieden streekproducenten in 
hun assortiment? Een kleine greep 
uit het aanbod: AGF Garritsen pre-
senteert onder andere de Toldiekse 
Gedreaide Pieper en de puur en 
eerlijke versgeperste fruitsappen. 
Er zijn weckproducten van de fami-
lie Elsenhof uit Kilder, mozzarella 
van de watterbuffel van de familie 
Arns, truffelmayo van Braakhekke 
en Bier van Hackfort.

Preuverieje
Het marktelement life cooking, 

vorig jaar een geweldig succes, zal 
ook nu niet ontbreken. Dit jaar 
staat deze Preuverieje, Achterhoeks 
voor life cooking, onder leiding van 
topkok Rene Klein. Op het hore-
capleintje wordt de bezoeker in de 
gelegenheid gesteld om de door 
hem en zijn team bereidde gerech-
ten te proeven. Gerechten gemaakt 
van lokale producten die aanwezig 
zijn op de streekmarkt.

Kijken en proeven
Tussendoor kan er worden geke-
ken naar en geproefd van heerlijke 
Achterhoekse Streekproducten 
als onder andere kaas, worst, bier, 
mosterd, jam, wijn, koek en bak-
producten, die hier uiteraard te 
koop zijn. Ook worden er kerst- en 
geschenkpakketten gepresenteerd. 
Ellen Willems komt om 14.00 uur 
het boek 'Ode aan het Wild' pre-
senteren en signeren onder bege-
leiding van jachthoornblazers uit 
Hummelo. Het is haar tweede boek 
als schrijfster en journaliste van de 
Gelderlander. Een boek over rijk-
dom van de Nederlandse bossen, 

over het klaar maken van wild, pad-
denstoelen, plukken van eetbare 
planten & kruiden en jagen.

Vermaak
Een regionale accordeonist zorgt 
voor een passende muzikale om-
lijsting van het evenement. Ook 
aan de kinderen is gedacht: kin-
dervermaak met ballonnen, cup-
cakes versieren en zelf broodjes 
bakken. Kortom, op 1 november is 
op het erf van Boerderij De Kruis-
brink bij de familie Garritsen op de 
Kruisbrinkseweg 7 in Toldijk een 
geweldige streekproductenmarkt 
en is zeker de moeite waard om te 
bezoeken.

De markt is overdekt, gratis toegan-
kelijk en duurt van 11.00 tot 17.00 
uur.
   

 ■ Meer informatie: Dick Garritsen ■ Telefoon (0575) 451361 ■ Mail dick@agfgarritsen.nl ■ achterhoekstreekproduct.nl

   

PCOB luistert en kijkt naar
scholenbouw in Mali
VORDEN - Waarnemend voorzit-
ter Henk Reerink van de PCOB 
afdeling Vorden, heet donderdag-
middag de aanwezigen hartelijk 
welkom. In het bijzonder wordt 
verwelkomd mevrouw Addie van 
der Sluijs-Goud, de inleidster 
voor deze middag, die haar man 
Cees vervangt. De voorzitter leest 
een gedeelte voor uit Romeinen 
8 "Als God voor ons is..." en gaat 
voor in gebed. Daarna wordt ge-
zongen "Grote God wij loven U". 
Hierna worden 4 overleden leden 
herdacht; mevr.S. de Vries, dhr. 
A. Berenpas, dhr. G. Bochelman 
en mevr. H. Weesjes.

De voorzitter doet een oproep voor 
nieuwe bestuursleden en voorzit-
ter en vraagt de aanwezigen namen 
van potentiële leden door te geven. 
Hierna is het woord aan mevrouw 
Van der Sluijs, die een toelichting 
geeft op het scholenbouwproject 
in Mali, dat in 2007 is gestart. Haar 
man heeft als gepensioneerd die-
renarts daar voor PUM-werk ver-
richt (Programma Uitzending Ma-

nagers). Hij werd getroffen door de 
slechte situatie van de scholen daar. 
In het regenseizoen van 3 maanden 
kon geen les worden gegeven. Zij 
hebben samen dit project gestart 
en wisten door verschillende ac-
tiviteiten en sponsoring het eerste 
jaar 25.000,- bijeen te brengen,dat 
zij de eerste keer cash moesten 
meenemen.

Nu gaat dat via de bank. Van 2007 
tot heden is er een bedrag van 
circa €180.000,- bijeengebracht via 
fondswerving bij kerken, scholen, 
bedrijven en particulieren. Als fi-
nancieel kanaal mogen zij gebruik 
maken van de bankrekening van de 
PKN Hofkerk in Goor. In middels 
zijn er 5 scholen gebouwd en 3 toi-
letgebouwen; één van de scholen is 
een christelijke school en in beheer 
van het bestuur daar.

Het verhaal wordt ondersteund 
met dia's en het is onbegrijpelijk 
hoe in de binnenlanden van dit ar-
me land de scholenbouw is ontwik-
keld. De scholen liggen in het zuid-

westen van Mali. Ook daar zijn Ne-
derlandse vrienden gevonden, die 
hen hierbij helpen om samen met 
de binnenlandse bevolking dit pro-
ject van de grond te krijgen. Het in-
terieur van de scholen is totaal niet 
te vergelijken met de Nederlandse 
situatie; het zijn houten banken en 
lestafels,maar de kinderen zijn daar 
al erg mee geholpen. Goed onder-
wijs brengt deze kinderen verder in 
hun leven. 

In de pauze werd het Lief en Leed-
potje besteed aan dit belangrijke 
project en bracht bijna € 100,- op. 
De voorzitter bedankte mevrouw 
Van der Sluijs hartelijk voor haar 
enthousiaste verhaal en overhan-
digde haar symbolisch het be-
drag. Met het zingen van "Lof zij 
de Heer'' werd deze gelaagde bij-
eenkomst geëindigd. Ondersteun 
het Mali-project met uw bijdrage. 
Het bankrekeningnummer van dit 
project is NL66 SNSB 0908.763.743 
t.n.v. de Diaconie Hofkerk Goor 
o.v.v. Scholenproject Mali.

Ontspanningsmiddag
De Zonnebloem
GORSSEL - De Zonnebloem Re-
gio IJsselstreek organiseert op 
zaterdag 31 oktober van 14.00 - 
16.30 uur een regionale ontspan-
ningsmiddag in S.C.C. 't Trefpunt 
te Gorssel met medewerking van 
De Grolse Hofzangers. De zaal is 
open vanaf 13.30 uur.

Er zijn voor deze middag nog 

kaarten beschikbaar. Ook niet-
leden zijn welkom. De entreeprijs 
bedraagt € 10,- (incl. koffie/thee 
met cake, consumptie in de pau-
ze, warm en koud hapje). Kaarten 
kunnen besteld worden bij: Henk 
Wanders, Koldeweiweg 9-a, 7256 
AV Keijenborg, telefoon (0575) 
463274.

   

Culturele Zondag in 
Doesburg
DOESBURG - Elke eerste zondag 
van de maand hebben meer dan 
dertig deelnemers hun galeries, 
ateliers, podia en werkplaatsen 
open en elke bezoeker kan er gra-
tis een bezoek brengen. Voor meer 
informatie en de adressen op 
de website. De folder met platte 
grond van de Culturele Zondag 
Doesburg is gratis te verkrijgen bij 
de VVV.

Afgelopen 4 oktober is met toe-
spraken, dans en muziek het 25-ja-
rig jubileum gevierd. De feestelijk-
heden vonden in de Gasthuiskerk 
plaats. In toespraken werden on-
der andere bedankt de oprichters, 
oude bestuursleden, leden en alle 
personen die direct of indirect 
hebben bijgedragen aan het suc-
ces van de Culturele Zondag Does-
burg. Er was een dansuitvoering 
van Rezgui Company, muziek van 
Blue River Jazzband & Trio Sweet 
Silver en afsluitend een borrel met 
de galerie en ateliers houders van 
de Culturele Zondag Doesburg. 

Tijdens deze jubileumdag bege-
leide kunstenaar en schilder Don-
nie Gerhardus het maken van een 
kunstwerk. Van elke bezoeker 
werd een silhouet getekend. Het 
kunstwerk hangt in de etalage van 
het pand Meipoortstraat 16. Ga 
kijken en schat het aantal silhou-
etten, mail het aantal naar info@
culturelezondagdoesburg.nl en 
maak kans op 100 euro kunst dat 
jij zelf mag uitkiezen uit een atelier 
of galerie van de Culturele Zondag 
deelnemers in Doesburg.

Galerie De Swarte Ram
In galerie De Swarte Ram expo-
seert Marjolein Bartels uit Zeve-
naar. Zij is een graphic designer 

met een passie voor kleur. Ze ont-
wierp onder andere het thema lo-
go 2015 (Kunst en Ambacht) voor 
de Stichting Open Monumenten-
dag. Verder ontwerpt ze logo's, vi-
suele identiteiten (huisstijlen), vi-
sitekaartjes, briefpapier, websites, 
folders, flyers, affiches, boekom-
slagen en infographics. Marjolein 
zal aanwezig zijn om haar werk-
wijze toe te lichten.

De fotovereniging Fodo exposeert 
maandelijks tijdens de Culturele 
Zondag in de bovenzaal van de 
Waag. Elke maand komt een ander 
thema aan de orde.

'Sieraad aan de IJssel'
Dit evenement in Doesburg krijgt 
een vervolg op zondag 3 april 2016 
(Eerste Zondag van de Maand). Er 
zijn dan in de Martinikerk ontwer-
pers van sieraden uitgenodigd, om 
hun werk te laten zien en het vak 
zal door diverse deelnemers wor-
den gedemonstreerd. De ontwerp-
wedstrijd zal opnieuw worden uit-
geschreven met het thema 'hoe zal 
mijn hals uw schoonheid dragen'. 
Deze regel is uit het gedicht 'Ode 
aan het sieraad' welke Jan Vijn 
speciaal voor 'Sieraad aan de IJs-
sel' heeft geschreven. Laat je inspi-
reren en ontwerp een halssieraad. 
Vanaf half januari kun je jouw 
ontwerp insturen. De winnende 
ontwerpen worden uitgevoerd 
door Laura Egbers van Marjolin 
goudsmid en door zilversmederij 
Blok. 'Sieraad aan de IJssel' is een 
tweejaarlijks terugkerend evene-
ment. Voor informatie stuur een 
e-mail naar sieraadaandeijssel@
gmail.com.
   

 ■ culturelezondagdoesburg.nl

   

Brook Duo komt naar 
Wichmond
WICHMOND - Schrijver Gert Jan 
Oplaat heeft een nieuw verhaal 
geschreven genaamd Storm op 
Kas-oamd. In dit spannende ver-
haal neemt hij u mee naar het jaar 
1928, waarin het leven van de blin-
de Teuntje centraal staat. 

Teuntje is de zoon van een arme 
klompenmaker die moet opbok-
sen tegen de grote herenboeren. 
Een van de zonen van een van 
de herenboeren is Harmen Groot 
Wilterdink, hij heeft de bijnaam 
"de Storm" vanwege zijn branie en 
arrogante gedrag. De kilte van de 
grote boerenfamilie staat pal te-
genover de warmte van de kleine 
klompenmakers familie. Ondanks 
zijn blindheid prijst Teuntje zich 
gelukkig. Hij heeft wel een diepe 
wens, en dat is op kerstavond zin-
gen in de kerk. De dominee gunt 
hem ook, maar een zoon van een 

dagloner hoort achter in de kerk 
volgens de herenboeren van de 
kerkenraad. Zal het met steun 
van de bovenmeester en de do-
minee toch lukken? Het verhaal 
wat wordt afgewisseld met liedjes 
boeit van begin tot eind. Het is te 
zien en te horen op donderdag-
avond 10 december om 20.00 uur 
in de Protestantse Kerk, Dorps-
straat 16 te Wichmond. Entree 10 
euro inclusief 1 consumptie na 
afloop. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jan 
Rietman (0575-441999), Henk El-
lenkamp (0575-441523 's avonds) 
en Pastorie Protestantse kerk, 
Dorpsstraat 16 op 21, 28 november 
en 5 december van 10.00 tot 12.00 
uur. De opbrengst is bestemd voor 
het onderhoudsfonds van de Pro-
testantse Gemeente Wichmond.

Topkok Rene Klein in de Preuverieje tijdens de streekproductenmarkt in Toldijk. Foto: Liesbeth Spaansen
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Leontien van Moorsel zwaait
deelnemers Hotel Bakker Rally uit
VORDEN - Hoe toepasselijk. Leon-
tien van Moorsel zwaaide zondag-
morgen vanaf de parkeerplaats 
van Hotel Bakker de bijna zestig 
deelnemers aan de Hotel Bakker 
Rally met een theedoek uit. On-
der de deelnemers aan de rally 
door een deel van de Achterhoek 
prachtige oldtimers en snelle 
nieuwe auto's.

Door Jan Hendriksen

Hotel Bakker bestond zondag 25 
oktober op de kop af zeventig jaar. 
Met inmiddels de derde genera-
tie aan het roer draaien het hotel, 
restaurant en café op volle toeren. 
Heel toepasselijk dat dit jaar de 
Bakker Open dan ook in de vorm 
van een autorally plaatsvond. Het 
goede doel waar de Bakker Open 
aan doneerde dit jaar was het Le-
ontienhuis. Het Leontienhuis in 
Zevenhuizen wil de levenskwali-

teit van mensen met een eetstoor-
nis en hun naasten verbeteren. 
Daarnaast wil het Leontienhuis 
mensen met een eetstoornis mo-
tiveren richting herstel en (her-
nieuwde) deelname aan de maat-
schappij.
Ervaringsdeskundigheid is de ba-
sis van de ondersteuning door 
vrijwilligers die zelf hersteld zijn 
van een eetstoornis. Kernwoorden 
hierbij zijn: begrip, erkenning, 
herkenning en gelijkwaardigheid. 
Liesbeth Bakker: "Wij hadden ons 
op deze autorally verheugd en in 
het bijzonder op de komst van Le-
ontien. Haar activiteiten in het ka-
der van het bespreekbaar maken 
en begeleiden van meisjes en jon-
gens met anorexia ondersteunen 
wij graag. Wij zijn als 'eetinstituut' 
iedere dag met eten bezig waarbij 
genieten bij ons bovenaan staat. 
Eten is echter lang niet voor ie-
dereen iets positiefs, daarom is de 

inzet van Leontien van Moorsel en 
haar team zo onmisbaar."

Stichting Bakker Open
De Bakker Open is van oudsher 
een exclusief evenement waar be-
vriende en bekende genodigden 
van de familie Bakker bij elkaar 
komen om te genieten van het 
Achterhoekse land. Ook dit jaar 
waren weer diverse prominenten 
uitgenodigd. De Bakker Open is 
een initiatief van de Stichting Bak-
ker Open: een stichting met een 
lange historie. Al sinds 1945 werd 
dit - toen jaarlijks terugkerende - 
evenement door de familie Bakker 
georganiseerd. Vijf jaar geleden is 
het initiatief weer opgepakt door 
Liesbeth Bakker en in een nieuw 
jasje gestoken. "Wat onveranderd 
is gebleven, is dat met het evene-
ment altijd goede doelen gesteund 
worden, die passen bij de Achter-
hoekse hotelfilosofie."

Kleindierenshow in Kapel 
Wildenborch
VORDEN - Pluimvee - en Konij-
nenvereniging Vorden en Om-
streken (PKV) organiseert vrij-
dag 30 oktober, zaterdag 31 ok-
tober en zondag 1 november de 
jaarlijkse clubtentoonstelling 
onder de naam Bronckhorster-
kleindierenshow in Kapel De 
Wildenborch aan de Kapelweg in 
de gelijknamige Vordense buurt-
schap.

De Kapel De Wildenborch is een 
uitstekende locaties voor dit soort 
activiteiten. De afgelopen weken 
zijn de voorbereidingen getroffen 
voor deze show. Er zijn 200 die-
ren te bewonderen bestaande uit 
grote hoenders, dwerghoenders, 
serama's, sierduiven, oorspron-
kelijke duiven, diamantduiven, 
kwartels, konijnen en cavia's. 
Voor het eerst in de geschiedenis 
van PKV zijn er dit jaar Japanse 
Kwartels en Diamantduiven op de 
tentoonstelling te bewonderen. 
Vrijdag 30 oktober vindt de keu-
ring plaats door zes keurmeesters 
die de dieren kritisch beoordelen 
op bouw, raseigenschappen, te-
kening, kleur en conditie. In elke 
diersoort wordt een kampioen 

aangewezen. De officiële opening 
vindt plaats op vrijdagavond om 
20.00 uur. Daarna is de tentoon-
stelling geopend voor het publiek. 
Zaterdagmiddag 31 oktober vindt 
om 14.00 uur de eindjurering 
plaats van de wedstrijd Kind en 
Dier door twee leden van PKV. 
Dit jaar komen twaalf kinderen 
met hun lievelingsdier zoals een 
konijn, cavia en hamster naar de 
Kapel. Op zondag 1 november is er 
een verkoopklasse aanwezig. Het 
is een uitstekende gelegenheid om 
aan een goed en gezond dier te ko-
men van een bekende en erkende 
fokker. De verkoopklasse bestaat 
uit verschillende soorten hoen-
ders, konijnen en cavia's. Ook kan 
men tijdens de show informatie in 
winnen over het houden en ver-
zorgen van dieren.

Openingstijden
De openingstijden zijn: vrijdag 30 
oktober van 20.30 tot 22.00 uur, 
zaterdag 31 oktober van 10.00 tot 
18.00 uur en zondag 1 november 
van 10.30 uur tot 16.30 uur. Voor 
meer informatie: G. Lenselink, tel. 
0575 552670 of 06 46121517.

   

60 jarig jubileum bij
Vogelvreugd
ZELHEM - Vogelvereniging Vogel-
vreugd houdt op zaterdag 14 en 
zondag 15 november weer haar 
jaarlijkse vogeltentoonstelling.

Vele deelnemers uit de regio strij-
den om het open kampioenschap 
van de gemeente Bronckhorst in 
verschillende hoofdgroepen zoals 
kleur en postuur kanaries, tropi-
sche vogels, grasparkieten, aga-
porniden en grote parkieten. Ze 
strijden om de verenigingbokaal 
van Vogelvreugd Zelhem. Deze 
is voor de vereniging met de tien 
beste vogels van vijf verschillen-

de inzenders. De tentoonstelling 
vindt plaats in de Oranjehof, te 
bezoeken op zaterdag 14 novem-
ber van 10.30 uur tot 20.00 uur en 
op zondag 15 november van 10.00 
uur tot 16.00 uur. Er is een ver-
koopklasse aanwezig. U kunt zich 
bij de vogelvereniging inschrijven, 
nog tot en met 1 november. Meer 
informatie, neem contact op.

 ■ www vogelvreugd-zelhem.nl ■ j.peppelman4@chello.nl ■ 0314 625577 (secretaris, Han 
Peppelman) ■ 06 83355583 

Duo-expositie 
Annita en Olga
VORDEN - Galerie De Burgerij, 
Zutphenseweg 11 opent zondag 1 
november om 15.30 uur de duo-
expositie 'Paper in Mind' met 
werk van Annita Smit en Olga van 
de Bovenkamp. Beiden gebrui-
ken in hun creatieve proces pa-
pier. Annita Smit maakt van (dun-
druk)papier of linnen driedimen-
sionale gevouwen kunstobjecten.

Gefascineerd door ritme, textuur en 
structuur vouwt of krult zij vanuit 1 
vel, van soms wel 2 bij 2 m. groot, 
een object waar geen schaar aan 
te pas komt. Door oppervlakten 
o.a. met inkt te bewerken ontstaan 
verrassende kleurschakeringen. De 
ene keer komt een ogenschijnlijk 
lederen vorm tot stand, de andere 
keer doet het oppervlak metaalach-
tig aan.
Door de strakke ritmiek van het 
vouwen en de subtiele kleurscha-
keringen ontstaat een verstilde 
sfeer van rust en orde. Het werk van 
Olga van de Bovenkamp kenmerkt 
zich daarentegen door een myste-

rieuze gelaagdheid. Haar collages 
van manuscripten, van stukjes pa-
pier, van gescheurde flarden zijn 
zorgvuldig gekozen en samenge-
bracht, passend in herinnering en 
nieuwe toekomst.
Het resultaat is een grafische ver-
stilling die beroert als de inhoud 
van een teruggevonden doosje vol 
persoonlijke kostbaarheden. Als 
een icoon ligt het verdwijnpunt van 

haar collages in het hart van de toe-
schouwer.

'Paper in Mind'
De expositie 'Paper in Mind' is te 
zien t/m 13 december. Open: Vrij-
dag t/m zondag 13.00-17.00 uur en 
op afspraak (toegang vrij).
   

 ■ www.deburgerij-vorden.nl

Expositie 'Paper in Mind' in Galerie
De Burgerij

Annita Smit maakt van papier kunstobjecten: 'Uitgebroed' - Annita Smit. Foto: PR

Leontien van Moorsel gaf Vordenaar Albert Mulderij het startsein voor de Hotel Bakker Rally. Foto: Jan Hendriksen.

(Advertorial)

Jaartraining leven in je lijf start weer!

Lichaamsgericht en mindful: 
uit je hoofd, in je HART!
Herken je dit?
•  Zit je vaak in je hoofd? Wil je 

meer contact met je lichaam, 
je gevoel?

•  Hou je je staande? Verlang je 
naar rust? 

•  Zeg je Ja terwijl je Nee be-
doelt? Wil je je grenzen dui-
delijker aangeven?

•  Wil je zelf leven i.p.v. je ge-
leefd voelen; authentiek en 
met vertrouwen i.p.v. onze-
ker en onzichtbaar?

Dan is deze Jaartraining iets voor 
jou! Je landt meer in je lichaam, 
je hart en jouw kracht. Je wordt 
je bewust van belemmerende 
overtuigingen en ontdoet je van 
oude ballast. Je ervaart meer 
vertrouwen en rust en een dieper 
contact met jezelf en anderen.
  

Praktijkgericht
Belangrijke meerwaarde van de-
ze Jaartraining is de opbouw om 
het geleerde in de praktijk te in-
tegreren.

Ervaar het zelf…
•  OPEN LES: zaterdagochtend 14 
november (vooraf aanmelden).

•  Start Jaartraining: 6 februari (12 
 zaterdagen in 2016).

    VROEGBOEKKORTING TOT 1 
DECEMBER!

Deze training wordt verzorgd 
door Ans Hoogland (InnerPulse), 
aangesloten bij de beroepsver-
eniging SBLP (lichaamsgeoriën-
teerde psychotherapie) en VMBN 
(Mindfulness).

www.InnerPulse.nl
M. 06 50513636

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

    STEENDEREN - In december is het vijf 
jaar geleden dat Autobedrijf Aal zich ves-
tigde aan de Nijverheidsweg 15 in Steen-
deren. Carel en Marcel Aal zetten hun be-
drijf ruim op: een grote werkplaats, alle 
benodigde gereedschap netjes geordend 
bij elkaar en veel magazijnruimte.

    Autobedrijf Aal wordt gerund door vader 
Carel en zoon Marcel Aal. Carel Aal had eer-
der samen met een compagnon een auto-
bedrijf, waar ook Marcel werkte. Toen Carel 
stopte ging Marcel aan de slag bij een bedrijf 
in Apeldoorn waar dringend personeel no-

dig was. De plannen om met zijn vader een 
nieuwe zaak te starten, stonden toen al op 
de wensenlijst.

In 2010 was het zover, zij kochten het pand 
aan de Nijverheidsweg. In hun buurt zijn 
meerdere autobedrijven. “Die versterken 
elkaar alleen maar,” stelt Carel. “Mensen ko-
men eerder kijken naar een auto als er meer 
zaken bij elkaar zijn, zeker als het om de aan-
schaf van een auto gaat.”
Aan het eind van dit jaar bestaat het bedrijf 
vijf jaar. “We groeien nog steeds, we mogen 
niet klagen,” zegt Marcel trots. Zij zijn aan-
gesloten bij de Peugeot Citroën Association 
(PCA) om aan te geven dat zij zijn gespeciali-
seerd in Peugeot en Citroën. Dat wil niet zeg-
gen dat zij geen andere auto’s kunnen onder-
houden. “We hebben alles, we kunnen alles: 
we hebben een mooie ruime werkplaats met 
vier bruggen.” Ook voor het onderhoud van 
aanhangwagens, caravans en campers is er 
een hefbrug en de apparatuur.
“We hebben onze specialisatie hier,” legt Ca-
rel uit. “Maar in principe onderhouden we 
alles zover het in onze mogelijkheden ligt. In 
dit gebied is de markt ook te klein. Elke auto 
heeft zijn eigen software tegenwoordig. Om 
de juiste diagnose te kunnen stellen, hebben 
we nu een universeel diagnose apparaat, 
waar we alle merken mee uit kunnen lezen.”
Het bedrijf is alles omvattend. “We beginnen 
‘s morgens achter de computer om de werk-

orders klaar te maken en de afgewerkte or-
ders weg te werken,” vertelt Carel. “Dan gaan 
we de werkplaats in. Maar we moeten ook 
wel auto’s poetsen, dat hoort er allemaal bij. 
Maar we kunnen en willen niet anders, dat 
maakt ook niet uit.”

Aal is een erkend stagebedrijf, waar leer-
lingen zich kunnen bekwamen in de auto-
techniek. Marcel weet nog goed, dat hij als 
twaalfjarige jongen zelf in de schuur aan fiet-
sen en brommers sleutelde. Het was niet ver-
wonderlijk dat hij de opleiding autotechniek 
ging volgen, aangevuld met diagnosetech-
niek. Nu volgt Marcel jaarlijks opleidingen 
om bij te blijven met de nieuwste technie-
ken. Hij behaalde recent het certificaat PSA 
Reparatie Technicus.
Marcel en Carel zijn mannen met liefde voor 
het vak. “Het is een voorrecht om hier te mo-
gen werken.” Zij willen zich meer zelfstandig 
gaan profileren als Autobedrijf Aal, een be-
drijf met onderhoud aan alle automerken, 
met opslag van sets winterbanden en een 
plek waar men terecht kan om een auto te 
kopen. Er komt daarbij een nieuw logo, met 
frisse kleuren.

Autobedrijf Aal, Nijverheidsweg 15, 7221 CK 
Steenderen, telefoon (0575) 451113.
       

 ■     www.autobedrijf-aal.nl

       

        

Volkswagen Golf 1.6 16v Variant 2001 237620 €  2.750
Volkswagen Golf  1.6 16v airco / LMV 2002 125000 €  3.500
Škoda Fabia Combi 1.4-16V Elegance 2006 128149 €  4.950
Renault Scénic 2.0-16V Business Line automaat  2007 114723 €  7.950
Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie  2009 141604 €  10.750
Peugeot Partner 170C 1.9 D Avantage 500kg 2004 180343 €  3.250
Peugeot 206 CC 1.6-16V/Automaat 2002 97183 €  4.500
Kia Rio 1.2 CVVT Super Pack 2011 40331 €  10.950
Kia cee’d Sporty Wagon 1.4 CVVT 2010 75070 €  10.450
Dacia Sandero 1.4 Ambiance 2009 77702 €  5.750
Citroën Xsara Break 1.6i-16V “Comfort” 2003  148031 €  2.450
Citroën Berlingo 1.9 D 600 1998 283143 €  950

KIA  CEE’D  SPORTY 
WAGON 1.4 CVVT

JUNI 2010, 75.070 KM 

€  10.450

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

                                www.autolangwerden.nl

www.autobedrijfmelgers.nl

VOLVO S80 
2.5 T SUMMUM

166.080, 2007

€ 11.950,-

FIAT 500 1.2 LOUNGE 85.857 2009 €  7.950,-
OPEL AGILA 1.0 EDITION 62.403 2012 € 8.750,-
PEUGEOT 307 CC CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 2005 € 6.250,-
PEUGEOT 308 1.6 VTI XT 127.772 2008 € 8.950,-
RENAULT CLIO 1.2 COLLECTION 8.440 2014 € 13.450,-
SKODA FABIA COMBI 1.2 GO 67.857 2013 € 11.250,-
BEKIJK DEZE FABIA SUZUKI SWIFT 1.2 EXCLUSIVE 113.738 2011 € 8.950,-
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 SPORTLINE 114.948 2005 € 7.750,-
BEKIJK DEZE GOLF VOLKSWAGEN POLO 1.2 66.321 2013 € 10.750,-
VOLKSWAGEN POLO EASYLINE 59.800 2013 € 11.750,-
OPEL CORSA 3 DRS 1.2 94.000 2008 € 6.250,- Wassenaarweg 2 Zelhem

0314-620 871
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 1 .00 uur

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

v.a. j 75,-v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

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

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

december 2010-2015 

dat vieren we met vele aanbiedingen
én met GRATIS wintercontroles

5 jaar Autobedrijf Aal

Autobedrijf Aal v.o.f.

Nijverheidsweg 15

7221 CK  Steenderen

Telefoon 0575-451113 

www.autobedrijf-aal.nl    

GRATIS WINTERCONTROLEmaak een afspraak !

 Carel en Marcel Aal zijn trots op hun Autobedrijf Aal. Foto: PR   



Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

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

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

www.amphion.nl

u i t g e l i c h t

oktober/november

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

 (0314) 37 60 00
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

oktober

Introdans
Something Old Something New

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

20:00 uur - Dans

do.

 528
wo.

Baantjer 
LIVE-2

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

20:00 uur - Toneel

do.

 530
vr.

The Kik
Met de deur in huis

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

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 531
za.

Rayen Panday
Vrijspraak

Zaandammer Rayen Panday bewees zich als vaste 
kracht bij het Amsterdamse Comedy Café. Hij is
een comedytalent om rekening mee te houden.

20:30 uur - Cabaret

do.

 55
do.

Bloedverwanten
Met o.a. Derek de Lint en Tanja Jess

In het toneelstuk staan opnieuw de verwikkelingen 
rond de familie De Winter en hun familiebedrijf 
De Winter Flowers centraal. 

20:00 - Toneel

do.

 55
do.

The Umbilical Brothers
KidShow (not suitable for children)

Dit Australische duo brengt een unieke mix van 
absurde humor, briljante effecten en spitsvondige 
sketches.

20:00 uur - Cabaret

do.

 56
vr.

De Grote Improvisatie Show

Elvis never left the building

Met Ruben en Tijl

Frédérique Spigt en Annet Malherbe

Op 7 november is het precies 10 jaar geleden dat 
Tijl Beckand en Ruben van der Meer voor het eerst 
zij aan zij op het toneel stonden. U kunt erbij zijn!

Annet Malherbe en Frédérique Spigt zingen het 
levensverhaal van THE KING aan de hand van 
achtergrondprojecties en 4-koppige band.

22:00 uur - Show

20:00 uur - Theaterconcert

do.

do.

 5

 5

7

13

za.

vr.

november

'Bloedverwanten'
do. 5 november

tip!

• Personen- en bedrijfsauto’s
• In- en verkoop, nieuw en gebruikt
• APK-Keuring
• Onderhoud en reparatie
• Schadetaxatie en schadeherstel
• Ruitreparatie en ruitvervanging
• Vervangend vervoer/verhuur

Boeninksteeg 14, Doetinchem - Zelhem
(0314) 32 44 53

Enkele occasions uit onze voorraad:                                 Bekijk al onze occasions online!
Chevrolet Matiz Spirit 08-2007 67.728 Km Zwart  3.995,--
Mini Cooper Chili 06-2005 120.207 Km Rood 6.999,--
Opel Agila Blitz  06-2014 4.259 Km Bruin 12.950,--
Opel Astra Business  03-2012 107.275 Km Grijs 12.950,--
Opel Astra GTC Enjoy 08-2005 153.309 Km Blauw 5.950,--
Opel Corsa Design Edition 11-2013 11.969 Km Zwart 12.495,--
Opel Meriva Cosmo 03-2010 55.009 Km Zilvergrijs 10.950,--
Seat Leon Sport  01-2011 83.622 Km Zwart 12.750,--
Seat Altea Dynamic Style 02-2009 90.312 Km Grijs 10.450,--
Suzuki SX4 Exclusive 05-2006 108.801 Km Grijs 6.950,--
Volkswagen Polo Trendline 03-2013 55.025 Km Grijs 12.950,--
Volkswagen UP! High UP! 06-2012 30.538 Km Zilvergrijs 8.999,--

WWW.GARAGETEERINK.NL

Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Vorden vijf keer centrum van de 
popmuziek
Popquiz lustrum
VORDEN/LINDE - Op zaterdag 7 
november is het weer zover. Dan 
is er de Popquiz van Tom Blom-
berg in eetcafé 't Proathuus in 
Vorden. Een lustrum: het is de 
vijfde editie.

De kandidaten kunnen zich in-
schrijven op 7 november vanaf 
19.30 uur. Kosten voor het deel-
nameformulier zijn 3 euro. De 
avond is ingedeeld in vijf ronden. 
Vier ronden van tien vragen heb-
ben allemaal een bepaald thema. 
Tussen de ronden door is er een 
ronde waarvan een deel van een 
platenhoes de titel en uitvoerende 
geraden moet worden.

De deelnemers doen altijd met 
een team mee. Stel zelf een team 
samen vanaf twee personen per 
team. Wie heeft de vragen allemaal 
goed? Die is hoogstwaarschijnlijk 
de winnaar van de popquiz 2015 
en gaat naar huis met een diner-
bon en onmetelijke eer.

Tom Blomberg was jarenlang de 
producer van het beroemde NOS 

radioprogramma 'Avondspits'. 
Samen met Frits Spits maakte hij 
ontelbare uitzendingen waar Tom 
verantwoordelijk was voor veel 
teksten over nieuwe aanstormen-
de talenten. Zijn bron was voorna-
melijk de BBC.
De Engelse radio was en is nog 
steeds toonaangevend als het over 
nieuwe (pop)muziek gaat. Tom 
wordt ook wel de popprofessor ge-

noemd: de Dikke Blomberg, zo is 
hij bekend in Nederland. 

Dus wie wil de popkenner van de 
Achterhoek worden? Kom dan 
zaterdag 7 november vanaf 19.30 
uur naar de Popquiz 2015 in café 't 
Proathuus' in Vorden, Lindeseweg 
23. De quiz begint om 20.00 uur. 
Deze oergezellige avond duurt tot 
ongeveer 23.30 uur.

Uitslagen bridgen
in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 22 okto-
ber 2015, de derde avond van 
de tweede competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst.

Lijn A: 1. Hennie van Druten & 
Gonnie Hulleman 63,59%, 2. Hen-
ny Deunk & Wil; Matser 59,03%, 
3. Erica Schut& Marijke Hilderink 
54,17%. Lijn B:1. Paul Niks & Bert 
Botschuyver 70,31%, 2. Tiny Klein-
reesink & Wim Schipper 63,02%, 
3. Truus & Cees Mortier 54,69%. 
Lijn C: Gedeelde 1e plaats: Harrie 
Pelgrom & Arie Gouka en Wil ten 
Holder & Leni Lamers: 54,47%, 3. 
Paulien Gasseling & Minie Peters 
51,39%.

De uitslag van vorige week is nog 
niet gepubliceerd en volgt hier.
Lijn A: 1. Inge & Reint Pellenberg 
61,46%, 2. Marijke Hilderink & 

Meijert Kers 60,42%, 3. Diny Hoft-
ijzer & Leni Meijerink 56,25%. Lijn 
B: 1. Aartje Bernards & Pop Grizell 
57,29%, 2. Annelies Schröder & Jan 
Rondeel 55,21%, 3. Jan Veenhuis 
& Joop Rutten 53,65%. Lijn C: 1. 
Fien & Henk Biezeman 62,08%, 2. 
Hermien Veenhuis & Els Wester-
hof 57,08%, 3. Margaret Heijting & 
Gerrit Vorselman 56,67%.

Bridgecursus
De bridgecursus voor beginners in 
Keijenborg is inmiddels begonnen 
en telt acht deelnemers. Binnen-
kort start ook de opfriscursus met 
ruim twintig deelnemers!

Donderdagavond 29 oktober is de 
vierde avond van deze ronde. Af-
melden vóór 12.00 uur op de wed-
strijddag via het mobiele nummer 
van de club: (06) 25198329.

   

Money & The Man bij 
LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 4 no-
vember staat garagebluesduo 
'Money & The Man' centraal in 
het programma live@ideaal, dat 
tussen 20.00 en 22.00 uur vanuit 
de iBeat Recording Studio in Zel-
hem wordt uitgezonden. Het duo 
speelt live en wordt geïnterviewd 
door de presentatoren van het 
programma.

"Geld is een wassen neus en echte 
mannen bestaan niet meer. Mu-
ziek van tegenwoordig wordt ge-
domineerd door computers die de 
wereld zullen overnemen!" Heb je 
last van bovenstaande klachten? 
Ben je bang dat alles tegenwoordig 
nep is? 'Money & The Man' wil het 
medicijn daartegen zijn door te la-
ten zien hoe muziek ooit bedoeld 
was. Rauw,

ongeveinsd, opzwepend, hard en 
vuig, op je af geslingerd tijdens 
intense liveshows. De twee jonge 
muzikanten uit Zwolle verbazen 
hun publiek met hun volwassen 
sound, sterk beïnvloed door on-
vervalste blues, indie and rock 
'n' roll. In 2013 besloten school-

vrienden Henk Wesselink en Ymte 
Koekkoek na een jamsessie samen 
een band te vormen.

Niet meer dan een gitaar, zang 
(Henk) en drums (Ymte) bleken 
nodig om een vol, dynamisch to-
taalgeluid te maken. Debuutdemo 
'Dance' zag het levenslicht al snel 
en daarna was 'Money & The Man' 
klaar om los te breken.In 2014 
werden al een dertigtal indruk-
wekkende liveshows verzorgd.

Ze speelden op de Zwarte Cross, 
het Bevrijdingsfestival, deden ra-
dioshows. Optredens (met onder 
andere The Deaf) bewezen dat de 
muziek van 'Money & The Man' 
inslaat als een bom. En de schok-
golf breidt zich uit, want halver-
wege 2015 stond de teller al op 70 
liveshows.

Voor meer informatie, zie de web-
site. 
   

 ■ www.ideaal.org

KRANENBURG - Het kerkdorp Kra-
nenburg heeft een mooie, intieme 
RK begraafplaats die met zorg 
wordt beheerd en onderhouden 
door vrijwilligers. Eenmaal per 
jaar, dit jaar op maandag 2 novem-
ber, is er op de avond van Allerzie-
len een Gedenkmoment. Bij het 
vallen van de avond zijn de paden 
verlicht met fakkels en vuurkor-
ven, klinken er gewijde liederen 
en worden er troostrijke woorden 
gesproken. Zeven jaar geleden is 
dit gedenken begonnen en veel 
bewoners van het kerkdorp, maar 
ook uit het dorp Vorden, wonen 
deze stijlvolle plechtigheid bij. 
Ook mensen die geen lid zijn van 
de RK-parochie.

Het initiatief voor deze viering is 
indertijd genomen door Marion 
Polman die als uitvaartleider in de 
afgelopen jaren ook veel Kranen-
burgse families heeft bijgestaan 
bij een laatste afscheid. Ze ziet - zo 
vertelt ze - dit Gedenkmoment als 

een mooie en zinvolle aanvulling 
van haar werk. Er is bovendien, 
nu oude tradities steeds meer ver-
dwijnen, ook landelijk een ten-
dens om in vele plaatsen op Al-
lerzielen een ogenblik bewust te 
denken aan hen, die ooit een be-
langrijke plaats in ons leven heb-
ben ingenomen.

Hen herdenken 
die ons zijn 
voorgegaan

Dat kan door stil te staan bij het 
graf van een geliefde, misschien 
een bloem neer te leggen, een 
kaars aan te steken of eenvoudig 
de sfeer te ondergaan van deze 
herdenking. Dat dit initiatief van 
Marion gewaardeerd wordt blijkt 

wel uit het feit dat hele gezinnen 
uit de omgeving, vaak samen met 
de kinderen, die avond aanwezig 
zijn.
Uiteraard zal dit gedenken nooit 
een massaal karakter krijgen 
maar het blijkt dat de belangstel-
ling ervoor elk jaar groter wordt 
en dit Gedenkmoment door een 
groeiend aantal bezoekers wordt 
bezocht. En na zeven jaar is uit-
gegroeid tot een intiem gebeuren 
en een stil moment. Waardevol in 
een tijd waarin we door zoveel in-
drukken en emoties worden over-
spoeld dat er bijna geen tijd meer 
is of wordt genomen om te denken 
aan de mensen die - zoals dat zo 
treffend wordt genoemd - ons zijn 
voorgegaan. Wie deze viering wil 
bijwonen wordt geadviseerd tijdig 
aanwezig te zijn op het RK-Kerk-
hof, gelegen aan de Ruurloseweg 
op de Kranenburg. Aanvang van 
het Gedenkmoment is 18.00 uur 
op de avond van Allerzielen op 
maandag 2 november.

Stijlvol gedenken op het kerkhof
van de Kranenburg

De vijfde editie Popquiz ook door Tom Blomberg. Foto: Liesbeth Spaansen

Ina Bijenhof 40 jaar in dienst bij 
Bloemendaal en Wiegerinck

VORDEN - Op dinsdag 13 oktober 
2015 was het 40 jaar geleden dat 
Ina Bijenhof, toen Ina Gotink, haar 
eerste stappen over de drempel 
deed bij de heer Joop Gerritsen, de 
voorganger van Bloemendaal en 
Wiegerinck. Begonnen als manusje 
van alles, klom zij op tot adviseur, 
door het volgen van avondoplei-
dingen en haar jarenlange erva-
ring. Om het heugelijke feit te vie-
ren is Ina bij haar huis opgehaald 
door Bennie Bloemendaal, samen 
met de chauffeur Joop Groot Nue-
lend, en zijn zij naar het kantoor in 
Vorden gereden, waar de collega's 
klaar stonden om Ina feestelijk 
binnen te halen. Op vrijdagavond 
16 oktober is het jubileum verder 
gevierd samen met familie, vrien-
den en de collega's en partners.Bennie Bloemendaal, Ina Bijenhof en Joop Groot Nuelend. Foto: PR

Een naam die staat! 
Het is al weer een jaar gele-
den dat ik mijn eerste column 
schreef en ik realiseerde me dat 
er nog niet één over Zuivelhoe-
ve gaat. De oorsprong van Zui-
velhoeve voert terug naar 1981. 
Toen richtte Diane Roerink in de 
oude klompenschuur van haar 
oma een klein winkeltje in. Daar 
verkocht ze de ambachtelijke zui-
velproducten die haar man Gerj-
han op de boerderij zelf maakte. 

Dit winkeltje is uitgegroeid tot een 
toonaangevende franchiseketen 
met prachtige winkels die de lek-
kerste kaas en andere onmeunig 
lekkere producten verkopen – zo 
ook de heerlijke yoghurt van Zui-
velhoeve die nog steeds op de 
boerderij wordt gemaakt. Fran-
chisewinkeliers klagen nog wel 
eens over de organisatie waar ze 
bij horen. Als bestuurder van onze 
franchisevereniging merk ik daar 
bij ons weinig van. De Zuivelhoe-
ve ondersteunt haar ondernemers 

tot het uiterste om ervoor te zor-
gen dat ze succesvol kúnnen zijn. 
Een mooi voorbeeld daarvan is 
het volgende. Een aantal jaren 
geleden kwam Diane Roerink op 
zondag voor kerst tegen de avond 
bij ons thuis langs om het jaarlijk-
se kerstpakket te brengen. Veel 
later dan gepland, en wat bleek? 
Een collega-ondernemer was be-
gin van de middag ziek naar huis 
gegaan. En de winkel moest wel 
open! Dus de bedrijfskleding aan 
en de winkel open... want omzet 
mislopen, laat ze niet gebeuren, 
laat staan klanten teleurstellen!
Als er ooit een prijs komt voor de 
meest markante franchisegever, 
dan mag Diane hem wat mij be-
treft zo ophalen. Die zelfde gedre-
venheid vindt u ook in onze winkel 
terug. Een mooi product, liefde 
voor écht voedsel en passie voor 
klanten. U bent van harte welkom! 

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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Zwitserse dagen

Vrijdag 6 nov.
10.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 7 nov.
10.00 tot 16.00 uur

Nieuwstad 31
 Lochem

Tel. 0573-252748

Bij aankoop van een Bernina naai- of borduurmachine uit het actuele 
assortiment. het gewicht van uw oude huishoudmachine wordt zonder 
borduurmodule en accessoires bepaald. Maximaal 12% korting.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Zutphen Emmerikseweg 83-A | 7223 DA Baak
T 0575 441048 | info@inhetgroen.com | www.inhetgroen.com

Eerbeekseweg 19 | 6971 LB | BrummenEerbeekseweg 19 | 6971 LB | BrummenEerbeekseweg 19 | 6971 LB | Brummen

www.jandewinkel.nl

Zitmaaiers John Deere brandstof Stihl bosmaaiers
heggenscharen husqvarna Loopmaaiers Electrisch strimmers

kettingzagen Stiga accu bladblazers hakselaars Viking

Kortingen tot wel 

25% 

Najaars
OPRUIMING
alle overjarige tuin en park machines 

voor scherpe ACTIE prijzen

Actie is geldig zolang de voorraad strekt!

Zelhemseweg 22a | 7255 PT | Hengelo

Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Quintus Heren Senioren 
winst en nieuw tenues
HENGELO - Zondag 25 oktober 
konden een aantal teams van 
Handbalvereniging SV Quintus 
na hun uit- en thuiswedstrijden 
winstpunten noteren. Zowel de 
wedstrijd van het eerste als het 
tweede Heren Senioren team 
waren spannend om te zien. De 
heren kregen onlangs van hun 
sponsor Sesink Schildersbedrijf 
Hengelo Gld. nieuwe tenues.

Quintus Dames 1 heeft gespeeld 
tegen Groessen, een jong dyna-
misch team, in sporthal Triominos 
in Duiven. Alhoewel de tegenstan-
ders snel waren en een mooi spel-
letje speelden konden we aardig 
meekomen. De scheidsrechter gaf 
vaak zeven meters voor Groessen, 
waarvan de meesten echt onte-
recht waren. Anders had de eind-
stand er toch heel anders uitgezien. 
Eindstand 17-12.

De meisjes C1 hadden een uitwed-
strijd in Gendt tegen Angeren DC2. 
Dit was een graadje te hoog voor ze 
gegrepen. Aanvallende en verde-
digend was Angeren veel te sterk. 
Einduitslag was dan ook 27-5. Op 
naar de volgende wedstrijd.
De Jongens D hebben gevochten 
als leeuwen. Het team stoere jon-
gens heeft goed verdedigd. Helaas 
hebben ze verloren. De jongens 
van Udi waren letterlijk een ma-
tje te groot. Eindstand 5-25. De E1 
speelde tegen Huissen. Door een 
blessure moest een speelster kee-
pen, dat deed zij heel goed. Door 
niet op te letten stond het team al 
gauw achter met 0-2. Ze kwam op 
2-1, maar Huissen was gewoon iets 
slimmer met de opbouw. Eind-
stand 2-8. Het team AHV Achilles 
HB1 uit Apeldoorn scoorde al in 
de eerste minuut van de wedstrijd 
en hield dit tempo er in. Quintus 
kon desondanks regelmatig op het 
doel schieten, maar kwam minder 
tot scoren. Ruststand 2-16. Quintus 

ging tweede helft goed van start, 
maar de Apeldoorners waren ge-
woon beter op elkaar ingespeeld. 
Uitslag 9-30.
De Quintus Heren Senioren 2 na-
men het zondag thuis op tegen 
DSC HS1. Quintus was vanaf het 
begin de betere ploeg, maar wist 
in de eerste helft slechts een klein 
gat te slaan. Russtand 14-10. Na 
rust gaf Quintus de voorsprong niet 
meer weg en behaalde zodoende 
de eerste winst van het seizoen. 
Eindstand 26-18. De Heren 1 pak-
ten wederom de winstpunten, dit 
keer tegen het onvoorspelbare 
Ha-Stu uit Nijmegen. Het normaal 
veel scorende Ha-Stu werd door 
de solide dekking van Quintus aan 
banden gelegd. Het sterke wapen 
van Quintus, de snelle tegenaan-
val, werd goed gebruikt. Na een 
13-8 russtand kwam de zege in de 
tweede helft geen moment in ge-
vaar. Door deze overwinning blijft 
Quintus gedeeld koploper in de 
eerste klasse Oost.

Programma donderdag 29 oktober: 
20:05 uur Reehorst DR1 - Quintus 
DR1: de Reehorst, Ede. 

Programma 31 oktober:
20:30 uur Swift A HS3 - Quintus 
HS1: Elderveld, Arnhem
12:45 uur ASC'91 HB1 - Quintus 
HB1: Zielhorst, Amersfoort
11:00 uur AHV Achilles HC1 - Quin-
tus HC1: Matenpark, Apeldoorn

Programma 1 november:
14:15 uur Huissen HV HS2 - Quin-
tus HS2: de Brink, Huissen
10:00 uur Erica '76 D1 - Quintus D1: 
Theothorne, Dieren

Programma 1 november in Sport-
hal De Kamp:
11:00 uur Quintus DC1 - Artemis 
'15/WPG de Gazellen DC1

Uitslagen SV Quintus 25 oktober:
Groessen DS5-Quintus DS1: 17-12; 
Angeren DC2-Quintus DC1: 27-
5; Quintus HS1-Ha-STU HS2: 21-
16; Quintus HS2-DSC HS1: 26-18; 
Quintus HB1-Achilles HB1: 9-30; 
Quintus HC1-Udi '96 HC1: 5-25 ; 
Quintus E1-Huissen HV E1: 2-8;
   

 ■ www.sesink-schildersbedrijf.nl ■ www.svquintus.nl

Requiemconcert
LOCHEM - Op zondagmiddag 8 
november om 15.00 uur is het 
opnieuw tijd voor een bijzonder 
concert rond Allerzielen. Een 
moment om onze dierbaren te 
gedenken, om stil te worden of 
om alleen maar te komen genie-
ten van bijzonder mooie muziek 
uitgevoerd door topmusici op een 
toplocatie: de Grote- of Gudula-
kerk in Lochem.

Deze elfde editie van het Requi-
emconcert komt voor rekening van 
het Bachkoor Holland, bekend van 
vele uitvoeringen van de Matthaus-
Passion. De muziek van Bach 
neemt een belangrijke plaats in op 
8 november. Zijn 'onsterfelijkheid' 
wordt bijna letterlijk 'bewezen' 
door het Bachkoor Holland.

Op het programma staat name-
lijk Immortal Bach van de Noorse 
componist Knut Nystedt, een werk 
uit 1988. Nystedt baseert zich in 
deze compositie op Bach's koraal 
'Komm, süsser Tod'. Door harmo-
nisch en ritmisch alle kanten uit te 
waaieren, krijgt het een compleet 
nieuwe dimensie. Daarnaast wordt 
ook Nystedt's intrigerende Stabat 

Mater uitgevoerd. Het eendelige 
Stabat Mater uit 1986 is een bijzon-
der werk. Met een opvallende be-
zetting voor koor en een solistisch 
opererende cello, neemt het bin-
nen het oeuvre van de Noorse com-
ponist een bijzondere plaats in. 
Voor het koor is een overwegend 
beschouwende rol weggelegd, ter-
wijl de uit de tekst voortvloeiende 
emoties vooral door de cello lijken 
te worden vertaald. Van Bach staat, 
naast delen uit de cello-suites no. 1 
en no. 3, het achtstemmige motet 
Komm, Jesu, komm geprogram-
meerd. Bach heeft zijn motetten 
geschreven voor uitvoeringen bij 
uitvaartdiensten. De acht verschil-
lende stemmen zijn gegroepeerd 
in twee koren, die elkaar verster-
ken, relativeren en bevragen. Na 
een gregoriaanse opening van het 
concert met Requiem aeternam, 
brengt Bachkoor Holland het be-
kende Musikalische Exequien van 
Heinrich Schütz tot uitvoering. Kaar-
ten kosten 29,50 euro. Reserveren via 
tel: 0573-250051, of via de site.
   

 ■ www.schouwburglochem.nl ■ www.requiemlochem.nl

Professionele 
living statue kost 
minstens 250 
euro
HENGELO - "'Wij zijn op zoek naar 
mensen die op 11 december als 
levend standbeeld op ons Win-
ters Pleinenfeest willen staan," 
schrijft bestuurslid Ria Zweers 
uit het Hengelo. Met een hand-
vol bestuursleden stampt ze el-
ke winter een evenement uit de 
grond. De ene keer een toneel-
spel, of een koor of er staat een 
megakerstboom in het dorps-
hart. Vaak met hulp van sponso-
ren.

Voor de komende december-
maand wil het bestuur verspreid 
over het Winters Pleinenfeest 
diverse levende standbeelden. 
Daarom staken ze hun licht op in 
Arnhem, bakermat van de World 
Living Statues.

Het bezoek werd een teleurstel-
ling, zegt Ria Zweers: "Professio-
nele living statues kosten minstens 
€ 250,- per persoon. Daar hebben 
we hier geen geld voor." Maar de 
organisatoren gaven hun plan niet 
op. Ze willen het nu proberen met 

amateurs, misschien wel zo leuk, 
vinden ze. "Mensen uit Hengelo 
en omgeving ... eigenlijk is ieder-
een welkom." Of het plan aanslaat 
bij de bevolking is nog even af-
wachten.

"Hengelo is een hechte gemeen-
schap, maar we zijn allemaal Ach-
terhoekers, wat we niet kennen ... 
onbekend maakt onbemind. We 
zullen mensen moeten motiveren 
om mee te doen. Aan de andere 
kant: het is avond en als stand-

beeld ben je geschminkt en niet 
meteen herkenbaar. Dat kan men-
sen over de drempel helpen. Ook 
al omdat je anderen voor de gek 
kunt houden."

Aanmelden
Aanmelden als Living Statue? 
Neem dan contact op met Ria 
Zweers.
   

 ■ info@pleinenfeesthengelogld.nl ■ 0575-461915

Winters Pleinenfeest zoekt levende 
standbeelden

Inspiratie voor het Winters Pleinenfeest: levende standbeelden. Foto: PR

De Heren Senioren 1 en 2 met hun sponsor Jeroen Sesink van het gelijknamige schilders-
bedrijf. Foto: Liesbeth Spaansen

- Advertorial -

Schuurverkoop op Niveau 
U vindt hier een groot assortiment serviezen van Wedgwood. Met 
name serviezen die niet meer in de productie zijn! Ook hebben we 
een ruime collectie brocante, verzilverde items, legpuzzels Jan 
van Haasteren, Wasgij en Anton Pieck, damestassen, shawls, en 
woonaccessoires. Nieuw is dit jaar ook de Snuffelhoek: onderde-
len die niet 100% perfect zijn.

Alleen zaterdag 31 oktober nog 
Villeroy & Boch aanwezig!
In de maand oktober is er een 
specialist in serviezen van  Vil-
leroy & Boch aanwezig! Bij haar 
kunt u uw prachtige servies aan-
vullen en/of uitbreiden. Vele ser-
viezenonderdelen zijn op voor-
raad. Ook met name serviezen 

die uit de productie zijn! Kortom: 
voor ieder wat wils! Leuk voor de 
komende feestmaand!
Noteer in uw agenda: Van 31 ok-
tober t/m 28 november 2015 alle 
zaterdagen van 11.00-16.00 uur. 
aan de Whemerweg 20 in Almen. 
U kunt  ook van te voren uw be-
stelling plaatsen. Zo weet u zeker 
dat uw gezochte onderdelen voor 
u klaar staan.
Buiten deze zaterdagen om zijn 
wij altijd te bereiken via de web-
site, mail of telefoon!

Wedgwood:
www.servieskast.nl
info@servieskast.nl
Tel. 06-38891801

Villeroy & Boch:
www.uw-servies.nl
info@uw-servies.nl
Tel. 06-57342594

Algemeen tel. 0575 - 553405 dinsdag en woensdag 9.00 – 11.00 uur
Vervoersvragen tel. 0575 - 555282 ma. t/m do. 9.00 – 10.00 uur

Voor informatie over activiteiten/cursussen kunt u onze website bezoeken: 
www.welzijnvorden.nl 

Meer bewegen voor ouderen in warm water! 
Sinds september is het weer mogelijk om op verschillende dagen 
in de week met andere deelnemers van Stichting Welzijn Vorden (SWV) 
oefeningen te doen in het warme water van therapie zwembad 
Jansen van den Berg in Vorden. 

Wat kunt u verwachten? 
- Diverse oefeningen in warm water onder begeleiding van onze MBVO 

docent. 
- Onbelast oefenen waardoor u niet zo snel kans hebt op blessures. 
- Kleine groepen waardoor persoonlijke aandacht en tijd voor vragen/

advies. 
- Warm water van 34 graden Celsius. 
- Op doen van sociale contacten. 

Waarom bewegen in warm water? 
Het is goed voor het behoud van uw lichamelijke mogelijkheden en 
het draagt bij aan een zolang mogelijke dagelijkse zelfstandigheid en 
fitheid. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan dit programma, 
neemt u dan gerust contact op met onze praktijk. U kunt ook een mail 
sturen naar info@jansenvdberg.nl

Contact Bronckhorst Noord22 Dinsdag 27 oktober 2015



Een aandeel in elkaar

Deelname is kosteloos, meer informatie via www.kennisvloer.nl

Over huiselijke elektronica, duurzaam wonen en meer. Inloop tussen 10.00 en

16.00 uur op onze vestiging in Groenlo. 

Woonmarkt 'toekomstgericht wonen' op 7 november

over prettig
wonen in de
toekomst.

Als u op dit
moment meer

wilt weten
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Over huiselijke elektronica, duurzaam wonen en meer. Inloop tussen 10.00 en

16.00 uur op onze vestiging in Groenlo. 

Woonmarkt 'toekomstgericht wonen' op 7 november

over prettig
wonen in de
toekomst.

Als u op dit
moment meer

wilt weten

KOM KIJKEN! 
Aan de De Delle, op de plaats waar eerder het verzorgingshuis De 

Wehme stond, bouwen wij zes levensloopgeschikte woningen. Bij een 
levensloopgeschikte woning zijn alle belangrijke vertrekken - woon-

kamer, slaapkamer en badkamer - op de begane grond. 
 

ProWonen gaat de woningen verhuren. U bent op dinsdag 3  
november van harte welkom bij zaal De Soos van  het  

Dorpshuis, Raadhuisstraat 6 in Vorden om de plannen te bekijken.  
U kunt vrijblijvend binnenlopen tussen 19.00 en 20.30 uur.  

 
 

Kijk voor meer informatie op www.prowonen.nl. 

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem. Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

Hengelo Gld

Zelhem

WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL 
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL  

IK FIT
JIJ FIT

WIJ FITTER

*Geldig t/m 8 november 2015

KOM SAMEN SPORTEN EN ONTVANG BEIDEN
12 WEKEN 50% KORTING

Al lid? Weet jij iemand te motiveren om samen fitter te worden? Als hij/zij lid wordt ontvangen jullie beiden 50% korting!*



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.

Assistent Kok / Startend Kok m/v

Heb jij onlangs de koksopleiding afgerond en ben jij 
op zoek naar een leuke startersfunctie waarin je kunt 
groeien naar de functie van zelfstandig werkend kok?

Functieomschrijving
Voor een restaurant in Apeldoorn zijn wij ter uitbreiding van het 
keukenteam op korte termijn op zoek naar een leergierige, creatie-
ve en positieve assistent kok. In deze functie kun je op meerdere 
locaties ingepland worden, dus is het een pré als je in het bezit 
bent van een rijbewijs. Na een inwerkperiode en indien je laat zien 
dat je goed zelfstandig kunt werken, is het de bedoeling dat je 
doorgroeit naar zelfstandig werkend kok / sous chef waarbij je de 
keuken zelfstandig gaat draaien, bijvoorbeeld tijdens de afwezig-
heid van de chef.

Kipper chauffeur m/v

Ben jij een ervaren kipper chauffeur en ben je per direct 
beschikbaar?

Functieomschrijving
In deze functie breng je met een kiepwagen o.a. zand naar diverse 
locaties in het oosten van het land. Je beschikt over uitstekende 
rijvaardigheden. Zo dien je goed te kunnen manoeuvreren en ach-
teruit rijden op een bouwplaats en net zo goed midden in de stad. 
Je werkt voornamelijk overdag, maar in de winter ga je ook helpen 
met het strooien van zout. Hiervoor is een flexibele instelling erg 
belangrijk.

Spuitgiet operator m/v

Kent het proces van kunststof spuitgieten voor jou geen 
geheimen?

Functieomschrijving
In de functie van spuitgiet operator bewaak je het spuitgietproces 
nauwkeurig en voer je steekproefsgewijs productcontroles uit. 
Je beoordeelt het product of deze voldoet aan de opgegeven 
productspecificaties. Tevens los je kleine storingen aan machines 
zelfstandig op en assisteer je bij het ombouwen van de machines.

Printoperator m/v

Ben jij een ervaren Printoperator en beheers jij zowel de 
Engelse als Duitse taal goed? 

Functieomschrijving
In de functie van Printoperator ben je verantwoordelijk voor het 
aansturen van groot formaat printers, afwerken van full colour 
printers en het verzendklaar maken van orders. Je verwerkt orders 
op basis van de juiste orderspecificaties en je zorgt ervoor dat 
de machine correct is ingesteld. De kwaliteit controleer je aan de 
hand van ordergegevens en een proefdruk. Indien nodig corrigeer 
je de instellingen om de gewenste kwaliteit te realiseren. Als 
Printoperator heb je te maken met internationale opdrachtgevers 
en daarom is het belangrijk dat je de Engelse en Duitse taal zowel 
in woord als in geschrift goed beheerst. De werkdruk kan in deze 
functie met pieken erg hoog zijn, het is belangrijk dat je stressbe-
stendig bent en zelfstandig je werkzaamheden kan uitvoeren.

Hulpmonteur Luchtkanalen m/v

Ben jij op zoek naar een fulltime baan en 
heb je affiniteit met techniek?

Functieomschrijving
In de functie van hulpmonteur ben je onder 
andere verantwoordelijk voor de montage van 
luchtkanalen. Het is belangrijk dat je over tech-
nisch inzicht beschikt en dat je affiniteit hebt 
met techniek. De werkzaamheden kunnen bij 
klanten door heel Nederland zijn, dus het is 
belangrijk dat je flexibel bent met betrekking 
tot werktijden. Daarnaast ben je per direct 
beschikbaar en heb je geen hoogtevrees.

Het Ritme van de Achterhoek.
Optimaal FM 

T  0314 65 23 50

F  0314 65 28 88

www.optimaal.fm

WERKEN  BIJ DE RADIO?
OptimaalFM is dè radiozender voor Achterhoek & Liemers en al 20 jaar een begrip 
in de regio. Het radiostation is te ontvangen via ether, kabel en internet. De 
programmering richt zich met name op jong volwassenen in de leeftijd van 20 tot 
49 jaar. Ter uitbreiding van ons verkoopteam zijn wij op zoek naar:
 

ACCOUNTMANAGER (M/V) 
40 uur in week 

 
Het verkoopteam is verantwoordelijk voor de verkoop van reclamezendtijd. 
 
Je taak is het maken van afspraken, het bezoeken van potentiële adverteerders 
en verkopen van radioreclame. Uiteraard is het onderhouden van het contact met 
nieuwe en bestaande relaties erg belangrijk. Samen met collega’s bedenk je leuke 
acties en ben je creatief bezig. Je gaat regelmatig naar business-bijeenkomsten en 
bezoekt tevens andere evenementen om de band met ondernemend Achterhoek 
te versterken. 
 
Heb je een gezond stel hersenen; maakt het je niet uit om regelmatig ‘s avonds 
en in het weekend op stap te zijn, heb je geen 9 tot 5 mentaliteit, ben je een 
georganiseerd teamspeler met kennis van O�  ce, heb je aantoonbare ervaring als 
verkoper/accountmanager in de Achterhoek & Liemers, liefst a�  niteit met de 
b-t-b? Dan ben jij de verkoper die wij zoeken. 
 
Na een korte inwerkperiode kun je direct aan de slag in een prettige werkomgeving. 
Je krijgt een basissalaris met een prima provisie- en bonusregeling. 
 
Spreekt het je aan? Stuur dan je sollicitatie met motivatie, CV en foto naar: 
peter@optimaal.fm of per brief naar: 
OptimaalFM, t.a.v. de heer P. Berendsen, Hutteweg 26a, 7071 BV Ulft.

Meer info over de functie? Bel dan 0314 65 23 50. 

voor meer informatie kijk op www.optimaal.fm

Het Ritme van de Achterhoek.Het Ritme van de Achterhoek.Het Ritme van de Achterhoek.

Meer info over de functie? Bel dan Meer info over de functie? Bel dan Meer info over de functie? Bel dan 
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Achterhoek
Achterhoek
Achterhoek
Achterhoek
Achterhoekenenen LiemersLiemersLiemers

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Ilaha: ‘Ik ben gevlucht uit Afghanistan. 
Nu wil ik graag weer studeren.’

Kijk op www.uaf.nl Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen Steun 

baanbrekend
onderzoek

Ga naar 
parkinsonfonds.nl

De grootste financier van 
wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. 

Alarmerende 
toename 
van de 

ziekte van 
Parkinson

Op een dag hoopt Willem vrij te zijn. 
Lees wat hem zijn leven kan teruggeven in ons magazine 
Voortleven. Aan te vragen via nierstichting.nl/nalaten



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:
31 okt. - 1 november, F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag bereikbaar 
voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openings-
tijden 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 
woensdagmorgen, 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, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 
Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van Bronckhorst. 
Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 1 november, Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk, 
10.00 uur: ds. J. Kool, 1e C: KiA: Zending; 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 1 november, Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk, 
10.00 uur: ds. J. Kool, 1e C: KiA: Zending; 2e C: Eredienst & Pastoraat.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 1 november, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, gast + gezinsdienst.
Woensdag 4 november, 20.00, Ds Tim Wiersum, dankdag, 
Koperensemble Jubal.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 1 november, 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep. 
Maandag 2 november 19.00 uur, Eucharistieviering Allerzielenviering, 
vg. F. Zandbelt, em.-priester. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 november, 19.00 uur, Allerzielenviering, vg. werkgroep.

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is 
men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentie-
tarieven. Minimumprijs voor Contactjes €7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; 
elk karakter meer €0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, €4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à €4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening 
kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Computerhulp nodig? Be-
heer, updaten, internet, 
advies. Deskundig betrouw-
baar voordelig 06-42716074 
helpcomputer.nl
   

Pure Aloë vera producten op 
de Bijzonder Bewust Beurs. 
1 november Kulturhus Vor-
den Jannie Nijkamp 0575 
521316.
   

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

Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
   

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

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

   

Aangeboden hulp: Bij onder-
houd tuin e.a. werkzaamhe-
den. Tel: 0575-461733.
   

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

Heerlijke Oliebollen uit 
Wichmond. Ze zijn er weer 
op zaterdag 7 november.
Verkoop ten bate van het on-
derhoudsfonds van de Pro-
testante kerk.
   

Verkoop en workshops: Bio 
Halloween, eet en sierpom-
poenen. www.aaldering-
destek.nl Tel.: 0314- 324356. 
Open ma. t/m za. van 10.00 
tot 17.00 uur.
   

Winterschilder/ behan-
ger Bloemberg, heeft tijd 
over. 30% korting. Tel: 
0618181234.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

28 okt. t/m 3 nov. 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 28 okt. Chinese groentesoep/Boeuf Stroganoff met 
aardappelkroketten en groenten 

Donderdag 29 okt. Boerenkool met spekjes, jus, rookworst en 
zuurgarnituur/Vanilline pudding met slagroom

Vrijdag 30 okt. Tomatensoep/Zalmfilet met dille saus, gebakken 
aardappelen en groente

Zaterdag 31 okt. Huisgemaakte gehaktbal met gebakken aardappelen en 
groente / IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 2 nov. Gesloten
Dinsdag 3 nov. Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ 

IJs met slagroom

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

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

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 1 november
10.00 - 17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
Breedestraat 39

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 8 november
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL  DE POL
 Vincent van Goghstraat 72

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



Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.hci.nl/woonmaand

Bij HCI heeft iedereen in de woonmaand prijs. U krijgt namelijk 
21% BTW als korting bij aankoop van een keuken, badkamer 

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 
te winnen! Of maak kans op een van de vele andere prijzen.
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HCI WOONMAAND

21% BTW als korting op uw keuken, badkamer 
of tegels. Win uw aankoopbedrag terug!* Vele andere acties in de woon-

maand. Let hiervoor op ons 
actielogo in de showroom.

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 

HCI steunt Blue Spirit! 

Lever uw oude kraan in. 

HCI doneert € 10,- per 

ingeleverde kraan aan 

Blue Spirit t.b.v. 

Alpe D’Huzes (KWF).

voor een ATAG 
kookdemonstratie.

Ook is er een 
Wijnproeverij en 

Beauty-
advies!

Kom zaterdag 
31 oktober a.s. 

naar HCI in Hengelo


