
Slechts vijf tegenstemmen voor het 
Ondernemersfonds Vorden om het 
vestigingsklimaat te verbeteren. B  3

Het bestuur van Stichting Kranenburgs Carnaval v.l.n.r.: André Arfman, Jesper Schmitz, Barry Nijenhuis en René Eggink. Foto: Jan Hendriksen

Carnavalsresidentie dit jaar in ‘Kranenburg-Oost’
KRANENBURG - Kranenburg viert 
dit jaar ook weer naar traditie car-
naval. Weliswaar op een totaal 
andere locatie. Café-restaurant ‘t 
Wapen van ‘t Medler is de nieuwe 
residentie van Stichting Kranen-
burgs Carnaval. De feestlocatie 
wordt daarom ook omgedoopt tot 
‘Kranenburg Oost’. Ook is het ‘zot-
ten feest’ met een dag ingekort tot 
twee dagen. En dit jaar heeft de 
organisatie er ook weer voor geko-
zen om het jaarlijkse feest weer in 
het officiële carnavalsweekeinde 
te organiseren: zaterdag 6 en zon-

dag 7 februari. Vorig jaar nam men 
namelijk een week voorafgaande 
voorschot op het feest. De reden 
hiervoor was dat men dacht dat er 
een aantal voordeeltjes te behalen 
waren. Maar dat bleek niet het ge-
val te zijn.

Door Jan Hendriksen

Er is dit jaar sprake van een grote 
verandering in het Kranenburgse 
‘carnavalsgebeuren’. “Het carnaval 
vindt dit jaar plaats op een andere 
locatie. En dat was best wel een 

moeilijke beslissing. De afgelopen 
jaren organiseerden we het carna-
val aan de Eikenlaan in een tent op 
het terrein van SV Ratti op de Kra-
nenburg. Dit jaar hebben we geko-
zen voor ‘t Wapen van ‘t Medler in 
Medler. We hebben nadrukkelijk 
rondgekeken op de Kranenburg. 
Maar een andere geschikte locatie 
zoals het clubgebouw van SV Ratti 
en het Klooster van Kranenburg 
waren geen optie, evenals het voor-
malige Schoenaker. De reden voor 
deze verplaatsing naar ‘t Medler is 
dat het organiseren van het feest in 

een feesttent steeds lastiger wordt 
en de kosten jaarlijks stijgen. Om 
toch een betaalbaar feest voor on-
ze bezoekers aan te kunnen bieden 
hebben we dit jaar de samenwer-
king gezocht met Peter ten Have 
van ‘t Wapen van t Medler. Deze lo-
catie biedt voldoende ruimte voor 
een mooi carnavalsfeest in de zaal 
en ook is er ruimte voor het organi-
seren van het kindercarnaval in het 
cafégedeelte.
   

 ■ Lees verder op pagina 7

 

Beeldende 
kunstlezing door 
Ds. Ivo de Jong 
over Barnett 
Newman   
VORDEN - Onze tijd kenmerkt 
zich door individualisme; we 
worden als het ware tot vrijheid 
gedwongen. Kerken lopen leeg; 
religieuze mensen willen hun 
mystiek zelf leren vasthouden en 
verbeelden. Beeldende kunste-
naars rekenen af met het verleden 
en zoeken nieuwe wegen om uit 
te drukken wat hen (en wat ons) 
bezielt. De Amerikaans-Joodse 
schilder Barnett Newman is een 
fascinerend voorbeeld van deze 
omwenteling.

Een fascinerende schilder
Zijn werk roept zowel agressie 
(aanvallen op zijn doeken in het 
Stedelijk Museum Amsterdam) 
als bewondering (het zijn de 
duurst geveilde schilderijen tot 
nu toe) op.

Ivo de Jong, predikant te Rotter-
dam, zal stilstaan bij de beslissen-
de openingen (“zip-moments”) 
in het werk van Newmann en het 
plaatsen in de context van onze 
tijd, hoe het oproept tot meditatie 
en anders kijken.

De Commissie Vorming en Toe-
rusting van de Protestantse ge-
meente van Vorden heet u van 
harte welkom op vrijdag 29 janu-
ari om 20.00 uur in De Voorde, 
Kerkstraat 15 in Vorden.

Voor nadere informatie: Sipke 
van der Velde. 
   

 ■ Sipke van der Velde: 555220 of 
sipke@velderienstra.nl

Van Sinckel 
wil Vorden 
stimulans 
geven
Winkelruimte voor onder-
nemers en werkruimte voor 
zzp’ers, met die combinatie 
hoopt Van Sinckel begin mei 
de deuren te openen.
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Dinsdag 26 januari 
2016

4  nr.

Nieuwstad 8-12, Lochem
www.vandekolkwonen.nl
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

OPEN DAGEN
Doetinchem 29 en 30 jan

Groenlo 2 feb

www.graafschapcollege.nl

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

Wientjesvoort moet GROEN blĳven!
Ook uw stem is belangrĳk!

 

U kunt tot 9 februari uw stem inleveren bĳ de onderstaande adressen:

 T.a.v. Mary Woltering T.a.v. Mary Woltering

 Bleekstraat 5 Ruurloseweg 77/79

 7255 XZ  Hengelo (Gld.) 7251 LB  Vorden

Ik stem tegen verstening van het beschermd EHS gebied de Wientjesvoort.

Dhr./Mevr. ............................................................................................................................................................................

Jaargang 78



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

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

 

 Persoonlijk en betrokken

Voor meer informatie: 

www.marionpolman.nl 
T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone.”

Verdrietig, maar dankbaar dat ze zo lang in ons 
midden mocht zijn, delen wij u mee dat is overleden 
onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Gerritje Sloot-Weernink
sinds 1980 weduwe van 

Gerrit Sloot

* 14 augustus 1920 † 24 januari 2016

 Zutphen:  Jo en Gerrit †

 Winterswijk:  Willie en Wim †, Freek

 Vorden:  Johan † en Minie †

 Vorden:  Gerrit en Riky

 Enschede:  Annie en Jos

 Utrecht:  Gerda en Herman

 Zutphen:  Dinie en Gerrit

 Neede:  Dirkje en Johnny †

  Klein- en achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
de Lindenhof te Vorden voor de liefdevolle zorg.

Correspondentieadres: 
Nieuwstad 7, 7251 AD Vorden.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op donderdag 28 januari van 19.00 tot 19.30 uur in 
het Uitvaartcentrum aan het Jebbink 4A te Vorden.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden 
op vrijdag 29 januari om 17.00 uur in crematorium 
De Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van 16.40 tot 16.50 uur. Na de plechtigheid komen 
we samen in de condoleanceruimte van het 
crematorium, waar eveneens gelegenheid is tot 
condoleren.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Laarstraat 19 te Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK LACH 
WEER 
ZONDER 
ZORGEN

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           

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

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

ZWARTE MARKT
30-31 januari 11.00-17.00 uur
Sporthal De Veldhoek
o.a. meubelen voor bodemprijzen!

Zaterdag 30 januari - aanvang: 20:00 uur

CAFÉ UENK IN VORDEN

Party Paradise

WWW.CAFEUENK.NL  
Nieuwstad 13, Vorden tel. 0575 - 55 13 63

Te vroeg carnaval

Daar moet je gewoon 
bij zijn!

Niet meer samen!

Geheel onverwacht is overleden mijn lieve  
zorgzame man en onze lieve toegewijde 
(schoon)vader

Paul Franciscus Jacobus Kirch
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

* 30 juni 1938 † 20 januari 2016

Willy Kirch – Obdeijn  
Francesca, Jacques, Vera  
Willem, Annelien  

 Sylke

Correspondentieadres:
2e Berkendijk 8a
7255 PD  Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op dinsdag 26 januari in 
Delden plaatsgevonden.

Toch nog onverwachts hebben wij afscheid moeten 

nemen van mijn zus en onze tante

 

Stientjen Boersbroek-Lindenschot
 

Zutphen:  Lina Lindenschot

   neven en nichten

 

Ruurlo 22 januari 2016

EEN DIERBARE 
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

EEN WOLK
VAN EEN BABY?

Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



 Slechts vijf tegenstemmen voor het 
Ondernemersfonds Vorden   
 VORDEN - Een groot aantal onder-
nemers uit Vorden was aanwezig 
in Hotel Bakker om te luisteren 
naar de plannen voor het op-
richten van een Ondernemers-
fonds Vorden. Na de presentatie 
van Kjeld Vosjan over het hoe en 
waarom van een dergelijk fonds 
en het beantwoorden van vra-
gen, kon met handopsteken voor 
of tegen worden gestemd. Een 
meerderheid stemde in. Alleen 
bij voldoende draagvlak gaan de 
plannen door, voor een pilot van 
drie jaar.

    Bart Veen, voorzitter van de Vor-
dense Ondernemers Vereniging 
(VOV), heette de aanwezigen van 
harte welkom. Eveneens aanwezig 
waren de heren Gert Jan Mugge 
van de gemeente Bronckhorst en 
notaris Gertjan Hulleman.
In de voorfase is een jaar gewerkt 
om te komen tot drie onderne-
mersfondsen, namelijk voor Vor-
den, Hengelo en Zelhem. Dag-
voorzitter Henk Smits liep rond 
met de microfoon om de vragen-
stellers goed verstaanbaar hun 
vragen of opmerkingen te laten 
plaatsen, tijdens de presentatie 
van adviseur Kjeld Vosjan, bekend 
met het oprichten van onderne-
mersfondsen.

    Een ondernemersfonds is een 
collectief fonds voor collectieve 
investeringen om het vestigings-
klimaat te verbeteren, waarbij be-
trokkenheid wordt gecreëerd en 
free riders voorkomen. Iedereen 
draagt financieel bij, de onderne-
mers bepalen gezamenlijk waar-
aan het geld wordt besteedt. Het 
kan gaan over feestverlichting, 
promotie, evenementen of veilig-
heid. De reden dat een dergelijk 
fonds wordt overwogen is dat nu 
een kleine groep alle lasten van de 
collectieve zaken en activiteiten 
draagt, terwijl de eisen hieraan 

steeds hoger, veiliger en professi-
oneler worden. Een aantal onder-
nemers zijn van mening dat het 
leefbaar maken en houden van de 
kern al een taak van de gemeente 
is. Omdat er sprake is van klanten-
belang, kan niet van inwoners een 
bijdrage worden gevraagd.
    De gemeente Bronckhorst kan als 
enige de bedragen bij de onder-
nemers innen en het fonds wordt 
daarom daar ondergebracht. Het 
bedrag dat ondernemers ver-
schuldigd zijn aan het fonds wordt 
bepaald door reclamebelasting 
op basis van de WOZ waarde van 
het bedrijf. Uit het fonds wordt 
benodigd geld terug naar het sa-
menwerkingsverband gestort, 
dit is de vertegenwoordiging van 
ondernemers. Alle ondernemers 
gezamenlijk bepalen collectief de 
bestedingen. Na de vraag of de ge-
meente het geld belangeloos kan 
terugstorten, wordt duidelijk dat 
er inning- en heffingskosten wor-
den ingehouden. Ondernemers in 
een afgebakend gebied in het cen-
trum van Vorden betalen mee, met 

uitzondering van huis- en tand-
artsen, scholen en organisaties 
met een maatschappelijke/ideële 
doelstelling. Ook de ondernemers 
van het industrieterrein, er zijn er 
die lid zijn van de VOV, worden er 
niet bij betrokken. De reden daar-
van is, dat de activiteiten op dat 
terrein anders zijn dan in de kern 
en detailhandel er niet thuishoort. 
Men wil geen conflict als er meer 
geld naar het andere gebied gaat. 
Verder werd gesproken over wie er 
in het bestuur zullen gaan plaats-
nemen, het uitsluiten van belan-
genverstrengeling, de hoeveelheid 
geld dat in het fonds besteedbaar 
is, draagvlak en het verlagen van 
het VOV lidmaatschap.     Omdat 
ondernemers individueel willen 
zien wat er met hun geld wordt 
gedaan, zijn alle fondsdeelnemers 
ook leden van de Raad van Advies. 
Het bestuur zal eerst een voorstel 
moeten doen voor (nieuwe) initia-
tieven. Tot slot werd een stemming 
gehouden. Een groot deel van de 
handen ging omhoog, slechts vijf 
ondernemers willen niet meedoen.   

 Verheugd 
met verlate 
huwelijkscadeau
    RUURLO/VORDEN - Een bruidskoe. 
Een oude traditie die men af en toe 
nog wel eens tegenkomt. Maar na 
twaalf jaar huwelijk, dat hoor je niet 
zo vaak. Dit overkwam Gertjan en 
Renate Uilenreef.

    Toen Gertjan en Renate Uilenreef in 
2003 trouwden woonden ze aan de 
'straote' aan de Irenelaan in Ruur-
lo waar ze lastig een koe konden 
huisvesten. Een aantal jaren gele-
den verhuisden ze naar het ouder-
lijk huis van Renate aan de Kleine 
Wiersse buiten Ruurlo. De ouders 
van Gertjan, die uit de Vordense 
buurtschap Linde komen wilden 
hen alsnog een bruidskoe aanbie-
den. Toen de 'naosten' (naaste bu-
ren) van de Kleine Wiersse dat ten 
gehore kwam lieten ze er geen gras 
over groeien.

    De 'naosten' Weernink, Klein Was-
sink, Wassink, Bannink en Smeenk 
kwamen de drachtige vaars of-
ficieel ophalen bij de ouders van 
Gertjan. De vaars werd gekeurd en 
kreeg een mooie krans om van de 
'naosten' om haar nek gehangen. 

Daarna werd ze met een tractor en 
wagen van Linde vervoerd naar de 
Kleine Wiersse. Maar toen ze Linde 
verlieten werden ze staande ge-
houden middels een touw over de 
weg, door de buurt van de familie 
Uilenreef uit Linde. Ze wilden eerst 
zien wat de familie weg wilde geven 
en de vaars moest eerst gekeurd 
worden. Daarbij hield één van de 
'naosten', Jan Bosch, een toespraak 
waarin hij benadrukte dat de beide 
buurten het samen eens moesten 
zijn over de kwaliteit van de vaars 
zodat er geen onenigheid zou ont-

staan. Nadat er volgens traditie tol 
was betaald in de vorm van drank 
konden ze hun reis vervolgen. Bij 
deze traditie komt veel symboliek 
kijken. Het 'touw over de weg' is 
er voor om de boze geesten tegen 
te houden. De vaars moet dragend 
zijn om zo ook het jonge bruidspaar 
veel vruchtbaarheid te wensen. Bij 
de Kleine Wiersse aangekomen 
konden de 'naosten' de vaars over-
handigen aan Gertjan en Renate 
namens zijn ouders. Zij waren als 
vanzelfsprekend zeer verheugd 
met dit verlate 'huwelijkscadeau'.   

 Bruidskoe na twaalf jaar huwelijk alsnog 
weggegeven   

 Gertjan en Renate Uilenreef met de bruidskoe en de ouders van Gertjan. Foto: PR.    

 Tijdens de bijeenkomst over het Ondernemersfonds in Vorden wordt gesproken over de 

kerstverlichting. Foto: Liesbeth Spaansen   

 Merci
    Toen ik hoorde dat ik een co-
lumn voor deze krant mocht gaan 
schrijven, moest ik denken aan 
een heel lieve mevrouw. Zij woont 
aan de Wilhelminalaan in Vorden. 
Althans, daar woonde ze een jaar 
of zeven geleden. Toen ben ik na-
melijk bij haar geweest. Onuitge-
nodigd. Op een zondagmiddag. Ik 
ben hartelijk ontvangen. Met soep 
en met broodjes. Het was heerlijk. 
Ik heb nooit geweten hoe ze heet. 
En ik weet ook niet of ze nog leeft. 
Maar ik ben haar niet vergeten.

    Ik moest aan haar denken om-
dat ik met mijn eerste column op 
papier waarschijnlijk een gevari-
eerder publiek bereik. Tot dit mo-
ment plaatste ik dit soort stukken 
namelijk enkel online. Eerst op 
Hyves, later op Facebook. Dan ga-
ven mensen een 'respect' of een 
'vind ik leuk'. Voor een stuk in de 
krant kan dat niet. Maar mensen 
die nooit op Facebook komen, 
kunnen dit verhaal nu wel lezen.

    De mevrouw aan de Wilhelmina-
laan was al wat op leeftijd. Ze had 
een leuke familie met ook een 
aantal kleinkinderen. Ze zal dus 
ongetwijfeld wat van de sociale 
media meekrijgen. Toch heb ik er 
meer vertrouwen in dat ze deze 
krant onder ogen krijgt dan dat 
ze ergens op een beeldscherm de 
mededeling 'Luuk Stam heeft een 
link gedeeld' ziet langskomen.
Hoe ik op een zondagmiddag bij 
die lieve mevrouw terechtkwam? 
Dat zat zo. Ik woon in Hengelo. 
En ik mag graag fietsen. Op die 
bewuste zondag had ik het idee 
opgevat om naar de Holterberg te 
fietsen. Dat bleek niet alleen ver-
der dan dat ik had ingeschat, ik 

verdwaalde ook nog eens enorm. 
En het grootste probleem: ik was 
mijn portemonnee vergeten. Mijn 
eten was op. Mijn drinken was op. 
En iedereen die wel eens verder 
dan 50 kilometer heeft gefietst, 
weet: dat voelt alsof je een spons 
bent waar zojuist het laatste 
beetje water uit is gewrongen.

    In Vorden stond er 150 kilome-
ter op mijn tellertje. Ik kon niet 
meer. Ik kon echt niet meer. Als ik 
op mijn fiets stapte, viel ik er aan 
de andere kant weer vanaf. Ten 
einde raad besloot ik mijn stalen 
ros vanaf het fietspad de woon-
wijk in te sturen. Het idee was om 
ergens te vragen om iets kleins. 
Een stuk chocola of een fruitreep 
zou Hengelo al heel wat dichterbij 
brengen. Na één afwijzing - 'vraag 
maar bij de buurvrouw' - stond ik 
aan de bel bij de lieve mevrouw. 
Toen haar dochter de deur open-
de, kwam de geur van vers gebak-
ken brood me al tegemoet.

    De resterende kilometers naar 
Hengelo waren vervolgens een 
makkie. De volgende dag ben ik 
teruggegaan naar de Wilhelmina-
laan. Ik belde aan, maar er deed 
niemand open. Wellicht sliep ze 
nog. Of misschien was ze wel naar 
de wekelijkse bijeenkomst voor 
ouderen waar ze vertelde over 
'die fietser die aan de bel stond'. 
Ondertussen zette ik het lekkers 
dat ik had meegebracht maar 
voor de deur neer. En mevrouw, 
ik hoop dat u dit leest. Want ik 
heb u nooit meer terug kunnen 
geven dan die paar chocolaatjes. 
Al kwam de merknaam wel zeld-
zaam goed tot zijn recht: Merci. 

LuukStamCO
LU

MN

speciale verkoopaktie

verkoop uitsluitend a contant of met pin

Enorme partij geknoopte Perzische en Oosterse Tapijten

Hogestraat 1 DINXPERLO
tel. 0315-651332

www.heezenwonen.nl

HALVE PRIJS
Perzische Tapijten

handgeknoopte vloerkleden, lopers en tafelkleden
+ + +     tijdelijk in alle maten uit voorraad leverbaar     + + +
Volledig

GEEN RISICO
U koopt bij een vertrouwd adres, al sinds 1918 een begrip in de Achterhoek.

Tijdens de aktie kunt u zelfs ruilen of uw geld terug krijgen!

verkoop uitsluitend op: donderdag 28 - vrijdag 29 - zaterdag 30 januari

Vakantie Xperts
   WICHMOND - Vakantie Xperts mo-
biel Hilde Hissink organiseert sa-
men met De Jong Intra Vakanties 
voor de 7de keer op rij een bus/
vliegreis.

    Dit keer een 8 daagse vlieg-bus-
rondreis Andalusië en Gibral-
tar, Spanje. Het vertrek is op 5 
april 2016 met als opstapplaats 

Wichmond. Wilt u ook mee met 
deze mooie rondreis? Voor meer 
informatie kunt u telefonisch of 
per mail contact opnemen met 
Hilde Hissink.
       

 ■     0575-560886 ■     h.hissink@vx.nl   

Contact Bronckhorst Noord      3    Dinsdag 26 januari 2016   



• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

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

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

• Bernina

• Brother

• Bernina lockmachines

• Pfaff

• Anker

• Lockmachines

Voor informatie:

Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Wij repareren alle merken 

naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

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

www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

Hengelsportvereniging
“DE SNOEKBAARS”

        

  Uitnodiging tot het bijwonen van onze te houden

JAARVERGADERING
Op dinsdag 2 februari 2016 in het Dorpscentrum te Vorden. 
Aanvang 20.00 uur. 

AGENDA : 
         

 1. Opening.
 2. Notulen vorige jaarvergadering.
 3. Inbreng agenda punten.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen.
 5. Jaarverslag secretaris en penningmeester.
 6. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie.
 7. Verslag jeugdcommissie.
 8. Commissie visvijver.
  PAUZE
 9. Vaststellen contributie.
 10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar de heer M. Dekkers (Secretaris).
          Aftredend en herkiesbaar de heer R. Ilbrink (bestuurslid).
          Aftredend en herkiesbaar de heer B. Wassink (bestuurslid 
  wedstrijdcommissie).
 11. 55+- en senioren wedstrijden 2016.
 12. Wedstrijdcommissie.
 13. Prijzen voor onderlinge wedstrijden en vaststellen inleggeld.
 14. Prijsuitreiking onderlinge competitie 2015.
 15. Rondvraag.
 16. Sluiting.

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager 
beenham

GRATIS 100 GRAM 
BEENHAMSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runder-
schnitzels
gem.

695
3 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

4 hamburgers 
+ 4 
gehaktballen

695
samen

SPECIAL

Zwiebel 
crumble

225
100 gram

MAALTIJD IDEE

Babi
pangang

550
500 gram

Lochem
Volg een gratis proefles op 30 of  31 januari 2016

Voor aanmelding en informatie: www.zen.nl/lochem

beter slapen
meer rust
meer inzicht
meer aandacht
meer geluk
meer energie

Mediteren met effect
Na een introductiecursus ervaart 96% van de Zen.nl cursisten:
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Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 26 januari t/m maandag 1 februari 2016.

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Verse maaltijden 
service

GRATIS bezorgd aan huis of af te halen in de winkel. 

GRATIS PROEF MAALTĲ D PROBEREN
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

2.49

1.99

10,-

DE SAPPIGSTE VAN DIT MOMENT...

sappige CLEMENTINE 

MANDARĲ NEN

 

zonder pitjes   20 voor   

VERS VAN’T LAND KOOPJE...

PREI ONGESNEDEN heel kilo

OF GESNEDEN 400 gram

VITAMINE C BOMMEN...

zoete HAND/PERS 
SINAASAPPELEN   1.5 kg voor

VAN ONZE VASTE TEELER VAN OERS....

draadloze SPERZIEBONEN 
400 gram 

UIT EIGEN KEUKEN!!!

onze ambachtelĳ ke bekroonde 

kant en klare ERWTENSOEP   
2 grote bekers + slagers rookworst 

0.99

2.99

EXPERTS TAXEREN GRATIS 
UW BOEKEN, PRENTEN, 

MANUSCRIPTEN
Zaterdag 30 JANUARI 11.00-16.00

Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden 
(gratis parkeren)

Burgersdijk & Niermans i.s.m. 
Arie Molendijk Taxaties

info: 06-22 60 37 80 of 06-55 02 38 02



Vriendendienst 
'Op Stap' zoekt 
vrijwilligers
REGIO - Samen bijkletsen bij een 
kopje koffie of samen naar een ter-
rasje... Voor mensen met psychi-
sche of psychiatrische problemen is 
dit alledaagse contact niet altijd zo 
vanzelfsprekend. Vriendendienst 
'Op Stap' brengt deze mensen weer 
in contact door het inzetten van 
vrijwilligers. Samen worden alle-
daagse activiteiten ondernomen 
zoals koffie drinken, winkelen, 
sporten, fietsen, wandelen etc. Het 
is de bedoeling dat u als vrijwilli-
ger één keer per week of twee we-
ken een dagdeel beschikbaar bent 
voor u maatje. Het maatjescontact 
duurt in principe een jaar, na een 
korte proefperiode waarin bekeken 
wordt of het 'klikt'. Vriendendienst 
'Op Stap' biedt: een scholing, vier 
begeleidingsbijeenkomsten per 
jaar, reiskostenvergoeding, een 
vrijwilligerscontract en individuele 
begeleiding. Vriendendienst 'Op 
Stap' is werkzaam in Aalten, Ber-
kelland, Bronckhorst, Doesburg, 
Doetinchem, Montferland, Oude 
IJsselstreek, Winterswijk en Zut-
phen. Aanmelding en/of informa-
tie: www.ggnet.nl/vriendendienst, 
vriendendienst.oost-gelderland@
ggnet.nl of 088-933 1180.

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

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

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

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

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

Bezorgklachten
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Kijk voor het allerlaat
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ContactAardappels uit de 'muur' bij familie Scheffer
VORDEN - Een bamischijf, frika-
del of een kroketje uit de 'muur 
trekken'. In het verleden behoor-
de dat steevast tot de mogelijk-
heid bij menige plaatselijke cafe-
taria zoals bij De Rotonde en De 
Posthoorn in Vorden. Anno 2016 
kan men in Vorden een zak aard-
appelen uit de 'muur trekken'. 
Gerard en Ina Scheffer aan de 
Nieuwenhuisweg in buurtschap 
Delden hebben sinds eind vorig 
jaar namelijk een 'zelfbedienen-
de verkoopkast' in hun aardap-
pelschuur staan. Naast aardap-
pelen kan men ook uien, eieren 
en een potje honing uit de 'muur 
trekken'.

Door Jan Hendriksen

Gerard en Ina Scheffer verkopen al 
jaren aardappelen en varkensvlees 
aan huis naast de exploitatie van 
hun vleesvarkensbedrijf. Ook be-
zorgt Gerard om de week zijn zelf-
geteelde aardappelen in Zutphen 
en Warnsveld. Men kon op gezette 
tijden al jaren bij Gerard en Ina 
terecht voor de 'huisverkoop' van 
aardappelen.

Ten allen 
tijden 'jappels' 
verkrijgbaar

"Veelal was is wel iemand thuis. 
Maar af en toe kwam men ook wel 
eens voor een gesloten deur. En 
dat is vervelend. Maar nu kan men 
ten allen tijden aanwippen voor 
de 'jappels'. De deur tot de verko-
opruimte waar de zelfbedienende 

verkoopkast staat is dagelijks van 
acht tot acht uur open", zo verklaart 
Ina, terwijl een Vordenaar een tien 
kilogramzak aardappelen en een 
doosje met tien eieren uit twee 
van de in totaal 34 kluisjes trekt. 
Er kan met kleingeld (één en twee 
euromunten, 5, 10, 20 en 50 euro-
cent) maar ook met biljetten (5, 10 
en 20 euro) betaald worden. Nadat 
men het geld in de automaat heeft 
geworpen kan men op een display 
een nummerkeuze maken en het 
product naar keuze uit het kluisje 
nemen. Ook 'spuugt' het 'apparaat' 
tevens het wisselgeld uit als er te-
veel is betaald. "Een kind kan de 

was doen", zo grapt Ina. Het idee 
voor de zelfbedienende verkoop-
kast deed Gerard op bij collega 
(pluimvee)ondernemer Tomesen 
in Doetinchem die een dergelijk 
verkoopapparaat voor eieren heeft. 
"Dat kunnen we ook met aardap-
pelen", zo bedacht Gerard zich.

Kwaliteit
Na wat kleine aanloopprobleem-
pjes fungeert de verkoopkast naar 
wens. Men heeft de keus bij de 
aardappelen uit twee-en-een-half, 
vijf en tien kilogramzakken. Gerard: 
"Steeds meer mensen weten ons te 
vinden. De kwaliteit van onze aard-

appelen (Frieslanders en Bildtstar) 
zijn namelijk zeer constant. En dat 
is onze kracht. Supermarkten wor-
den vaak door verschillende leve-
ranciers voorzien. Mensen komen 
soms van ver voor onze aardappe-
len." Beide Deldenaren zijn na twee 
maanden dik tevreden met het 
nieuwe verkoopsysteem. Ina: "We 
hielden er altijd rekening mee dat 
er één van ons of de jongens in de 
directe omgeving waren. Maar dat 
hoeft nu niet meer met deze crea-
tieve verkoopmanier. Wel is het zo 
dat ik het 'praatje' met onze klanten 
af en toe mis. Maar dat moeten we 
maar op de koop toenemen."

VORDEN - Stichting Maendeleo 
helpt Keniaanse kinderen met een 
beperking aan een beter leven. Rob 
en Afra Jansen van den Berg uit 
Vorden gaan meerdere malen per 
jaar voor de stichting naar Kenia, 
om de kinderen te helpen. Er is op 
dit moment dringend geld nodig 
voor de Port Reitz School in Mom-
basa, om de levenssituatie van de 
driehonderd kinderen te verbe-
teren. Grand Bistro de Rotonde 
helpt, samen met Wijnhandel Smit, 
de stichting geld in te zamelen en 
organiseren twee Benefiet-diners. 
Het is dubbel genieten: jij hebt een 
geweldige avond en je geeft kin-
deren in Kenia een volwaardiger 
leven, met basisvoorzieningen zo-
als voeding, gezondheidszorg en 
onderwijs. Iedereen is van harte 
welkom op de diners (of je nu wel 
of niet een uitnodiging in je brie-
venbus hebt gehad). 

Donderdag 28 januari om 18.30 
uur is bijna vol, zondag 31 januari 
om 15.00 uur zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar.

Je mag rekenen op: een heerlijk 
meergangen diner in Afrikaanse 
sfeer, speciaal geselecteerde bij-
passende wijnen van Wijnhandel 
Smit, veiling met prachtige Keni-
aanse producten zoals schilderijen, 
shawls en sieraden, loterij met veel 
verrassende prijzen, multimediale 
ervaring met film en meer, lekkere 
muziek, informatie over het project 
door Rob en Afra Jansen van den 
Berg en heel veel gezelligheid voor 

€ 57,50 per persoon. Vaste gas-
ten van Grand Bistro de Rotonde 
zullen dit event herkennen als de 
'Wijn & Spijs avonden', alleen deze 
keer in een bijzondere uitvoering 
en met een héél goed doel. Deel-
nemers aan de Benefiet-diners 
krijgen (tot eind februari) de gele-
genheid om de geproefde wijnen 
tegen extra aantrekkelijke prijzen 

aan te schaffen via de stichting. 
Ook déze opbrengsten komen ge-
heel ten goede van Maendeleo! En 
zo zul je op de middag/avond zelf 
op meer manieren worden verrast.

Het totale project vraagt € 25.000 
en alle hulp is welkom. Even voor 
het idee: Stel je wil dat alle drie-
honderd kinderen op een dag één 

stuk fruit krijgen, dan kan dat voor 
€ 35. Gun je hen een keer vis of 
kip (50 gram) bij de maaltijd, dan 
kan dat voor € 75. Kun je niet ko-
men? Dan zijn wij ook heel blij met 
jouw gebaar op banknummer: NL-
19RABO0301740232 ten name van 
Stichting Maendeleo. Informeer bij 
Grand Bistro de Rotonde op 0575-
551519 of er nog plaatsen zijn.

Wie scoort de laatste plaatsen?

Gerard en Ina Scheffer bij hun nieuwe 'zelf bedienende verkoopkast'. Foto: Jan Hendriksen. 

Stichting Maendeleo helpt Keniaanse kinderen. Foto: PR
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Deze week maken onze banketbakkers extra veel 

frambozen
sloffen

Heerlijk los gebakken deeg met spijsroom, 
luchtige zwitserse room 

en boordevol frisse frambozen.

Daarom: geen 
€ 9.95 

maar

€ 7.95
Adelaarstraat 12 • Doetinchem 

T 0314-645899
Arnhemstraat 4 • Brummen
Beukerstraat 97 • Zutphen www.jolinkbanket.nl

...hmmmm...

OPEN HUIS 
‘t Beeckland
vrijdag 29 januari          
18.30 uur - 21.30 uur
Het Hoge 41 (hoofdgebouw)
Nieuwstad 49 (praktijkgebouw)
Vorden

www.beeckland.nl

Nieuwe programma’s voor de 
beroepsgerichte leerwegen en de Mavo.
Uitgestelde keuze vervolgopleiding 
tot vierde leerjaar.

2.69
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

3.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

1.49
  WEEKEND

3 STUKS

PER STUK PER STUKPER PAKKET

750 G500 G

4 STUKS

49.99 7.99 12.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

29 T/M 31 JANUARI
VOORDEEL!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

Vanaf woensdag 27 januari 

Magere 
varkenslapjes*

Speklappen à la 
minute naturel*

Tompoucen*

Erwtensoeppakket AvocadoMango

Thermostaatkraan Doucheset Micro SD-card

Paprika mix

32 GB.Verchroomd messing met 
metalen thermostaat. 
Bad- of douchemodel.

Inclusief 
verchroomd 

metalen 
doucheslang 

en wandhouder.

Huis gekocht? 

Verbouwing financieren? 

Oversluiten hypotheek? 

GEVALIDEERDE WONING

TAXATIES  VANAF € 249,- excl.

NIEUW IN VERKOOP NIEUW IN VERKOOP

De Boonk 35, Vorden

WONING TAXATIES

Taxaties voor alle banken geldig!

Het Jebbink 19, Vorden

(0575) 845717 - INFO@RBMWONEN.NL - WWW.RBMWONEN.NL



Zware Kastelenveldrit VRTC 
de Achtkastelenrijders

VORDEN - De tocht was zwaar. 
Maar na afloop alleen maar tevre-
den reacties, zowel van de deelne-
mers als van de organisatoren zelf. 
Zondag 24 januari namen ruim 700 
MTB'ers (mountainbikers) deel 
aan de 35e editie van de Kastelen-
veldrit Vorden georganiseerd door 
de Vordense Rijwiel- en Tour Club 
(VRTC) de 8 kastelenrijders uit Vor-
den.

Door Jan Hendriksen

Zondagmorgen negen uur. Lange 
rijen auto's met de nodige 'fiet-
sendragers' rondom sportpark 't 
Grote Veld van Voetbalvereniging 
Vorden zowel langs de Oude Zut-
phenseweg, Hamelandweg als de 
Enzerinkweg. Niet van voetballers 
die gewoonlijk van het sportpark 
gebruik maken. Nee, die zijn veelal 
ook beduidend minder in getal en 
genieten nog van een 'winterslaap'. 
Nee, de plaatselijke Vordense toer- 
en wielerclub had weer een veldrit 
op touw gezet. In de schemering 
hadden enkele leden, zoals Fred 
Veldkamp, de route voor een deel 
al 'voorgereden' of alle routebord-

jes er nog hingen. En dat deden ze.

Uiteindelijk melden zich ruim 700 
deelnemers voor de rit die on-
der meer langs de kastelen van 't 
Medler, De Wiersse, Ruurlo en 't 
Zelle voerden. Als Wim Engbers 
van VRTC de 8 Kastelenrijders het 
bordje het de tekst 'Inschrijfbureau' 
van de muur wil halen, meldt Johan 
Seinhorst uit Ruurlo zich nog in de 
kantine van VV Ruurlo. Seinhorst 
heeft de rit in Ruurlo 'opgepakt' en 
komt zijn financiële afdracht nog 
even doneren.

Door de weersomstandigheden 
moest op verzoek van Staatsbosbe-
heer het parcours aangepast wor-
den. Zo mocht men geen gebruik 
maken van verschillende bospaden 
in Boswachterij Ruurlo rondom 
Kasteel Huize Ruurlo en Pannen-
koekenboerderij De Heikamp waar 
de lange route van 45 kilometer on-
der meer was uitgezet. "En dat was 
best wel jammer. Ondanks de wijzi-
ging in de route waren alle deelne-
mers enthousiast over de afwisse-
lende routes. Sommigen passages 
waren zwaar, maar die hadden we 

afgewisseld met enkele wat stuk-
ken waar men even op adem kon 
komen", zo verklaarde Henk Nijhof 
van VRTC.

Prima van kwaliteit
Bij de controlepost die bij de fami-
lie Mombarg in Linde was ingericht 
was het gezellig druk. Ook nu was 
er evenals tijdens de Grote Veldrit 
in december weer een kwaliteits-
adviseur van de Nederlandse Tour 
Fiets Unie (NTFU) aanwezig om de 
route te rijden en daarna te evalu-
eren.

"Prima van kwaliteit", was zijn 
slotconclusie. Bij terugkomst werd 
gretig gebruik gemaakt van de ge-
legenheid om de fiets af te kunnen 
spuiten. Daarna was het in de kan-
tine van VV Ruurlo nog lange tijd 
gezellig onder genot van een kop 
erwtensoep of een broodje bal.

De organisatie kan dankzij de vele 
vrijwilligers weer terugzien op een 
geslaagde tocht en maakt zich nu al 
weer op voor de Lentetocht op zon-
dag 20 maart. 

Geen onbekend terrein
Vervolg van voorpagina

KRANENBURG - "Voor de oudere 
carnavalsvierders is deze plek ook 
geen onbekend terrein. Immers in 
de begin jaren negentig van de vo-
rige eeuw heeft het Kranenburgs 
carnavalsfeest hier ook al eens 
plaatsgevonden", zo verklaart 
voorzitter André Arfman van 
Stichting Kranenburgs Carnaval. 
Samen met René Eggink, Jesper 
Schmitz en Barry Nijenhuis vormt 
André Arfman het bestuur van 
de carnavalsstichting. Naast de 
nieuwe locatie is het feest dit jaar 
geprogrammeerd op twee dagen.

Barry Nijenhuis: "De vrijdagavond 
is komen te vervallen. De publieke 
belangstelling voor het playback-
festival was vorig jaar, ondanks 
goede acts, onvoldoende. Een 
aantal Kranenburgse talenten zul-
len nu zaterdagavond hun kun-
nen laten horen en zien. En we 
zijn, na vorig jaar een uitstapje te 
hebben gemaakt op de agenda, 
weer teruggekeerd naar het of-
ficiële carnavalsweekeinde. Vorig 
jaar misten we naar ons idee toch 
de publiciteit die doorgaans in de 
week voor de carnaval in de media 
te vinden is."

Carnavalsbal
Ook dit jaar is Stichting Kranen-
burgs Carnaval er in geslaagd om 
een uitdagend programma samen 
te stellen. Zaterdag 6 februari staat 
in het teken van de onthulling van 
de nieuwe prins of prinses tijdens 
het Carnavalsbal onder leiding 
van de Vordense band 'Anders is 
het niet' (20.30 uur).

Na het aftreden van Prinses Hes-
ter (Eggink) de Eerste en haar 
adjudant Lisette (Arfman), zal 
onder groots spektakel de nieu-
we prins(es) zijn/haar opwach-
ting maken. Wie het is blijft nog 
een groot geheim. Wel wordt er 
een cryptische omschrijving van 
de nieuwe prins(es) prijsgege-
ven: ´Deze komische prins(es) 

zie je veel op het strand'. Op het 
moment dat de nieuwe prins of 
prinses onthuld is worden onder 
leiding van ´Anders is het niet´ di-
verse polonaises gelopen. Verder 
zullen ook diverse gastoptredens 
de revue passeren en is er ruimte 
ingeruimd waarin een aantal loka-
le helden 'acte de precence' geven.

Gratis kindercarnaval
Het programma op zondag start 
om 14.30 uur met een ballonnen-
wedstrijd, de officiële start van het 
Kindercarnaval. Na het oplaten 
van de ballonnen zullen de kin-
deren om 14.45 uur in het cafége-
deelte van ´t Wapen van ´t Medler 
worden getrakteerd op een show 
van Theaterfiets. Daarnaast zul-
len de kinderen een versnapering 
tijdens en na de show ontvangen 
waarbij de entree geheel gratis is 
door de opbrengst uit de jaarlijkse 
lotenverkoop.

Blinde Ed
Voor de ´oudere kinderen´ is het 
deze middag gelukt om 'Blinde Ed' 
te contracteren. Deze rasartiest is 
geen onbekende in de regio. De af-
gelopen jaren verwierf deze blinde 
artiest vooral bekendheid door 
zijn deelname aan het programma 
X-factor. Verder komt Sjarno de 
zingende postbezorger nog langs 
en zal DJ Martin het carnavalsfeest 
spectaculair afsluiten.

Verloting
Om de activiteiten van het Kin-
dercarnaval te bekostigen hebben 
de vrijwilligers van de Stichting 
Kranenburgs Carnaval 23 janu-
ari loten verkocht in het buiten-
gebied van Vorden. Dit zal zater-
dag 30 januari voortgezet worden 
in het dorp Vorden. Dankzij de 
opbrengst van deze loterij is het 
mogelijk om tal van kinderen een 
leuke middag te bezorgen.

De trekking van de winnende lot-
nummers zal plaatsvinden op 5 
februari door Prinses Carnaval 
Hester de Eerste.

   

Jubilarissen bij de
Vrouwen van Nu Vorden
VORDEN - Tijdens de Algemene 
vergadering van de Vrouwen van 
Nu afdeling Vorden werden weer 
een aantal jubilarissen gehuldigd. 
De dames kregen een presentje en 
een bloemetje aangeboden door 
het bestuur.

Op de foto van links naar rechts: 
Mevr. A. Wesselink-Bakkerweerd 
50 jaar lid, mevr. W.J. Hiddink-Kor-

negoor, mevr. R.A. Berenpas-Arf-
man, mevr. A. Schuerink-Bosman, 
mevr. G.W. Maalderink-Bloemen-
dal, allen 40 jaar lid, mevr. G. Ban-
nink-Susebeek 25 jaar lid en mevr. 
B.W. Velhorst-Voskamp 40 jaar lid. 
Op de foto ontbreekt mevr. M. Jan-
sen-Bannink (25 jaar lid) die door 
omstandigheden niet aanwezig 
kon zijn. Zij kreeg de presentjes 
thuis aangeboden. 

De deelnemers waren enthousiast over de afwisselende routes. Foto: Jan Hendriksen. 

Een aantal jubilarissen. Foto: PR
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VERBOUWINGS
OPRUIMING
met hoge kortingen,  tot wel 80% 

2.5-Zits bank

echt rundleder, nu  795,-

Hoekbank in stof
compleet, nu 998,-(Relax) fauteuils vanaf  259,-

3-Deurs dressoir

van 1295.- nu  595,-

Eiken salontafels
van 625.- voor  198,-

Pocketveringmatrassen
90x200 cm, van 289.- voor 150,-

Lampen, schilderijen, lakens, 

overtrekken, handdoeken 

HALVE PRIJS

Ledikant 180 x 200 cm

incl. matrassen en 
topper, nu voor       750,-

Complete eethoek
tafel 160x90 cm + 4 stoelen 

nu voor   450,-



Van Sinckel wil Vorden een 
stimulans gaan geven

VORDEN - Winkelruimte voor on-
dernemers en werkruimte voor 
zzp'ers, met die combinatie hoopt 
Van Sinckel begin mei de deuren 
te openen van een nu nog leeg-
staand winkelpand aan de Dorps-
straat.

Door Luuk Stam

Het idee ontstond eind vorig jaar 
toen Vordense ondernemers bij 
elkaar kwamen om te praten over 
de leegstand in het dorp. Plaats 
van samenkomst was één van die 
leegstaande panden, de voorma-
lige winkel van Sueters. "Iedereen 
moest zijn eigen stoel meene-
men", vertelt Martien Pater. Sa-
men met Riske Ligtenberg neemt 
Pater nu het initiatief om in dit 
pand iets nieuws op te starten.

Het doel is om de vitaliteit en 
aantrekkelijkheid van Vorden te 
bevorderen. "Wij hebben niet het 
idee dat we hier even de leegstand 
gaan oplossen", benadrukt Pater. 
"Maar we willen laten zien dat 
we er samen wel wat aan kunnen 
doen." Dat proberen de twee met 
Van Sinckel, met 'ck' geschreven. 
"We willen enige exclusiviteit uit-

stralen", verklaart Riske Legten-
berg die schrijfwijze.

Zo komen er in de winkelruimte in 
het voorste gedeelte van het pand 
onder andere streekproducten en 
duurzaam speelgoed te staan. In 
het achterste gedeelte creëert Van 
Sinckel werkplekken voor zelf-
standig ondernemers. Zowel bij 
de winkelruimte als bij de werk-
plekken gaat het om ondernemers 
voor wie een eigen winkelpand of 
eigen kantoor niet interessant is.

Ook wil Van Sinckel een uithang-
bord zijn voor ondernemers uit het 
buitengebied. De voormalige win-
kel van Sueters ligt helemaal aan 
het eind van de Dorpsstraat. Wie 
straks vanuit het centrum van Vor-
den naar Van Sinckel loopt, komt 
dus eerst langs een groot aantal 
andere zaken in het dorp. "Dat is 
alleen maar goed", vindt Pater. Dat 
saamhorigheidsgevoel is voor Van 
Sinckel belangrijk. "De leegstand 
is een probleem van heel Vorden", 
stelt Pater. "Die lege panden trek-
ken de ziel uit het dorp weg."

Behalve dat Van Sinckel ervoor 
zorgt dat er een pand minder leeg-

staat, moet het ook een ontmoe-
tingsplek worden. Voor klanten, 
maar vooral ook voor de verschil-
lende ondernemers. De groep die 
spullen in de winkel aanbiedt en 
de groep zzp'ers die hier straks 
komt voor de werkruimte. "Het 
gaat elkaar versterken", zo is de 
overtuiging van de initiatiefne-
mers. Toch is het niet zo dat al 
die ondernemers steeds aanwezig 
zijn.

Riske Legtenberg zal het gezicht 
van de winkel worden. Zij coör-
dineert alles en verzorgt de dage-
lijkse gang van zaken. In de win-
kel zijn verder kleding, brocante-
artikelen en lifestyle-artikelen te 
koop. Maar ook ambachten zoals 
een smid zullen zich bij Van Sinc-
kel presenteren. "Het moet dyna-
misch zijn en aantrekkelijk blij-
ven", geeft Legtenberg aan. "We 
hebben hier een ruimte die veel 
mogelijkheden biedt." De streek-
producten moeten gaan zorgen 
voor de dagelijkse loop. De be-
doeling is dat het initiatief gaat uit-
groeien tot een begrip in het dorp. 
"Alle mensen die Vorden bezoe-
ken, die moeten straks ook langs 
Van Sinckel", vindt Martien Pater.

   

Heerlijkehuisjes.nl gelukkige
eigenaar Erf Bosgunst
HENGELO - Sinds 15 december is 
heerlijkehuisjes.nl eigenaar van 
Erf Bosgunst aan de Vordenseweg 
80 in Hengelo. Op het voormalige 
boerenerf staat een sfeervol va-
kantieverblijf geschikt tot vijftien 
personen. Een locatie, die staat 
voor rust, ruimte, sfeervol en bo-
venal genieten.

Klaas Dekker, directeur heerlij-
kehuisjes.nl: ''Wij merken in het 
verhuren van vakantiehuizen en 
groepsaccommodaties al jaren-
lang dat de Achterhoek een popu-
laire vakantiebestemming is. Hoe-
wel wij Erf Bosgunst al enkele ja-
ren via onze website verhuren, zijn 
wij erg blij met deze aankoop. Zo 
staan wij nog dichter aan de basis 
van de verblijfsrecreatie in de Ach-
terhoek. Binnen ons familiebedrijf 
zijn de kernwaarden betrokken-
heid, plezier en vooruitstrevend-
heid onze drijfveren. Onze ambitie 

is dan ook om Erf Bosgunst verder 
te ontwikkelen naar een locatie 
met meerdere en hoogwaardige 
groepsverblijven. Samen met in-
woners en andere lokale onderne-
mers gaan we graag de uitdaging 
aan om onze gasten aan een ple-
zierige vakantie te helpen."

Specialist
Heerlijkehuisjes.nl is sinds 2001 

specialist in het verhuren van va-
kantiehuizen en groepsaccom-
modaties. Het aanbod bestaat uit 
circa 3.200 accommodaties van 
particuliere eigenaren en gere-
nommeerde vakantieparken. Via 
de website ontdekt en boekt u uw 
ideale vakantiehuis in Europa.
   

 ■ www.heerlijkehuisjes.nl

Open dagen Graafschap 
College
DOETINCHEM - De jaarlijkse open 
dagen van het Graafschap Colle-
ge in Doetinchem zijn op vrijdag 
29 en zaterdag 30 januari. Vrij-
dag van 16.00 tot 20.00 uur en 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur 
zijn diverse locaties in Doetin-
chem geopend om toekomstige 
studenten en overige belang-
stellenden voorlichting te geven 
over mbo-opleidingen. Ook in 
Groenlo houdt het Graafschap 
College een open dag; Daar kun-
nen belangstellenden op 2 febru-
ari van 16.00 tot 20.00 uur de on-
derwijsinstelling bekijken.

In totaal zijn in Doetinchem ze-
ven vestigingen open, waar de 
verschillende sectoren hun be-
roepsopleidingen verzorgen. Roc 
Graafschap College biedt mbo-
opleidingen aan op het gebied van 
Techniek & Informatica, Econo-
mie & Dienstverlening en Zorg & 
Welzijn. Ook wordt op de hoofd-
vestiging (J.F. Kennedylaan 49) 
informatie gegeven over opleidin-
gen Educatie & Participatie.

Het Graafschap College besteedt 
op de open dagen speciaal aan-
dacht aan nieuwe ontwikkelingen 
op technisch gebied, zoals robo-
tica en 3d-printing, maar ook hoe 

er tegenwoordig in de zorg wordt 
gewerkt en hoe studenten in pro-
jecten samenwerken met elkaar 
en met bedrijven en instellingen.

Op de hoofdlocatie is vrijdag vanaf 
17.00 uur een professionele licht-
show te zien waaraan bezoekers 
zelf mee kunnen doen. Deze show 
wordt verzorgd door een lichtkun-
stenaar en is speciaal ontworpen 
ter gelegenheid van de nieuwe 
entree die aan het begin van het 
schooljaar in gebruik is genomen.

Op de website (graafschapcollege.
nl) staat een plattegrond van Doe-
tinchem waarop aangegeven staat 
welke opleidingen waar te vinden 
zijn. Mocht men meerdere vesti-
gingen willen bezoeken en geen 
eigen vervoer hebben, dan kan 
gebruik worden gemaakt van pen-
delbussen die tussen de locaties 
heen en weer rijden.

De open dag in Groenlo, op 2 fe-
bruari, wordt gehouden op de lo-
catie Schralenstein 2. Hier worden 
alleen opleidingen gegeven op het 
gebied van Zorg & Welzijn.
   

 ■ www.graafschapcollege.nl 

Martien Pater en Riske Legtenberg in het nu nog vrijwel lege pand van Van Sinckel. Foto: Luuk  Stam

-

-
workshops.

Iedereen is in staat een mooi 
schilderij te maken, maar men 
moet zich zelf  tijd en geduld gun-
nen om een aantal zaken grondig 
te leren. Deze workshop laat u 
zien dat schilderen niet zo moei-
lijk is en iedereen het kan leren. 
U maakt in drie uur tijd een rea-
listisch olieverfschilderij dat u na 
afloop mee naar huis kunt nemen.
De workshop is gratis, voor de 
materialen vragen we € 10,- tij-
dens de workshop af te rekenen. 
Fijnschilderen is de basis van al-
le schildertechnieken, tijdens de 
workshop krijgt u alle informatie 
over de opleiding realistisch fijn-
schilderen die in de week van 14 
maart van start gaat.

Art Partout Academie voor Realis-
tische Schilderkunst is sinds 2000 
gevestigd in Deventer en al hon-
derden mensen opgeleid. De les-
sen worden op verschillende dag-
delen en ook s’ avonds gegeven.

U kunt zich telefonisch voor een 
van de workshops opgeven, 
tel. 0573 - 459085 of 06 - 53265028 
per mail; info@fijnschilderen.nl

De vrijdagworkshops zijn van 
12.30 - 15.30 uur, 
de zaterdagworkshops zijn van 
09.30 - 12.30 uur.

(Advertorial)

Het Klavier, piano,piano, piano!
‘We willen geen stoffige piano-
zaak zijn’ aldus eigenaren Jack 
van Dodewaard en Rita Boshart 
van Het Klavier in Vorden. Daar-
om organiseerden zij de afgelo-
pen jaren regelmatig activitei-
ten als concerten, pianovakan-
ties, lezingen en exposities.

‘Maar de hoofdzaak is en blijft 
het stemmen van piano’s, de 
verkoop en verhuur van goede 
instrumenten en het geven van 
pianoles aan kinderen en vol-
wassenen. Daar ligt onze kracht, 
kennis en ervaring.’ Het Klavier 

levert bovendien alles rondóm 
de accoustische piano. Accessoi-
res, bijvoorbeeld pianolampen 
en verstelbare pianobanken, het 
inbouwen van een Silent System 
en uiteraard deskundig en eerlijk 
advies zowel aan de beginnende 
als aan de professionele pianist. 
De showroom is iedere zaterdag 
geopend van 9.00 tot 15.00 uur. 
Andere dagen is ook mogelijk op 
afspraak. Alle informatie is te vin-
den op de website www.het-kla-
vier.nl of loop eens binnen aan 
de Ambachtsweg 2A. (Industrie-
terrein Het Werkveld)

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

Deze actie is geldig t/m 31 januari 

op jouw lidmaatschap

Kies jouw korting:
€ 50 korting 
€ 100 korting
€ 150 korting

Start nu 
en ontvang tot 
€ 150 korting!

Kijk voor het aanbod van jouw vestiging op www.aerofitt.nl

BRONSBERGEN 27, 7207 AD, ZUTPHEN,T: 0575 82 02 22 ZUTPHEN@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL
STATIONSPLEIN 8-12, 7021 CN ZELHEM T: 0575 46 50 01 ZELHEM@AEROFITT.NL

Hengelo Gld

Zutphen

Zelhem



Woudstra hekelt 
'stemmingmakerij'
VORDEN - Door mensen een 
steunbetuiging te laten onder-
tekenen wil Mary Woltering uit 
Vorden voorkomen dat haar 
buurman Friso Woudstra wonin-
gen bouwt op landgoed Wien-
tjesvoort. De steunbetuiging - die 
vorige week in deze krant te le-
zen was - staat volgens Woudstra 
echter vol met onwaarheden.

Door Luuk Stam

Zijn jongensdroom is uitgekomen. 
Friso Woudstra (65) speelde vroe-
ger als klein jongetje op landgoed 
Wientjesvoort. Hij zag het grote 
landhuis in 1968 in brand staan. 
De toenmalige eigenaren gingen 
na die brand in het naastgelegen 
Koetshuis wonen. Na de brand 
stond het landhuis leeg totdat Friso 
Woudstra het in 1999 kocht. Inmid-
dels woont hij zelf in het landhuis 
en werkt hij met zijn architecten-
bureau vanuit het Koetshuis. "De 
Wientjesvoort weer in de oude 
staat herstellen, dat was de jon-
gensdroom", geeft Woudstra aan.

Woningen als 
toekomstige 
financiële drager

Dat dit is gelukt, daar is iedereen 
het wel over eens. Het landhuis 
ziet er na de brand in 1968 op dit 
moment weer prachtig uit. Des te 
meer meningsverschillen zijn er 
over de plannen om op het land-
goed zes permanente woningen 
en achttien recreatiewoningen te 
bouwen. Woudstra noemt het de 
redding van Wientjesvoort, buur-
vrouw Mary Woltering spreekt 
van 'verstening' van het landgoed. 

Woudstra ziet de woningen op het 
landgoed als de toekomstige finan-
ciële drager. De inkomsten uit de 
erfpacht van de woningen moeten 
ervoor zorgen dat het landgoed 
ook in de toekomst in stand kan 
worden gehouden. Buurvrouw 
Mary Woltering vindt echter dat de 
bouw de ecologische hoofdstruc-
tuur van het gebied aantast. Als 
laatste poging om de bouw tegen te 
gaan, begint ze de steunbetuiging.

Toch komt het idee van Woudstra 
niet uit het niets. Als hij het land-
goed in 1999 koopt, is het bestemd 
als camping. Er liggen dan plannen 
voor de bouw van een recreatiepark 
met 172 woningen. Woudstra is 
verplicht om deze plannen over te 
nemen. Omdat hij gruwelt van een 
camping - "Ik moet er niet aan den-
ken om hier iedere ochtend men-
sen met een toiletrol onder de arm 
naar het wasgebouw te zien lopen" 
- kiest hij voor de woningen. Maar 
omdat hij 172 woningen veel te veel 
vindt, besluit hij de plannen om te 
zetten. Toch is Mary Woltering het 
ook met de bouw van het kleinere 
aantal woningen niet eens. Het 

leidt tot een strijd die sinds 2002 in-
middels meerdere keren tot bij de 
Raad van State is uitgevochten. De 
enorme reeks aan procedures ein-
digt als de gemeente Bronckhorst 
in december vorig jaar een verzoek 
tot planschade van Mary Woltering 
definitief afwijst. Woudstra mag 
beginnen met bouwen. De nu op-
gestarte steunbetuiging van Wolte-
ring noemt Woudstra 'een laatste 
wanhoopspoging om het ons zuur 
te maken'. 
Die steunbetuiging staat volgens 
hem ook nog eens vol met fouten. 
Zo rept Woltering niet over zes, 
maar over 45 permanente woon-
eenheden. Ook beweert ze dat er 
sprake is van verspeeld gemeen-
schapsgeld. De landgoedeigenaar 
zegt zelf echter 'bakken met geld' 
voor onder andere het opmaken 
van alle rapporten. "Die steunbe-
tuiging is gebaseerd op emotie", 
vindt Woudstra. "Het is stemming-
makerij. Dit soort mensen zijn een 
plaag voor iedereen die iets wil. Er 
staat hier straks een prachtig op-
geknapt landgoed dat zichzelf op-
brengt. Hoe kun je daar nou tegen 
zijn?" 

Startsein voor Sectorplan 
Achterhoek
Plan biedt 
oplossing voor 
toekomstige 
tekorten 
arbeidsmarkt
WINTERSWIJK - Op woensdag 17 
februari van 15.30 tot 18.00 uur 
wordt het formele startsein gege-
ven voor het Sectorplan Achter-
hoek 'Nieuw Werk'.

Het Regionaal Sectorplan dat op 
1 november is goedgekeurd, biedt 
een oplossing voor de toekomstige 
tekorten op de arbeidsmarkt in de 
Achterhoek middels scholings- en 
begeleidingstrajecten voor werk-
nemers die op zoek zijn naar een 
nieuwe werkomgeving. Partijen 
zetten zich op deze manier in voor 
personele (intersectorale) mobi-
liteit en overige transities op de 
arbeidsmarkt. In totaal beoogt het 
Sectorplan op deze manier 1000 

mensen te begeleiden en te scho-
len naar kansrijke beroepen.

Op 17 februari wordt de bijeen-
komst gehouden bij Philips Ligh-
ting, Rondweg Zuid 85, Winters-
wijk. Het programma begint om 
15.30 en duurt tot 18.00 uur. Het 
omvat een toelichting op het plan 
en en workshops om vertrouwd 
te raken met de mogelijkheden. 
De bijeenkomst wordt afgeslo-
ten met een borrel. Wie aanwezig 
wil zijn bij de bijeenkomst, moet 
zich - vanwege het beperkte aan-
tal plaatsen - even aanmelden via 
welkom@sectorplanachterhoek.
nl.

De partners van het Regionaal 
Sectorplan zijn de stichting Studie 
Impuls Regio Achterhoek (80 be-
drijven in de Achterhoek verenigd 
in SIRA), VNO-NCW Achterhoek, 
WGV Zorg en Welzijn, de Konink-
lijke Metaalunie, ROC Graafschap 
College, UWV Werkbedrijf, FNV 
en het Platform Onderwijs en Ar-
beidsmarkt Achterhoek. 

VORDEN - Op donderdag 21 janu-
ari heeft wethouder Spekschoor 
samen met de toekomstige be-
woners de heer en mevrouw 
Kamphuis het officiële startsein 
gegeven voor de laatste nieuw-
bouw op de Wehme. Met het iso-
leren van hun woning luidden 
de heer en mevrouw Kamphuis 
samen met wethouder Spek-
schoor de laatste fase van de 
herinrichting van de Wehme in.

Er zijn woningen gesloopt, nieu-
we woningen gebouwd, het oude 
verzorgingshuis is verdwenen, er 
is een nieuwe ontmoetingsruimte 
gebouwd, woningen zijn opge-
knapt en het park is heringericht. 
De laatste stap in het geheel: de 
bouw van de laatste zes energie-
zuinige woningen aan De Delle. 

   

Opvang vluchtelingen
WARNSVELD - In Warnsveld 
wordt voor maximaal vijf jaar een 
tijdelijke noodopvang voor maxi-
maal 400 vluchtelingen ingericht.

Als locaties zijn het gebouw De 
Mate en twee units (die ernaast 
gebouwd gaan worden) op het 
terrein van zorgorganisatie GG-

Net gekozen. Het gaat om vluch-
telingen die aan het begin van de 
asielprocedure staan. Er komen 
gezinnen en alleenreizenden van-
uit diverse landen. Begin maart 
2016 werden de eerste vluchte-
lingen verwacht. Inmiddels is dit 
bijgesteld naar eind mei. Voor 
meer informatie, zie de website. 

Vragen, klachten of suggesties 
mogen doorgegeven worden via 
het e-mailadres. 
   

 ■ www.zutphen.nl/
noodopvangWarnsveld ■ info@zutphen.nl

Laatste loodjes vernieuwing Wehme

Wethouder Spekschoor, meneer en mevrouw Kamphuis en uitvoerder Jorik Klein Nijen-

huis van WBC Bouwservice. Foto: PR

Animatie woning Wientjesvoort. Foto: PR

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Check de bieb!
Bibliotheek App.

Altijd simpel toegang tot uw bibliotheek? Met uw mobiel of uw tablet? 
Dat kan met de Bibliotheek App. U kunt de nieuwe Bibliotheek App nu 
downloaden.

Met deze app kunt u zien tot hoe lang u uw geleende boeken thuis 
mag houden. U kunt met de app ook verlengen en reserveren. 
Heel handig is dat u in de app de gegevens van meerdere familieleden 
bij kunt houden. En verder kunt u via ‘scan ISBN-code’ bijvoorbeeld 
in de boekhandel een boek scannen en zo bekijken of uw bibliotheek 
dit boek ook uitleent. Download nu de gratis App ‘Iguana Bibliotheek’ 
voor Apple, Android of Windows.

Voorleeslunch: Wethouder Frans Langeveld leest voor
Op zaterdag 30 januari vindt er een Voorleeslunch in de bibliotheek 
van Doetinchem plaats. Tijdens de lunch zal  Wethouder Frans 
Langeveld voorlezen uit het prentenboek van het jaar “We hebben  
er een geitje bij”. De Voorleeslunch is van 11.30 tot 13.30 uur in de 
hal van ’t Brewinc, IJsselkade 13. Kinderen met hun vader, moeder, 
opa, oma of andere begeleiders zijn van harte welkom. En natuurlijk 
iedereen die verder belangstelling heeft. Inschrijven voor de lunch 
kan via de website van de bibliotheek of in de bibliotheek.

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetinchem, 
Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws 
of volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

(Advertorial)

TAXATIEDAG BOEKEN, PRENTEN EN 
MANUSCRIPTEN IN HOTEL BAKKER
Op zaterdag 30 januari zullen 
de taxateurs Arne Steenkamp 
en Arie Molendijk van 11.00 tot 
16.00 uur in Hotel Bakker te Vor-
den aanwezig zijn om oude boe-
ken, prenten, manuscripten, 
ansichtkaarten gratis op hun 
veilingwaarde te beoordelen.

Alles waarvan u denkt dat het 
waarde zou kunnen vertegen-
woordigen, kunt u meenemen en 
laten taxeren. Mocht een object 
te groot of te zwaar zijn, dan kunt 
u ook een foto laten zien. 

De heer Molendijk die al ruim 1500 
taxaties in binnen- en buitenland 
heeft verricht, organiseerde in het 
verleden regelmatig boekveilin-
gen en diverse boekenmarkten. 
De heer Steenkamp is mede-ei-
genaar van het veilinghuis Bur-
gersdijk & Niermans te Leiden. 
Hij organiseert twee keer per jaar 
boekveilingen en daarnaast is hij 
werkzaam als registertaxateur 
van boeken, prenten en manus-
cripten.
Hotel Bakker is gelegen aan de 
Dorpsstraat 24 te Vorden.
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Concert harpiste Lavinia Meijer bij Stichting Kamermuziek

ZELHEM - Zondag 31 januari 
speelt de bekende harpist Lavi-
nia Meijer in cultureel centrum 
'de Brink' in Zelhem. Het con-
cert begint om 20.00 uur. Kaar-
ten zijn aan de zaal verkrijgbaar 
voor € 20,--. De ingang van 'de 
Brink' bevindt zich aan de ach-
terkant. Daar is ook parkeer-
ruimte. Lavinia heeft een spe-
cial doel met de solo-concerten. 
"Ik wil graag de solokant van de 
harp te laten horen. Het instru-
ment beschikt over heel veel 
mogelijkheden die bij het pu-
bliek vaak nog onbekend zijn", 
Aldus Lavinia.

Op het programma van het con-
cert in Zelhem staan voor de pau-
ze werken van C. Debussy (Clair 
de Lune), Y. Tiersen (Comptine 
d'un autre été, Valse d'Amélie, 
Valse des Monstres), E. Satie 
(Gymnopédie nr. 1, Gnossienne 
nr. 5), R. Hirose (Élégia for Harp), 
W. Croft (Ground + gesproken 
tekst), L. Einaudi (Nuvole Bi-
anche, Divenire). Na de pauze 
speelt ze eigen werk (Life in ba-
lance, Hello Stranger, Improvi-
satie op Gangwondo Arirang) en 
een selectie uit de etudes van Phi-
lip Glass.

Opleiding
Lavinia, geboren in 1983, werd 
op 11-jarige leeftijd toegelaten 
tot de 'Jong Talent' afdeling van 
het Utrechts Conservatorium en 
kreeg daar les van Erika Waarden-
burg. In 2003 behaalde zij haar 
Bachelor of Music (cum laude) 
en in 2005 haar Master of Music 
(cum laude) aan het Amsterdams 
conservatorium.

Prijzen
Lavinia won eerste prijzen in het 

binnen- en buitenland. In 2009 
werd ze onder andere winnares 
van de Nederlandse Muziekprijs. 
Ze is één van de meest veelzijdi-
ge harpisten van deze tijd. Sinds 
haar debuut in de New Yorkse 
Carnegie Hall in 2007 wordt ze re-
gelmatig uitgenodigd om als so-
liste op te treden in Europa, Azië 
en Amerika. Zij trad solistisch op 
met orkesten als het Residentie 
Orkest, het Radio Symfonie Or-
kest, het Radio Kamer Orkest, het 
Concertgebouw Kamerorkest, het 
Israel Philharmonic Orchestra, 
het Korean Symphony Orchestra 
en de Seoul Philharmonic Or-
chestra.

In 2011 werd ze door Philip Glass 
uitgenodigd om op te treden tij-
dens zijn concert in de Melkweg 
in Amsterdam. Lavinia had daar-
voor onder meer zijn Metamor-
phosis bewerkt voor harp. Hij zei 
over haar "Lavinia is a wonderful 
talent and it's a great pleasure for 
me to hear her perform my mu-
sic".

In 2015 nodigde Philip Glass haar 
uit voor zijn festival Days&Nights 
in California. Daar trad Lavinia 
zowel solo als met andere arties-
ten op. In 2013 ontmoette zo de 
Italiaanse componist Ludovico 
Einaudi (onder andere bekend 
van de filmmuziek van Intou-
chables). Hij luisterde naar haar 
interpretaties van zijn muziek en 
gaf haar goedkeuring zijn muziek 
op cd te zetten.

In 2008 bracht Lavinia haar eerste 
solo-CD, genaamd 'Divertisse-
ments', uit bij Channel Classics. 
In 2009 zag haar tweede solo-CD 
'Visions' het levenslicht. In 2011 
kwam haar CD 'Fantasies & Im-

promptu' uit. Hiermee won ze 
de Edison Publieksprijs. In 2012 
bracht ze een solo-CD uit, die 
geheel gewijd was aan de muziek 

van Philip Glass. Deze cd bereikte 
binnen een half jaar de platina 
status. Naast bovengenoemde 
opnames is Lavinia's discografie 

indrukwekkend.
   

 ■ www.kamermuziekzelhem.nl

Het is aftellen 
geblazen tot 
zondag 31 januari
LICHTENVOORDE - De voorberei-
dingen zitten er op, de puntjes 
staan op de i. Het is aftellen ge-
blazen tot aan zondag 31 januari, 
13.00 uur, wanneer de 13 deelne-
mende teams 'weggeschoten' en 
uitgezwaaid zullen worden voor 
'8000 kilometer avontuur.'

Door Henri Walterbos

Expeditie Noordkaap is een acht-
daagse toertocht naar het noor-
delijkste puntje van het Europese 
continent, die de deelnemers naar 
de mooiste plekken in Scandina-
vië brengt, met als hoogtepunt een 
bezoek aan de Noordkaap zelf.

Expositie 
Noordkaap 
onderscheid zich

Zijn er tal van vergelijkbare ex-
pedities zo op het eerste oog, Ex-
peditie Noordkaap onderscheidt 
zich duidelijk van de andere toch-
ten. "Wij zijn niet commercieel. 
Wij willen terug naar de basis. De 
deelnemer staat centraal en alle 

werkzaamheden worden verricht 
door vrijwilligers," benadrukt me-
de-organisator Jorg Ebbers nog-
maals. "Het is geen rally. Je doet 
het wel deels tegen elkaar, maar 
ook vooral met elkaar. Het groeps-
proces is zeer belangrijk. We zitten 
elke nacht allen met elkaar in het-
zelfde hotel." Jorg Ebbers en zijn 
kompanen organisatoren zijn bij-

zonder ingenomen met de deel-
name van dertien teams. "Het is 
de eerste editie moet je bedenken. 
Nee, dit aantal hadden wij vooraf 
niet durven dromen."

Eerste nacht doorrijden
Deelnemers komen overal van-
daan, zowel uit de regio als ook 
van daarbuiten. "De tocht zal via 

de mooiste plekjes van Noorwe-
gen, Zweden en/of Finland verlo-
pen tot aan de Noordkaap, waarbij 
de eerste nacht doorgereden zal 
worden, zonder overnachting. Dit 
om al een groot deel van de kilo-
meters weg te rijden. De eerste 
nacht zijn ze het nog het meest fit, 
en wordt er om en om gereden."

Startfeest
Deelnemers en organisatoren zien 
er inmiddels reikhalzend naar 
uit het startterrein te verlaten om 
koers te zetten naar Noord-Eu-
ropa, voor bezoekers zal de star-
tetappe eveneens zeer de moeite 
zijn om bij te wonen. Tal van ac-
tiviteiten, gerelateerd aan de ex-
peditie, staan op stapel en allen 
gratis te gebruiken; een rijsimula-
tor, mini-quadbaan, schminken, 
springkussen, Red Bull promotie-
team, ijssculpturen, klimwand, in-
formatieve stands een demonstra-
tie van de brandweer.

Daarnaast bijzondere beziens-
waardigheden als rendieren en de 
mooiste oldtimers. Uiteraard staat 
ook de koffie, een kopje thee of de 
dampende warme chocolademelk 
klaar. Eveneens gratis. Vanaf 11.00 
uur is het startterrein bij Roemaat 
Transport, Albert Schweitzerstraat 
in Lichtenvoorde geopend en kan 
er gebruik gemaakt worden van 
alle attracties.

De expeditie kan door het thuis-
front en andere geïnteresseerden 
24/7 gevolgd worden via de Back-
Office, in Lichtenvoorde. Zondag 
7 februari komen de bolides weer 
aan bij Pillen 't Zwaantje in Lich-
tenvoorde.
   

 ■ www.expeditie-noordkaap.nl

Startfeest Expeditie Noordkaap met tal
van activiteiten

De auto waarmee Jorg Ebbers het traject rijdt. Foto: PR

Harpiste Livinia Meijers verzorgt een solo-concert in 'de Brink'
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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
Dinsdagmiddag 13.00-17.00 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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Ieder kind moet kunnen meedoen! 
Dat is het motto van het Jeugd-
sportfonds en Jeugdcultuurfonds. 
Ook de gemeente vindt het be-
langrijk dat alle kinderen uit de 
gemeente kunnen sporten en zich 
cultureel kunnen ontwikkelen en 
heeft zich daarom per januari 2016 
aangesloten bij beide fondsen. 
De gemeente stelt € 40.000,- 
beschikbaar voor het Jeugdsport-
fonds en Jeugdcultuurfonds. 

Het Jeugdsportfonds en Jeugd-
cultuurfonds Gelderland zorgen 
ervoor dat kinderen die graag wil-
len sporten of aan cultuur willen 
doen, maar dat niet kunnen omdat 
hun ouders te weinig geld hebben, 
toch kunnen meedoen. Zij betalen 
de contributie of het lesgeld recht-
streeks aan de sportvereniging of 
culturele aanbieder en vergoeden 
eventueel benodigde materialen 
en/of kleding. Voor sport is dit tot 
een maximum van € 225 per jaar 
per kind. Voor cultuur is dit maxi-
maal €425 per kind per jaar.
 
Wie komen in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 
17 jaar, waarvan de ouders weinig 
geld hebben. Denk hierbij aan ge-

zinnen die leven van een uitkering, 
in de schuldsanering zitten of een 
inkomen hebben onder 120% van 
het sociaal minimum. Alle kinde-
ren uit het gezin komen in aanmer-
king. Maar niet iedereen heeft 
recht op een vergoeding van het 
Jeugdsportfonds of Jeugdcultuur-
fonds. Het is een particuliere orga-
nisatie en geen overheidsinstantie. 
Een uitkering van het fonds is 
daarom geen recht. Voor onder-
steuning moet voldaan worden 
aan de criteria van het Jeugdsport-
fonds en Jeugdcultuurfonds Gel-
derland. Daarnaast is goedkeuring 
alleen mogelijk indien er voldoende 
middelen zijn om de aanvraag te 
kunnen bekostigen.

Informatiebijeenkomst op 
3 februari 
Wij organiseren een informatie-
bijeenkomst voor sport- en 
cultuurverenigingen over het 
Jeugdsportfonds en Jeugdcul-
tuurfonds op 3 februari van 16.00 
tot 17.00 uur in het gemeentehuis. 
Aanwezigen krijgen uitleg over de 
werkwijze, de aanvraagprocedure 
en de rol van de sociale teams. 
Verenigingen en culturele aan-
bieders ontvingen hiervoor 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in 
Bronckhorst van start 

inmiddels een uitnodiging. Mocht 
uw vereniging onverhoopt geen 
uitnodiging hebben gekregen, 
neemt u dan contact met ons op 
via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail 
info@bronckhorst.nl. 

Aanvraag indienen via sociale 
teams 
Ouders en hun kinderen of aanbie-
ders van sport en cultuur kunnen 
zelf geen aanvraag indienen bij de 
fondsen. Aanvragen gaan via een 
intermediair die professioneel 
betrokken is bij de opvoeding en 
verzorging van het kind. In Bronck-
horst zijn dit de sociale teams. 

De eerste stap voor ouders is dus 
contact opnemen met het sociaal 
team in hun buurt. Nadat het sociaal 
team een aanvraag heeft ingediend, 
duurt de afhandeling ongeveer 
drie weken. Het Jeugdsportfonds 
en Jeugdcultuurfonds stemmen de 
aanvraag en het contributiebedrag 
af met de vereniging of culturele 
aanbieder en maken het bedrag 
na controle rechtstreeks naar de 
vereniging over. 

Meer informatie over de fondsen 
is te vinden op 
www.jeugdsportfonds.nl of 
www.jeugdcultuurfonds.nl

Eind 2015 deed de rechter uit-
spraak in een zaak die een aantal 
omwonenden en de stichting 
Gelderse Natuur en Milieufede-
ratie aanspanden tegen de ver-
gunning voor een nieuw rund-
veebedrijf (met bijna 100 dieren) 
op de Polweg 6 in Wichmond. De 
rechtbank stelde hen in het ge-
lijk. B en w besloten vorige week 
in hoger beroep te gaan tegen 
deze uitspraak. Reden hiervoor 
is onder meer de uitleg die de 
rechtbank geeft aan het begrip 
intensieve veehouderij. Volgens 
de rechter zou al het vee dat niet 
biologisch gehouden wordt in-
tensief zijn. Naar onze mening 
zegt het bestaande bestem-
mingsplan Hengelo/Vorden bui-
tengebied dat niet intensief is: 
het houden van schapen, rund-
vee en paarden alsmede het bio-
logisch houden van dieren. Deze 
uitspraak is zodanig afwijkend 
dat de uitspraak directe gevol-
gen kan hebben voor met name 
(bestaande) agrarische bedrijven 
in het plangebied met uitbrei-

dingsplannen. Daarnaast geeft 
de rechtbank een beperktere uit-
leg aan de term melkrundvee, 
die niet in lijn is met de bredere 
gemeentelijke visie die in het 
geldende bestemmingsplan 
wordt gehanteerd. Om beide 
redenen vechten b en w de uit-
spraak van de rechtbank aan. 

Het gaat in huidige rechtzaak om 
de vergunning die in december 
2014 door de gemeente is ver-
leend voor de vestiging van een 
melkveebedrijf op het perceel 
met 72 stuk vrouwelijk jongvee 
en 20 fokstieren. De rechtzaak 
heeft geen betrekking op de 
aanvraag voor uitbreiding van 
het bedrijf tot bijna 400 dieren 
(138 melkkoeien, 200 jongvee 
en 50 fokstieren) van mei 2015. 
Deze aanvraag is nog steeds 
aangehouden door b en w. Zij 
willen dat de ondernemer eerst 
het draagvlak hiervoor in de buurt 
onderzoekt en een bedrijfsplan 
aanlevert, voor zij dit voorstel in 
behandeling willen nemen.

Hoger beroep tegen uitspraak 
inzake Polweg 6, Wichmond

Met ingang van 1 januari 2016 
is de lijst met te beschermen 
bomen in Bronckhorst uitgebreid. 
Reden hiervoor is onder andere 
dat in 2015 een groot aantal 
knotwilgen met grote landschap-
pelijke waarde is geveld. Door 
het uitbreiden van de lijst wordt 
voorkomen dat zulke landschap-
pelijk aantrekkelijke bomen 
verdwijnen uit het landschap. 
In december 2015 stelde de 
gemeenteraad de Omgevings-
verordening Bronckhorst 2016 
vast. In deze verordening staan 
onder meer de regels voor het 
kappen van bomen.

Wat zijn de regels voor kappen?
U moet een vergunning aan-
vragen voor het kappen van 
houtwallen waarbij de stobben 
worden verwijderd. Ook voor het 
kappen van 16 boomsoorten die 
op een hoogte van 1.30 meter 

een stamomtrek hebben van 
meer dan 95 cm hebt u een
 vergunning nodig. Deze 16 te 
beschermen boomsoorten zijn: 
esdoorn, paardenkastanje, 
haagbeuk, beuk, es, noot, plataan, 
populier, eik, grove den, acacia, 
linde, iep, knotwilg, knotels en 
tamme kastanje.

Vragen?
Neem voor meer informatie over 
het kappen van bomen contact met 
ons op via info@bronckhorst.nl of 
(0575) 75 02 50. 

Mag ik een boom omzagen…? 

Regels voor het kappen van bomen 

Hebt u een (arbeids)beperking en 
bent u op zoek naar werk of dag-
besteding? Meldt u dan bij één van 
de sociale teams van de gemeente. 
In het bijzonder roepen we jonge-
ren op die onderwijs volgen of 
volgden op een vso-/pro school of 
mbo-entree opleiding. Deze jonge-
ren zijn vaak niet bij ons bekend, 

maar kunnen wij wel helpen bij 
het vinden van werk of dagbeste-
ding. Nog niet in contact met ons? 
Neem gauw eens contact op met 
het sociaal team in de buurt. 

De sociale teams
Telefonisch zijn de sociale teams 
elke dag van 08.30 tot 16.30 uur 

bereikbaar en op vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur, via telefoon 
(0575) 75 02 50. 
E-mail: info@bronckhorst.nl. 
Ook zijn er inloopuren, zie 
www.bronckhorst.nl/socialeteams 
voor de locaties en inlooptijden. 
We helpen graag bij het vinden van 
passend werk of dagbesteding!

Hebt u een arbeidsbeperking? 
Onze sociale teams helpen graag bij het vinden van werk of dagbesteding



Bent u inwoner en van plan een 
bedrijf te starten, maar u weet 
niet waar u moet beginnen? Hebt 
u advies nodig bij de lopende gang 
van zaken in uw onderneming, 
omdat het even wat minder gaat? 
Dan kunt u bij ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) terecht. 
Deze organisatie voert voor de 
meeste gemeenten in de Achter-
hoek, waaronder Bronckhorst, 
regelingen voor ondernemers uit. 
Daarnaast biedt ROZ advies, coa-
ching en trainingen voor starters 
en ondernemers. Zo kunt u bij-
voorbeeld ondersteuning krijgen 
van (oud)ondernemers op het 
gebied van marketing, financiën of 
netwerken om uw bedrijf verder 
te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 

bijstandsverlening zelfstandigen 
(BBZ) uit. Ondernemers die tijdelijk 
te weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien, kunnen hier een 
beroep op doen. Dit geldt ook voor 
bedrijven die moeten investeren 
om levensvatbaar te blijven en 
de financiering niet bancair voor 
elkaar kunnen krijgen. Naast 
kredietverlening biedt het BBZ de 
mogelijkheid voor een tijdelijke 
inkomensaanvulling. ROZ heeft 
ook goede contacten met banken 
om voor u te bemiddelen bij het 
verstrekken van een lening. 

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

Ondernemer worden en blijven 
in Bronckhorst?

We wonen vaak dicht op elkaar. 
Daardoor kunnen ergernissen of 
ruzies ontstaan over pesterijen, 
roddels, overlast van kinderen of 
huisdieren, harde muziek, (sloop)
auto’s in de straat, rommel bui-
tenshuis en geluids- of stankover-
last. De politie erbij halen, levert 
niet altijd de verzoening op die 
buren zich wensen. Buurtbemidde-
laars (goed getrainde vrijwilligers) 
kunnen dan een oplossing bieden. 
Ze spelen niet voor rechter en 

vellen geen oordeel, maar zetten 
zich in om ruziënde partijen weer 
aan de praat te krijgen en hen zelf 
een oplossing te laten bedenken. 
Heeft u hiermee te maken? 
Wellicht is buurtbemiddeling voor 
u een optie! Buurtbemiddeling is 
gratis en kunt u via de gemeente 
aanvragen. Aarzel niet en neem 
contact met ons op!

Buurtbemiddeling helpt bij problemen 
in de buurt 

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de 
sirenes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in Bronckhorst. 
De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 secon-
den te horen is. Omdat het om 
een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maande-
lijkse 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 Gelder-
land’. Via deze omroep wordt u 
op de hoogte gehouden van de 
ramp en ontvangt u zonodig 
instructies. 

Op maandag 1 februari 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

De gemeente zet zich in voor een 
efficiënte en effectieve aanpak 
van zwerfafval. Er zijn verschil-
lende activiteiten om dit te reali-
seren. Bijvoorbeeld opruimdagen 
samen met inwoners, het wegha-
len en adopteren van prullenbak-
ken en het scheiden van afval in 
de openbare ruimte. De afgelo-
pen jaren is ook een nieuw inza-
melingssysteem voor huishoude-
lijk afval ingevoerd (het volume/
frequentie systeem) en zijn meer 
milieuparkjes geplaatst in ker-
nen, waar inwoners bepaalde 
soorten afval gratis in kunnen 
leveren. Al deze verschillende 
activiteiten zijn de afgelopen tijd 
geëvalueerd. De projecten en 
activiteiten leveren op jaarbasis 
een besparing op van 245.000 
euro op de totale afvalkosten. 
Ook blijkt dat in vergelijking met 
andere gemeenten veel inwoners 
(500 mensen) helpen bij de zwerf-
vuilopruimdagen en het legen 
van prullenbakken (25 inwoners). 
De gemeente monitort periodiek 
de hoeveelheid zwerfafval en 
ondanks het verminderen van 

prullenbakken en de invoering 
van het volume/frequentiesysteem 
blijkt onze openbare ruimte 
schoon te zijn (A en B-scores). 
Het verminderen van straatvegen 
dat in 2013 is ingevoerd als 
bezuinigingsmaatregel, betekent 
wel wat meer onkruidgroei en 
zand dat in het riool verdwijnt. 

In 2030 zoveel mogelijk afvalvrij
De evaluatie is tot stand gekomen 
door gesprekken met inwoners, 
een onderzoek in het inwoner-
panel, inzamelresultaten van 
Circulus-Berkel en het monitoren. 
Het doel van de inspanningen is 
dat Bronckhorst in 2030 zoveel 
mogelijk afvalvrij is, waarbij we 
als gemeente zorgen voor een 
schone openbare ruimte, recyc-
ling van grondstoffen en deelname 
van inwoners. Tegen zo laag 
mogelijke afvalkosten. 

Hoe verder?
In 2016 komt de gemeente met 
een nieuw afvalbeleid en de eva-
luatie wordt hierin meegenomen. 
Ook nemen we deel aan een lan-

delijke pilot waarbij maatschap-
pelijke organisaties een beloning 
krijgen als zij onder andere PET 
flessen, blik en ander verpak-
kingsmateriaal gaan inzamelen. 
Verder willen we de proef die in 
Zelhem loopt met afvalscheiding 
op straat (door het plaatsen van 
speciale prullenbakken in de open-
bare ruimte waar gescheiden afval 
in kan) in alle kernen uitzetten.

Zwerfafvalprojecten geëvalueerd 
Openbare ruimte gekwalificeerd als schoon 

De speciale bakken om afval te scheiden 
die in het centrum van Zelhem staan

U kent de gemeentegids als een 
naslagwerk vol informatie over 
de gemeentelijke organisatie en 
de adresgegevens van verenigin-
gen, scholen, stichtingen, bedrij-
ven en instellingen in Bronck-
horst. In het najaar van 2016 
geeft de gemeente weer een 
‘up to date’ gids uit. 

De gids is voor twee jaar (ge-
meentegids Bronckhorst medio 
2016 - medio 2018). We maken 
de gemeentegids net zoals 
de laatste edities samen met 
specialist FMR-producties uit 
Den Helder. 

In de nieuwe gids is vanzelfspre-
kend ook weer ruimte voor 
advertenties van bedrijven uit 
Bronckhorst en de omliggende 
regio. Hebt u een hier een bedrijf, 
dan is de kans groot dat FMR u, 
mede namens de gemeente, 
binnenkort benadert over de 
advertentiemogelijkheden. 

U kunt hiervoor zelf ook contact 
opnemen met FMR-producties 
via tel. (0223) 66 14 25 of mail 
naar info@ fmrproducties.nl. 

Vermelding instanties en 
verenigingen
Verenigingen, scholen, stich-
tingen en instellingen van wie 
de adresgegevens kosteloos 
worden opgenomen, kunnen 
de komende tijd ook worden 
benaderd door FMR. Als u wij-
zigingen of aanvullingen hebt 
op de (adres)gegevens die van 
uw instantie/vereniging in de 
huidige gemeentegids staan 
of bent u een nieuwe club, dan 
kunt u deze ook zelf mailen 
naar info@ fmrproducties.nl 
of opsturen naar FMR-produc-
ties, Postbus 23, 1780 AA Den 
Helder, o.v.v. Gemeentegids 
Bronckhorst 2016/2018. 
Het is niet alleen voor ons 
als gemeente van belang 
inwoners zo actueel mogelijk 
te informeren, ook voor uw 
vereniging/stichting is het 
belangrijk om op de juiste wijze 
in de gids vermeld te staan, 
onder meer voor nieuwe leden 
die zich willen aanmelden.

Nieuw 
Dit jaar is nieuw dat de gids niet 

meer huis aan huis wordt ver-
spreid, omdat een aantal mensen 
de info vooral digitaal zal zoeken. 
Voor hen komt een speciaal e-book 
van de gemeentegids op onze 
website www.bronckhorst.nl. 
Deze ziet er net zo uit als de 
gedrukte gids, maar wordt wel 
steeds geactualiseerd als er 
adreswijzigingen zijn doorgegeven 
door bijvoorbeeld een vereniging. 
Inwoners die een gedrukte gids 
willen hebben, kunnen deze 
straks bij verschillende afhaal-
punten in Bronckhorst gratis 
afhalen. Er komen voldoende 
gidsen en afgiftepunten.

Gemeente komt in najaar 2016 met nieuwe gemeentegids  

Geef wijzigingen tijdig door!

Een jaar na de overheveling van 
de zorgtaken van het rijk naar 
gemeenten, wil de gemeente meer 
ruimte bieden aan vernieuwende 
initiatieven op het gebied van zorg 
en welzijn. Initiatieven die de zelf-
redzaamheid van de samenleving 
bevorderen. Om dit soort zorg- en 
welzijnsinitiatieven te stimuleren, 
stelden we een innovatiesubsidie 
in, met een totaalbedrag van 
750.000 euro voor de jaren 2016, 
2017 en 2018. 

Wanneer is subsidie mogelijk?
Projecten komen voor subsidie in 
aanmerking als:
• De zelfredzaamheid en partici-

patie van inwoners toeneemt en 
er meer gebruik gemaakt gaat 
worden van de eigen kracht van 
inwoners

• De samenwerking op het gebied 
van zorg en ondersteuning ver-
betert

Een adviescommissie bestaande 
uit twee inwoners van Bronck-
horst, een lid van de Participatie-
raad en twee medewerkers van de 
gemeente beoordelen de subsidie-
aanvragen. 

Maatschappelijke doelen
Wij toetsen de initiatieven aan 
maatschappelijke doelen. Bijvoor-
beeld inwoners voelen zich ge-
zond en zelfredzaam, inwoners 
doen actief mee in de samenleving 
en inwoners ervaren een passend 
aanbod van voorzieningen.

Zowel maatschappelijke organi-
saties als individuele inwoners 
kunnen een initiatief indienen. 
Voor organisaties geldt dat zij het 
plan samen met inwoners opzetten.

Hulp bij het indienen
U kunt uw initiatieven aanmelden 
via info@bronckhorst.nl. De vol-
gende organisaties kunnen u (des-
gewenst) gratis helpen bij het in-
dienen van de subsidie-aanvraag:
• KNHM
 www.knhm.nl , tel. 026 - 44 55 146 
 e-mail:  info@knhm.nl 
• De Bronckhorster Uitdaging
 www.bronckhorsteruitdaging.nl
 tel. 06-30 71 69 91, e-mail:
 info@bronckhorsteruitdaging.nl
• Zorgcoöperatie Bronckhorst 
 www.zorgcooperatiebronck-

horst.nl,  tel:  06-21 24 19 84 
(Henk Roes), e-mail: info@ 

 zorgcooperatiebronckhorst.nl

Meer informatie
Op www.bronckhorst.nl/innovatie-
subsidie vindt u de regeling. 
Belt of mailt u ook gerust om van te 
voren even te sparren over uw idee. 
Dat kan via tel. (0575) 75 02 50 of 
via e-mail info@bronckhorst.nl. 

Ruimte voor vernieuwing binnen       
zorg en welzijn. Hebt u een goed plan? 
Wij hebben subsidie!



Aandacht voor Smart Industry,
glasvezel, leegstand en mobiliteit
DOETINCHEM - Het voltallige col-
lege van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland bezocht op 19 januari 
de Achterhoek. De gedeputeerden 
konden met eigen ogen zien hoe 
gemeenten, ondernemers en in-
woners in de praktijk omgaan 
met uitdagingen als het draaiende 
houden van de economie en de 
gevolgen van bevolkingskrimp, zo-
als leegstand. De provincie is hier-
bij een belangrijke partner van de 
regio. Het algemeen bestuur van 
Regio Achterhoek ontving en be-
geleidde het provinciale bezoek.

Gelderland richt zich de komende 
vier jaar op zes inhoudelijke en 
geografische aandachtsgebieden. 
Samen heten ze de gebiedsopga-
ven. Voor elk gebied wordt met in-
woners, gemeenten, ondernemers 
en maatschappelijke partijen een 
plan uitgewerkt. Voor de Achter-
hoek staan economie en leefbaar-
heid centraal, met speciale nadruk 
op het verder brengen van 'Smart 
Industry'.

Smart Industry
Bij Kaak in Terborg werd de focus 

op 'Smart Industry' toegelicht. 
Deze hypermoderne manier van 
produceren en werken door het 
combineren van de nieuwste tech-
nologie en ICT, is de innovatieve 
Achterhoek op het lijf geschre-
ven. Om de enorme kansen die dit 
biedt te verzilveren, is het nodig 
talent en bedrijven aan te trekken 
en in de regio te houden.

Daarna volgde een rondrit door 
het buitengebied van Bronckhorst. 
Tijdens de reis kwam het belang 
van een regiodekkend glasvezel-
netwerk voor Smart Industry aan 
de orde. Ook voor het leefbaar 
houden van de kleine kernen is 
breedband onontbeerlijk.

Leegstand
Vervolgens bezochten de gedepu-
teerden het winkelgebied de Veen-
tjes in Doetinchem om te ervaren 
dat het aanpakken van leegstand 
en het compact houden van win-
kelcentra een belangrijke opgave 
is voor alle kernen. Sloop is daarbij 
onontkoombaar. Hierin vraagt de 
Achterhoek een duidelijke rol van 
de provincie. Ook de woonopgave 

en het plan voor een fijnmazig 
vervoerssysteem in de Achterhoek 
(Basismobiliteit) werden kort toe-
gelicht.

De Achterhoekse bestuurders 
voerden tot slot een constructief 
gesprek met de gedeputeerden 
over de manier waarop zij kunnen 
bijdragen aan het realiseren van 
een sterke Achterhoek. Duidelijk 
is dat (financiële) steun van de 
provincie hiervoor hard nodig is. 
Commissaris van de Koning Cle-
mens Cornielje zei dat de Achter-
hoek wederom goed op de kaart 
staat bij de provincie. "Alle gede-
puteerden zien opgaven waarvoor 
ze zaken met de Achterhoek willen 
doen."
"We laten de provincie zien dat 
het nieuwe Nederland in de Ach-
terhoek wordt gemaakt", aldus 
regiovoorzitter Niels Joosten. "Het 
zijn niet alleen mooie woorden; bij 
ons is het partnerschap tussen alle 
maatschappelijke geledingen écht 
hecht. Het is mooi om onze gede-
puteerden te horen zeggen dat zij 
energie krijgen van een bezoek 
aan de Achterhoek."

Derde Achterhoekse
Beach Festival
KEIJENBORG - Op zaterdag 14 en 
zondag 15 mei wordt alweer de 
derde editie van het Achterhoeks 
Beach Festival georganiseerd op 
het kermisterrein in Keijenborg. 
De grootste wijziging dit jaar is de 
datum van het evenement. Voor-
gaande jaren werd het festival in 
het tweede weekend van septem-
ber georganiseerd.

''De beslissing om het festival 
te verplaatsen naar dit weekend 
heeft vooral te maken met de vele 
evenementen die plaatsvinden in 
het tweede weekend september. 
Daarnaast was het duidelijk dat 
het beachvolleybaltoernooi een 
groot succes was. Er deden vorig 
jaar maar liefst veertig teams mee 
op de vrijdagavond. We zaten toen 
eigenlijk al aan ons plafond. Dit 
kwam omdat er voldoende ver-
lichting nodig is en er eigenlijk te 
weinig tijd is om zo'n groot toer-
nooi op één avond te organiseren. 
We hebben daarom als organisatie 
besloten om het volleybaltoernooi 
op zondag 15 mei te organiseren," 
aldus Dorus Jansen, een van de or-
ganisatoren van het festival.

Dat het Achterhoeks Beach Festi-
val een blijvertje is moge duidelijk 
zijn. De voorgaande edities zijn 
succesvol verlopen en de orga-
nisatie wil het evenement graag 
uitbouwen. Dit jaar staan er maar 
liefst vijf DJ's op zaterdagavond 
gepland. Daarnaast heeft de orga-
nisatie het festivalterrein iets aan-

gepast. Frank Scheffer vertelt dat 
het terrein nu compacter is inge-
richt en het festival een stuk gezel-
liger aanvoelt. "Er is veel aandacht 
besteed aan de aankleding van het 
festivalterrein en voor de 'oudere 
garde' hebben we een leuke ver-
rassing."

Op zondagmiddag is het festival-
terrein voor iedereen gratis toe-
gankelijk. Amando de Jong, ook 
een van de organisatoren licht de-
ze keuze toe: ''We willen graag een 
evenement organiseren waarbij 
we iedereen iets kunnen bieden. 
We hebben gemerkt dat het vol-
leybal erg goed werd bezocht en 
hebben daarom dit jaar een uitge-
breid programma in elkaar gezet 
rondom dit toernooi. Wat het pro-
gramma precies wordt houden we 
nog even geheim maar er is voor 
jong en oud van alles te beleven op 
het festivalterrein. Niemand hoeft 
zich te vervelen.''

Inschrijving
De inschrijving voor het beach-
volleybal toernooi is ondertussen 
al geopend. Teams kunnen zich 
aanmelden door hun teamnaam, 
namen van de spelers en de klasse 
waarin zij willen meedoen (wed-
strijdklasse of recreantenklasse) te 
mailen naar achterhoeksbeachfes-
tival@gmail.com.

De inschrijfkosten bedragen €20 
per team bestaant uit minimaal 
vier personen.

Bekendmakingen

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

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

Baak:
• Zutphen-Emmerikseweg 145, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Bronckhorst:
• diverse wegen, survivalrun, vergunning verleend
• kernen Hengelo, Vorden en Zelhem, plaatsen van tijdelijke reclameborden, vergunning  

verleend

Halle:
• Halseweg 50A, kappen amerikaanse eik, aanvraag ontvangen
• Veengoot 2, verbouwen woning, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Centrum, organiseren Dodenherdenking, vergunning verleend
• De Bleijke, plaatsen schuilhut, aanvraag ontvangen
• Hofstraat 13, kappen 3 bomen, vergunning verleend
• Hummeloseweg 6, aanleggen uitrit, vergunning verleend

• Kruisbergseweg 13, maatwerkvoorschriften geluid, vergunning verleend 
• Landgoed Zelle, verschuiving bestemmingen, voorontwerp bestemmingsplan
• Ruurloseweg-Roessinkdrijfdijk, aanleggen grondwal, vergunning verleend
• Slotsteeg 1, bouwen schuur, vergunning verleend
• Spalstraat  3, organiseren pronkzitting carnaval Hengelo, vergunning verleend
• Wichmondseweg 1, plaatsen schutting, ingetrokken vergunning van 19 mei 2015
• Wichmondseweg 1, plaatsen schutting, vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Burgemeester van Panhuysbrink, standplaatsvergunning voor donderdag, vergunning   
 verleend
• Monumentenweg 28, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Keijenborg:
• Boeijinkweg 8, kappen eikenboom, vergunning verleend
• Hengelosestraat nabij nr. 26A, kappen lindeboom, aanvraag ontvangen
• Patoor Thuisstraat 21, vergroten kleedaccommodatie en veranderen kantine, vergunning  
 verleend
• Weeninkweg 2B, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning

Vierakker:
• Vierakkersestraatweg 20, kappen eik, vergunning verleend

Vorden:
• Bekmansdijk 4, kappen eik, vergunning verleend
• Brinkerhof 64 en 66, verbreden voetpad voor autogebruik, aanvraag ontvangen
• Heegherhoek 6, kappen eik, aanvraag ontvangen
• Lindeseweg 23, plaatsen twee speelautomaten, vergunning verleend
• Het Vaarwerk 8, kappen esdoorn, vergunning verleend
• Zutphenseweg 63, kappen beuk, vergunning geweigerd

Zelhem:
• Akkermansstraat 1, kappen paardenkastanje, vergunning verleend
• Centrum, organiseren voorjaarsmarkt/braderie, vergunning verleend
• Huusakker 9, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, vergunning verleend
• Markt 12, organiseren zomeravondconcert Union 2016, vergunning verleend
• Venderinkweg 3, vergunning verleend voor kappen 1 beuk en geweigerd voor kappen 1 beuk

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Winkelgebied De Veentjes Doetinchem met links de leegstaande voormalige supermarkt C1000 en op de achtergrond Amphionpark. 

Foto: Carlo Stevering

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



SPALSTRAAT 27  •  7255 AB HENGELO GLD.   •  0575 - 46 17 71  •  INFO@GROOTKORMELINKOPTIEK.NL  •  WWW.GROOTKORMELINKOPTIEK.NL

Grote kortingen
op merkmonturen!

KORTING
70%

KORTING
30%

KORTING
50%

Loop dus gerust binnen voor de mooiste monturen en het beste advies!

*Actie loopt t/m 
zaterdag 5 maart a.s.

Opleidingsgebouw
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
Bosberg 21
7271 LE Borculo

Volg een opleiding bouw, wonen en interieur 
bij een van de opleidings bedrijven in de regio.
Kijk voor informatie op de websites.

www.bouwmensen-gelderlandoost.nl    www.obd-opleidingen.nl

WERKEN IN DE BOUW, MEUBEL EN TIMMERINDUSTRIE. DA
,
S PAS SLIM

Openhuis
         op 04                                  en           5                              

                       februari

       van 14.00 tot 18.00 uur2016



De Vogelvriend in de prijzen 
op Vogel 2016

Drie leden in de 
prijzen op NK

VORDEN - Op het eerste gezamen-
lijke Nederlands kampioenschap 
van de bonden ANBvV en NBvV in 
Apeldoorn vielen maar liefst drie 
leden van De Vogelvriend Vorden 
in de prijzen.

Jos Borgonjen werd twee keer Ne-
derlands kampioen met een stel 
postuurkanaries Fife Fancy bont 

intensief met 183 punten en een 
stel Fife Fancy bont schimmel met 
183 punten. Bennie Horsting deed 
hetzelfde maar dan met kleurkana-
ries. Hij pakte twee maal goud met 
een stel kleurkanaries isabel geel 
mozaïek type 2 met 185 punten en 
een stel bruin opaal geel mozaïek 
type 2 met 183 punten.

Tenslotte ging Adrie Groen met 
drie keer zilver naar huis. Dat deed 
hij met een kleurkanarie agaat 
geel-ivoor schimmel met 91 pun-
ten, een stel Fife Fancy bont inten-

sief 181 punten en een enkeling van 
hetzelfde soort met 93 punten.
In totaal deden er 13.727 vogels 
mee.

Meer informatie
Voor meer informatie en een video 
van de winnende vogels zie onder-
staande website. 
   

 ■ www.vogelvriendvorden.jimdo.
com

   

William van der Veen benoemd tot Lid 
van Verdienste v.v. Vorden
Tijdens de 
receptie 
werden ook 
de jubilarissen 
gehuldigd

VORDEN - Tijdens de nieuwjaars-
receptie van v.v. Vorden op zondag 
17 januari is oud-voorzitter William 
van der Veen, die in november 2015 
de hamer na 9 jaar overgedragen 
heeft aan Marc van der Linden, 
benoemd tot 'Lid van Verdienste' 
van de voetbalvereniging Vorden. 
Naast het feit dat hij zich vele uren 
per week in al die 9 jaar heeft inge-
zet voor de vereniging werd hij tij-
dens de huldiging ook geroemd om 
zijn doelgerichtheid en ambitie.

William gaf als voorzitter leiding 
aan de vereniging in de periode 
dat de nieuw- en verbouw plaats-
vond en waarbij hij in 2009 ook de 
opening mee maakte samen met 
het oudste lid Driekus Groot Jeb-
bink, de privatisering die in 2013 
zijn beslag kreeg en natuurlijk de 
sportieve successen waaronder de 
promotie van het 1e elftal in 2012 
en het kampioenschap in 2015. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wor-
den ook altijd de jubilarissen ge-
huldigd, maar dit keer was er dus 
ook extra aandacht voor de schei-
dende voorzitter en samen met zijn 
vrouw Anita werd hij zeer terecht in 
het zonnetje gezet en kreeg William 

de gelegenheid om zelf ook een 'af-
scheidswoordje' te zeggen. Hij gaf 
aan dat hij al die 9 jaar als voorzitter 
heel veel plezier heeft beleefd aan 
het besturen van v.v. Vorden en in 
het algemeen aan het verenigings-
leven en hij benadrukte nogmaals 
dat ook het bestuurslid zijn een 
vrijwilligerstaak is. 

William bedankte dan ook al zijn 
mede-bestuursleden in de afgelo-
pen 9 jaar voor de prettige samen-
werking en kreeg tenslotte als dank 
voor al zijn inzet en belangrijke 
werk in de periode 2006-2015 de 
titel 'Lid van Verdienste' met de bij-
behorende versierselen.

v.v. Vorden 
richting 90ste 
verjaardag

In het vervolg van de nieuwjaarsre-
ceptie gaf voorzitter Marc van der 
Linden aan dat de vereniging met 
goede moed en veel vertrouwen 
richting haar 90ste verjaardag gaat. 
In 2019 is het 90 jaar geleden dat 
de club is opgericht en het huidige 
bestuur heeft de komende drie á 
vier jaar, waarin het middels een 
beleidsplan richting de 90 jaar wil 
gaan, dan ook in het teken van deze 
bijzondere verjaardag. De club is 
vanaf het 75-jarig jubileum in 2004 
enorm gegroeid en het ledental 

staat op dit moment op 525 en het 
aantal elftallen op 35. Om op dit 
niveau te blijven heeft het bestuur 
in de komende maanden de doel-
stelling uitgesproken om samen 
met de commissie en de leden te 
komen tot een nieuw beleidsplan 
waarin de kaders en de doelstel-
lingen worden bepaald voor de pe-
riode 2016-2020 op zowel sportief 
(jeugd en senioren) gebied als ook 
op horeca, accommodatie, sponso-
ring en P&R. 

De leden Hugo van Ditshuizen, Ri-
chard de Vries (beide 25), Edwin 
Bekker en Marc van der Linden 
(beide 40), Jan Golstein en Jan 
Stegeman (beide 50) en Derk Bes-
selink (60) werden allen gehuldigd 
wegens hun behaalde jubileum. 
Voor een ieder was er een kort ver-
haal met bijbehorende foto's, waar-
in bij een ieder enkele fraaie Vor-
dense anekdotes naar voren kwam.

60 jaar lidmaatschap
Hoogtepunt hierbij was echter wel 
de huldiging van Derk Besselink, 
want met maar liefst 60 jaar lid-
maatschap en het feit dat hij vanaf 
1955 al op ons Sportpark rond loopt 
en nu nog iedere week als jeugd-
trainer op de woensdagmiddag 
aanwezig is geeft wel aan dat het 
hier om een zeer bijzonder lid gaat.

Na zijn 25-, 40 en 50-jarig lidmaat-
schap kreeg hij dan ook met een 
welgemeend applaus en een grote 
bos bloemen voor de vierde keer de 
versierselen overhandigd.

Vierde uitoverwinning 
een feit
Dash D1 - Tornado 
Geesteren D1
VORDEN - Zaterdag 23 januari 
mochten de Dames van Dash 
(nummer 3) afreizen naar Gees-
teren Overijssel om een wedstrijd 
te spelen tegen Tornado Geeseren 
D1 (nummer 7). Een overeen-
komst bij beide teams was vooraf 
al aanwezig. Beide teams hebben 
een rumoerig seizoen achter de 
rug ten aanzien van trainers (wis-
sels).

Echter een duidelijk verschil tus-
sen beide teams was de gemid-
delde leeftijd, waar deze bij Dash 
varieert van 18 tot 31 jaar is de 
selectie van Geesteren gemiddeld 
een stuk jonger. De jongste speel-
ster daar is 16 en de oudste 23. Op 
voorhand al een bijzondere wed-
strijd. Dit bleek in de praktijk ook 
het geval.

Nadat er veel tijd was geweest voor 
het inspelen, startte de wedstrijd 
ruim over 16.00 uur, nadat er een 
minuut stilte was geweest op ver-
zoek van Geesterense kant. Dash 
had in de week voorafgaand met 
een krappe selectie kunnen trai-
nen. Ilona Kortstee wordt op korte 
termijn geopereerd aan haar knie, 
Debbie van den Vlekkert en Ger-
dien Beunk waren beide niet fit 
geweest.

De eerste set begon wat mat en 
kwam er maar weinig mooi spel 
van beide kanten. Bij de stand 
van 15-15 kwam er een beter spel 
vooral bij Tornado. Dash kwam 
met 24-21 achter maar de set werd 
krap gewonnen met 24-26 door 
de Vordense dames. Aan het eind 
trokken de rood-zwarten toch 
aan het langste eind door mooie 
service-series van Lian Leunk en 

Maike van Mourik. In de tweede 
set werd er degelijk gevolleybald 
door de dames uit het 8-kastelen 
dorp. Zonder veel moeite werd de 
set gewonnen met 19-25.

Daarna leek het toch wat minder 
makkelijk te gaan. In eerste in-
stantie werd er een voorsprong 
gecreëerd door de dames van Tor-
nado. Met moeite werd het tij toch 
gekeerd. Ook hier bleek de service 
weer belangrijk te zijn. Als gevolg 
van drie achtereenvolgende ket-
sers op de service van Dash, werd 
ook deze set gewonnen met 21-25.

Om 5 punten weg te halen in 
Geesteren, moest de vierde set ook 
gewonnen worden. Dit lukte nog 
geen enkel team uit de competitie. 
De dames van Tornado wisten ove-
rigens elke wedstrijd een punt te 
halen. Een uitzondering was dan 
ook de 4-0 nederlaag die ze leden 
tegen Dash is de vorige speelhelft.  
 
Om dit te bewerkstellingen wisten 
de rood-zwarten dat ze alles uit de 
kast moesten halen. De dames uit 
Geesteren sloegen een gat met een 
mooie serviceserie waardoor er te-
gen een 0-5 achterstand aangeke-
ken werd. Trainster/Coach Ellen 
Leunk probeerde het tij te keren 
door middel van wissels en time-
outs. Helaas was het gat te groot en 
pakte Tornado de laatste set. In het 
beeld van de gehele wedstrijd was 
dit dan ook verdiend. Setstand 
was 25-19.

Een mooie 3-1 winst was het resul-
taat voor de Vordense dames.

Volgend weekend speelt Dash da-
mes 1 thuis, in het Jebbink, tegen 
de huidige nummer 12 in de com-
petie, DeVolCo '88 Dames 1. Het 
eerste fluitsignaal zal klinken om 
17.45. 

   

Quintus Heren Senioren 
nog op tweede positie
HENGELO - Zes teams van Hand-
balvereniging SV Quintus speel-
den hun wedstrijd, op zondag 24 
januari. De wedstrijd van de He-
ren Senioren 1 was echt weer een 
topwedstrijd en erg mooi en span-
nend om naar te kijken.

De heren B gingen naar Sporthal 
Elderveld in Arnhem voor hun 
wedstrijd tegen koploper Swift 
HB1. De wedstrijd startte gelijk-
waardig, waarbij via een 8-7 op 
het scorebord een ruststand van 
10-7 kon worden genoteerd. In 
de tweede helft speelde Swift een 
stuk feller en scoorde beter dan 
Quintus. Met een eindstand van 
26-13 ging het team toch tevreden 
naar huis. Zondagmorgen vroeg 
speelde de E1 thuis tegen Pacelli 
E1. Eindstand 4-11 in het voordeel 
van Pacelli.

De D1 ontving Pacelli D2 uit Zieu-
went in Sporthal de Kamp. We-
derom moesten de Hengeloërs 
wennen aan de verdediging van 
de tegenstander. Kwamen daarom 
ook achter met 0-3. Maar ze her-
pakten zich en met mooie aanval-
len en individuele hoogstandjes. 
Verdiende overwinning 16-12. De 
wedstrijd Quintus HC1 tegen Dui-
ven ging goed. Rust 12-4. De jon-
gens stonden hun mannetje maar 
konden de gang naar het doel niet 
vinden. Na een spannende wed-
strijd met 21-12 verloren. De heren 
senioren 2 speelde zondag thuis 

tegen Artemis '15 HS3. Quintus 
kwam moeilijk op gang, maar wist 
toch het voortouw te nemen. Rust-
stand 9-5. Na rust speelde Quin-
tus stukken beter dan Artemis en 
bouwde zodoende de voorsprong 
verder uit. Eindstand 19-11.

Minerva HS1 had de aftrap in de 
wedstrijd tegen Quintus. Hun aan-
val werd meteen gestopt door de 
verdediging van het thuisteam. 
Beide teams waren aan elkaar ge-
waagd. Met de rust stond het 8-9 in 
voordeel van Minerva. In de twee-
de helft heeft Quintus een hoop 
kansen laten liggen, waardoor het 
doelpuntensaldo langzaam steeg. 
Uiteindelijk is de wedstrijd in een 
gelijkspel geëindigd, 18-18.

Programma 30 januari: 09:00 uur 
Huissen HV E1 - Quintus E1: de 
Brink, Huissen, 17:20 uur AAC / 
Swift A. DC2 - Quintus DC1: Elder-
veld, Arnhem, 19:00 uur Ha-STU 
HS2 - Quintus HS1: Universitair 
Sport Centrum, Nijmegen.

Programma 31 januari: 10:45 uur 
Quintus DS1 - FBC DS2: de Kamp 
Hengelo, 10:45 uur HCW D1 - 
Quintus D1: Sporthal Spoorzone, 
Winterswijk , 11:00 uur Udi '96 
HC1 - Quintus HC1: Kermisland, 
Arnhem, 12:10 uur DSC HS1 - 
Quintus HS2: Keizerslanden, De-
venter, 13:20 uur Minerva HB1 - 
Quintus HB1: de Pol, Gaanderen.   
 

De postuurkanarie Fife Fancy van Jos Borgonjen die goud heeft gehaald. Foto: PR
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WIN!WIN!
MOOIE 

PRIJZEN!
MOOIE 

PRIJZEN!
Verse oliebollen (buiten), Tweedehands rommelmarkt, dames, heren, en kinderkleding, witgoed/bruingoed, gereedschap, bankstellen, 
salontafels, eethoeken, matrassen, bedbodems, kussens, vleesstreekproducten, speelgoed, lego, drogisterijartikelen, dames/heren sportkleding 
en sport-schoenen, dames, heren kinderschoenen en laarzen, fietsen, electrische fietsen, scooters/ bromfietsen, fietstassen, fietstellers, 
fiets- en regen-kleding, bromfiets helmen, bromfietskleding, spijkerbroeken div. kleuren, bodywarmers, werkschoenen, jassen, kado-
artikelen en diversen, tuinkussens, tuinsets. Knippen voor € 10,-!  Eten en drinken, DJ, rad van fortuin en nog veel meer!

PRESENTEERT:

(ENTREEBEWIJS IS TEVENS UW RAD VAN FORTUIN LOT)(ENTREEBEWIJS IS TEVENS UW RAD VAN FORTUIN LOT)Entree 1 euroEntree 1 euro

ZATERDAG 30 JANUARI
ZONDAG 31 JANUARI
11.00-17.00 UUR 
SPORTHAL DE VELDHOEK
Varsselseweg 55, 7255 NR Veldhoek/Hengelo Gld.

ZWARTE 
MARKTZWARTE 
MARKT

KINDEREN < 12 JAAR GRATIS ENTREEKINDEREN < 12 JAAR GRATIS ENTREE

KORTINGENKORTINGEN TOTTOT 90%90%
Alleen contante betaling!

Ben jij mijn 
nieuwe meester?

… of juf natuurlijk

Open dag 
30 januari

Kijkdag 
23 februari 

 www.iselinge.nl



Uitvoeringsovereenkomsten
getekend

Samenwerking 
GBT en 
gemeenten

BERKELLAND - Maandag 18 janu-
ari hebben de bestuurders van het 
Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente (GBT) en de gemeenten 
Bronckhorst en Berkelland in het 
gemeentehuis in Borculo geza-
menlijk de formele handtekenin-
gen onder de samenwerkingsover-
eenkomsten gezet. Sinds 1 januari 
2016 worden de taken rond het 
heffen en innen van de gemeen-
telijke belastingen en de WOZ van 
de beide gemeenten uitgevoerd 
door het GBT te Hengelo (O).

Bij het officiële moment waren 
bestuursvoorzitter Rob Welten en 
directeur Rob Toet aanwezig na-
mens het GBT en burgemeester 
Joost van Oostrum (Berkelland) en 
burgemeester Marianne Besselink 
(Bronckhorst) namens de Achter-
hoekse gemeenten.
De belastingtaken van gemeenten 
zijn wettelijk vastgelegd en wor-

den voortaan uitgevoerd door het 
GBT. Onder deze taken vallen de 
heffing en inning van diverse ge-
meentelijke belastingen zoals on-
roerende zaakbelasting en afval-
stoffenheffing.

Gemeenten 
stellen beleid en 
tarieven vast

De gemeenten blijven zelf verant-
woordelijk voor het beleid en het 
vaststellen van de jaarlijkse tarie-
ven. Personeel van de respectie-
velijke afdelingen belastingen zijn 
mee overgegaan naar het GBT. 
Het doel van de samenwerking is 
kosten besparen, dienstverlening 
verbeteren en continuïteit garan-
deren. De afspraken hierover zijn 
in Fiscale Uitvoeringsovereen-
komsten (FUO's) vastgelegd.
Bestuursvoorzitter Rob Welten van 
het GBT is tevreden: "Op deze ma-

nier concentreren we bij het GBT 
steeds meer kennis en kwaliteit 
ten aanzien van het gemeentelijk 
belastingproces. En digitalisering 
van de overheid is de volgende ef-
ficiencyslag die het GBT nu maakt. 
Elke nieuwe partij plukt daarvan 
de voordelen. Tegelijkertijd bevor-
dert deze samenwerking de regio-
nale verbinding in Twente en met 
onze buurregio de Achterhoek". 
Directeur Rob Toet voegde daar 
aan toe dat de cultuur binnen het 
GBT past bij de cultuur zoals die 
binnen de gemeenten Berkelland 
en Bronckhorst aanwezig zijn. "We 
vullen elkaar op een goede manier 
aan."

Inwoners en bedrijven in Berkel-
land en Bronckhorst krijgen de 
gemeentelijke belastingaanslag 
en andere correspondentie voort-
aan van het GBT. Voor de meesten 
zal dat voor het eerst eind febru-
ari zijn als de jaarlijkse gecombi-
neerde aanslag (o.a. over de WOZ, 
afvalstoffenheffing en rioolhef-
fing) bezorgd wordt. Voor vragen 
en informatie kunnen de inwoners 
voortaan terecht bij het GBT.

Dames en Heren KHV in 
nieuw tenue
BRONCKHORST - Het nieuwe stra-
tenvolleybalseizoen zijn de da-
mes en heren teams van de KHV 
(Varsselseweg en Oude Varssel-
seweg) goed begonnen. Beide 
teams zijn door sponsoren Oor-
tgiese Campers en zorgboerderij 
de Mettemaat in een nieuw tenue 
gestoken.

Janno en Gonnie Maljers van Oor-
tgiese Campers en Jan en Joke 
Groot Roessink van zorgboer-

derij de Mettemaat (zelf ook uit 
de buurtschap) leek het leuk dat 
zowel de dames als de heren in 
dezelfde outfit zouden spelen. En 
zo gezegd zo gedaan, beide teams 
staan er weer strak bij in een nieuw 
shirt en broekje. Het stratenvol-
leybal toernooi is inmiddels al in 
volle gang en de eerste successen 
zijn al geboekt in de nieuwe out-
fits. Als dank kregen de dames van 
de sponsoren een bosje bloemen 
uitgereikt namens beide teams.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 20 januari, 
de tweede avond van de vierde 
ronde van Bridgeclub Bronk-
horst. Ondanks dat de competi-
tie-avond op een woensdag was, 
hadden we toch een volle zaal.

Aspirant-leden waarvan de mees-
ten nu nog een bridgecursus vol-
gen bij Ruud Bijloo en Marijke 
Hilderink, hebben met vier tafels 
mee gebridged in Lijn D. Om zo 
kennis te maken met onze club 
én te ervaren hoe het is om tussen 
een grote groep te bridgen. Ruud 
speelde met Harrie ook in lijn D 
en kon zo nodig advies geven. Al-
les verliep heel voorspoedig en 
we wensen de 'nieuwelingen' nog 
veel bridgeplezier.
Uitslag. Lijn A: 1. Dinie Hartelman 

& Herman Stapelbroek 61,81%, 2. 
Joke Damveld & Hans Oldhoven 
60,83%, 3. Dick Brinkman & Hans 
Dekker 56,25%. Lijn B: 1. Karen 
Notten & Joop te Veldhuis 60,94%, 
2. Wim Schipper & Hans Jansen 
54,17%, 3. José & René Winkelman 
53,65%. Lijn C: 1. Ans Knaake & 
Leida Pennekamp 62.00%, 2. Jirka 
& Svatja de Wolf 60,08%, 3. Paulien 
Gasseling & Minie Peters 58,00%. 
Lijn D: 1. Henk Boers & Teunis Pos 
68,44%, 2. Harrie Pelgrom & Ruud 
Bijloo 56,20%, 3. Bep Giesen & 
Trees Melgers 55,28%.
Volgende week, donderdag 28 
januari, de derde avond van de 
vierde ronde. Afmelden minstens 
vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via het mobiele nummer van de 
club: 06-25198329.

   

Kerk en radio
ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma 'De Muzikale Ont-
moeting' bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

De heer H.G. Dijkman uit Vor-
den hoopt op maandag 1 februari 
een overdenking te houden. Op 
maandag 8 februari zal mevrouw 
Lenie Visser uit Hengelo enkele 
gedichten voordragen. De heer 
Piet Piersma uit Vorden is de stu-
diogast op maandag 15 februari.

Het programma 'De Muzikale 
Ontmoeting' wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur uitgezonden via Radio Ideaal. 
Muzikale verzoekjes kunnen t/m 
vrijdags voor de uitzending aange-
vraagd worden via telefoon (0314) 
622878. De kabelfrequenties van 
Radio Ideaal zijn voor heel Oost-
Gelderland:FM 91.1 of 94.00. De 
etherfrequenties zijn 105.1 t/m 
107.7 en via internet.
   

 ■ www.ideaal.org

   

Wandeltocht HAMOVE
6, 12, 18 of 25 
kilometer

HENGELO - Op zondag 31 janu-
ari organiseert de sportcommissie 
van de HAMOVE een wandeltocht. 
De start is vanuit de HAMOVE mo-
len gelegen aan het circuit: Vars-
selseweg 34; 7255 NR in Hengelo.

De afstanden die kunnen worden 
gelopen zijn 6, 12, 18 of 25 kilome-

ter en er kan gestart worden tus-
sen 10.00 en 14.00 uur. De 25 ki-
lometers lopers dienen voor 11.00 
uur te starten. De wandelroutes 
gaan over het alom bekende Hen-
gelse zand.

De kosten bedragen drie euro per 
persoon inclusief een consumptie. 
In de verwarmde molen kunt u na 
afloop nog genieten van een hapje 
en/of een drankje. Voor meer in-
lichtingen kunt u terecht bij F. Me-
ijerink (06) 13088150.

TOLDIJK - Op zaterdag 23 janu-
ari mocht Puur Natuur 1500 
euro 'incasseren'. Dit was de op-
brengst van Het Goede Doelen-
toernooi van Bridgeclub Bronk-
horst. Met achtenzestig paren 
verdeeld over vijf lijnen was de 
groep compleet. Goede sfeer, een 
mooie prijzentafel en een prima 
wedstrijdleiding. Dé ingrediën-
ten voor een mooi toernooi.

De paren die in de uitslag op de 
eerste, zevende en elfde plek ein-
digden mochten een prijs gaan 
uitzoeken.
Het bridgeweekend van Hotel As-
teria uit Venray is gewonnen door 
Albert en Marianne Hoftijzer. Het 
is niet duidelijk over welke bij-
zondere krachten zij beschikken, 
maar vorig jaar had hetzelfde paar 
ook het winnende lootje!
Voorzitter van de Bridgeclub 
Bronkhorst Theo Schut mocht de 
cheque overhandigen aan Yvonne 
te Kamp en Anja den Bakker van 
Puur Natuur. Zij gaan het bedrag 
besteden aan de aanschaf van 
en het leren omgaan met een 3D 
printer.

De uitslag: Lijn A: 1. Peter ter 
Horst & Rob ter Horst 69,26%, 2. 
Diny Hoftijzer & Gerrie de Goeijen 
60,49%, 3. Mieken Hegenbarth & 

Pieter-Jan de Zwart 60,48%.
Lijn B: 1.Loek Lemckert & Helmut 
Kapel 60,80%, 2. Diny Lebbink-
Bremer & Leny Keurntjes 59,97%, 
3. Ine Kremers & Frank Willemsen 
58,87%.
Lijn C: 1. Annie Schennink & 
Ben Schennink 56,85%, 2. Ma-
ria Smeenk & Leny van Ampting 
55,25%, 3. Betty Pelskamp & Henk 
Pelskamp 54,01%.
Lijn D: 1.Miep Bruinsma & Pop 
Grizell-van Duuren 56,85%, 2. 

Jeanne Berendsen-van Ooijen & 
Mariette Kok 55,65%, 3. Elisabeth 
Otten & Manfred Postma 55,36%.
Lijn E: 1. Renate Lübke & Bert 
Kraaijenhagen 60,71%, 2. Wil Wis-
sink & Greet Engels 58,21%, 3. Ka-
rin Notten-Kooren & Joop te Veld-
huis 53,57%.

Bij deze bedankt Bridgeclub 
Bronkhorst iedereen die op welke 
wijze dan ook, heeft bijgedragen 
aan het welslagen van dit toernooi.

Puur Natuur stap dichter bij 3D 
printer

V.l.n.r. Joost van Oostrum (Berkelland), Marianne Besselink (Bronckhorst), Rob Welten (bestuursvoorzitter GBT) en Rob Toet (directeur GBT) 

bekrachtigen de samenwerking met het GBT. Foto: PR

Dames en Heren KHV in de nieuwe tenues. Foto: PR

Theo Schut, Yvonne te Kamp en Anja den Bakker. Foto: Liesbeth Spaansen
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Renault Captur 0.9 
TCE Expression, 
31287 km, bruin, 
2013

€ 16.750

Lankhorsterstraat 28

7234 ST Wichmond 

T  (0575) 44 16 21

E  info@autolangwerden.nl

I  www.autolangwerden.nl

                               www.autolangwerden.nl

Dacia Sandero 1.6 STEPWAY 92873 km Rood 2012 € 8750

Dacia Sandero 1.4 Ambiance 77702 km Grijs 2009 € 5750

Fiat Panda 0.9 TWINAIR EASY 51370 km Rood 2012 € 6750

Hyundai Tucson 2.0I DYNAMIC CROSS 153541 km Zwart 2007 € 6450

Opel Meriva 1.6 ENJOY 115107 km Grijs 2003 € 4250

Opel Tigra TwinTop 1.4-16V 73927 km Blauw 2005 € 5250

Peugeot 2008 1.2 Vti Navigatie / lmv 30100 km Zwart 2013 € 16450

Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie 141604 km  Zilver 2009 € 9950

ŠKODA Fabia Combi 1.4-16V ELEGANCE 152325 km Zwart 2006 € 5250

Alle banden en 
ruitenwisserbladen

25% korting!

Kom langs en laat 

uw auto checken

Autobedrijf Aal

Nijverheidsweg 15

7221 CK  Steenderen

Telefoon: 0575-451113 

www.autobedrijf-aa
l.nl            

5 jaar Autobedrijf Aal!

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. 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.

www.autobedrijfmelgers.nl

HYUNDAI 
TUSCON

2.0 CRDI STYLE
188.019, 2007

€ 7.250,-
FIAT 500 1.2 LOUNGE 85.857 2009 € 7.950,-

FORD FIESTA 1.25 TREND 108.894 2010 € 7.500,-

HYUNDAI SANTA FE 2.41 CVVT 4WD STYLE 93.765 2012 € 24.750,-

KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMFORT PACK 42.350 2013 € 8.950,-

MINI MINI 1.4 ONE PEPPER 172.776 2007 € 7.450,-

OPEL AGILA 1.0 EDITION 62.403 2012 € 8.750,-

OPEL CORSA 1.2-16V ENJOY 90.329 2008 € 6.250,-

PEUGEOT 206 1.4 POP’ ART 186.104 2004 € 2.500,-

PEUGEOT 307 CC CC 2.0 16V-130kW 3BRFKC 188.544 2005 € 6.250,-

SKODA FABIA COMBI 1.2 GO 67.857 2013 € 11.250,-

VOLKSWAGEN POLO 1.2 EASYLINE 66.321 2013 € 10.750,-

• 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!

Audi A3 Ambi. Proline 01-2013 86.966 Km Zwart 17.950,--

Fiat Punto Evo Dynamic 06-2011 113.922 Km Zwart  7.350,--

Ford Focus Wagon 05-2005 182.351 Km Blauw 4.950,--

Mini Cooper Chili 06-2005 120.207 Km Rood 6.999,--

Opel Adam 06-2014 22.909 Km Wit 11.499,--

Opel Astra Business  03-2012 107.275 Km Grijs 12.950,--

Opel Astra Cosmo Turbo 04-2011 67.039 Km Zwart 14.750,--

Opel Corsa Design Edition 11-2013 11.969 Km Zwart 12.495,--

Opel Corsa Edition 11-2011 95.116 Km Grijs 8.250,--

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,--

WWW.GARAGETEERINK.NL
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Senioren Actief
UW VERTROUWDE 

STEUN VOOR 
NU, LATER 

EN IN GEVAL DAT Astrid Jansen

Postbus 26  7255 ZG Hengelo gld
Tel 0575 469643  06 53897889 

HOBBELINK & BUITINK NOTARISSEN:
MAATWERK VOOR ELKE SITUATIE

Notarissen
Mediators
Estate planners
Echtscheidingsbemiddelaars

Beatrixpark 10  7101 BN  Winterswijk  Postbus 402  7100 AK  Winterswijk  
T 0543 548 888  info@hobbelinkenbuitink.nl  www.hobbelinkenbuitink.nl

www.markenheem.nl

voor zorg dichtbij

info@prestonability.com

Tel. NL 0031 (0)36 53 53 580 
Tel. BE 0032 (0)14 75 73 40

Jachtwagen 29 • 3897 AM  Zeewolde

Tel. 0031 (0)36 53 53 580
Fax. 0031 (0)36 522 30 46

info@prestonability.com
www.prestonability.com

Erica Woud
Hackfort 49  7006 JB  Doetinchem  Tel.: 06 12 95 15 01
info@sterkmetbalans.nl  www.sterkmetbalans.nl

Zorghulpmiddelen
onlin

e

www.zorghulpmiddelenonline.nl
info@zorghulpmiddelenonline.nl

webshop
tel: 0315 842 021

 bel voor 

een 

afspraak: 

(0315) 

842021

bel voor 

een 

afspraak 

(0315)

842021

gratis 

proefrit 

(0315) 

842021

Reizen • Bedden • Thuiszorg • Domotica • Zorghulpmiddelen • Fittness voor ouderen • C

Buiten- en 

binnenhuis-

alarmering

www.zorghulpmiddelenonline.nl

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond
Tel. : (0575) 46 35 07
Mob. : 06 - 55 860 430
Fax : (0575) 46 55 13
info@gebr-arends.nl
www.gebr-arends.nl



f Beurs 31 januari 2016
Partycentrum ‘de Kruisberg Doetinchem

HG Webdesign  •  Socorro  •  NOABER  

Clown Kloek en Clown Oeps  •  Ergotherapie ten Boom

Eva Mode met Zorg  •  Westerhof Uitvaartverzorging

Tandprotetische Praktijk Feukkink  •  Bandagist Gendringen

FOOD CONNECT  •  Alarmering binnen buiten

 Stichting PAX kinderhulp  •  Kuenen Makelaardij

Arc en Ciel Service  •   Montferland Uitvaartzorg

Bloemen en Emoties  •  Magenta Drukkerij  •  Arvital

Slechtziend.nl  •  Steinbach Dakpanreiniging en -coating

Thuis in de Achterhoek

Cosmetica • Tuinieren • Sta-op stoelen • Financieel advies • Fietsen • Trapliften • Slapen

Schoolstraat 1, Vragender
Tel. 0544-372735. Fax 375260

Internet: www.ikink.nl

ZONDAG SENIOREN BEURS PARTYCENTRUM DE KRUISBERG
Door Reinier Kroesen

DOETINCHEM – In Partycentrum De Kruis-

berg wordt zondag 31 januari de vierde 

Senioren Actief Beurs gehouden. Ruim 45 

standhouders tonen wat ze voor de oudere 

doelgroep, hun kinderen en zorgverleners 

kunnen betekenen. Veel aandacht voor de 

nieuwste trends op het gebied van mobiliteit 

en mogelijkheden om lang thuis te blijven 

wonen. En, hoe je op hogere leeftijd nog 

steeds een prettig en (inter)actief leven kunt 

leiden. De beurs is georganiseerd door Anita 

Smeets (PrivaZorg de Achterhoek) en Robert 

van Aalst (Arc en Ciel).

Robert: “De Senioren Actief Beurs is de grootste 

op dit gebied van Oost-Nederland. Naar de vo-

rige editie in Groenlo kwamen meer dan acht-

honderd bezoekers. We rouleren qua locatie 

vanwege de bereikbaarheid, deze keer dus De 

Kruisberg. Een gezellige, intieme zaal met volop 

gratis parkeergelegenheid. Natuurlijk veel aan-

dacht voor mobiliteit: scoot- en brommobielen, 

rollators, rolstoelen en aangepaste fi etsen. 

Pasklare woningaanpassingen, verstelbare bed-

den, trapliften en sta-op stoelen, thuiszorg en 

domotica (huisalarmering, track en trace voor 

dementie). 

Een notaris en een fi nancieel specialist uitleg 

komen uitleg geven over schenkingen, het 

huidige complexe vergoedingenstelsel en de 

pgb’s. PAX kinderhulp werft vakantiegastou-

ders voor buitenlandse kansarme kinderen. Er 

staat een gespecialiseerde hovenier, die de tuin 

van ouderen in een halve dag winterklaar kan 

maken. Voor (oudere) slechtzienden worden 

diverse spelletjes, yahtziend, rummikub, kaart-

spellen, mens-erger-je-niet, maar ook agenda’s 

en kalenders verkocht. Net wat groter en stevi-

ger uitgevoerd zijn dan de ‘gewone’ variant.” 

Organisatoren

Anita Smeets: “PrivaZorg de Achterhoek biedt 

zorg, ondersteuning en/of begeleiding aan 

huis, waardoor mensen langer thuis kunnen 

blijven wonen. Die diensten worden geleverd 

door gemotiveerde zorgprofessionals die van 

aanpakken weten en de cliënt graag van dienst 

zijn. Wat ik het allerbelangrijkst vindt: ouderen 

moeten vooral blijven genieten van het leven, 

leuke dingen doen. Daarom is er op de Seni-

oren Actief Beurs ook ruimte ingeruimd voor 

Hulp en Co, die welzijnsdiensten aanbieden 

voor ouderen, een saunaspecialist en demon-

straties en proeverijen. Kortom, vooral een heel 

gezellige middag uit!” 

Robert: “Arc en Ciel is gespecialiseerd in een-

voudige maar duurzame woonoplossingen, 

zowel voor particulier als zorginstelling. We 

bieden de ‘gewone’ rollator, maar ook een 

aangepaste versie. Matrassen en sta-op-stoe-

len, maar dan wel afgestemd en aangepast 

op de persoon zelf. Zorghulpmiddelenonline.

nl is weer een dochteronderneming van ons, 

een betrouwbare webshop waar alle mogelijke 

artikelen op zorggebied te bestellen zijn, tegen 

een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Ons gro-

te voordeel is dat veel van die producten ook in 

onze servicewoning aan het Melkvonder in Ulft 

te bekijken en uit te proberen zijn.”

De gratis toegankelijke beurs begint om 11.00 

uur en duurt tot 17.00 uur. Iedereen is van harte 

welkom. Partycentrum De Kruisberg, Kruisberg-

seweg 172, Doetinchem.

www.privazorgdeachterhoek.nl
www.arcenciel.nl

Priva



PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

BEZORGERS GEVRAAGD

OOK EEN LEUKE BIJVERDIENSTE?

Voor de dinsdag / woensdag zoeken wij 
nog bezorgers, om het weekblad Contact 
te bezorgen in Hengelo en Vorden

Sebo Personeelsdiensten is dé 
uitzendorganisatie wanneer het 
om gemotiveerde aanpakkers 
gaat. Dagelijks zetten wij ons in 
voor de land- en tuinbouw, bouw, 
infra, groen en transportsector. 
Sebo staat voor no-nonsense, 
persoonlijk, slagvaardig en altijd 
bereikbaar. Door onze kennis en 
ervaring, weten wij haarfi jn de 
juiste kandidaten te selecteren 
voor uw werk. Wij vinden het 
belangrijk dat onze medewerkers 
met een gezonde drive en oprechte 
interesse hun werkzaamheden 
uitvoeren.

Sebo Personeelsdiensten hecht 
veel waarde aan professionaliteit 
en betrokkenheid. Certifi ceringen 
als NBBU, NEN4400-1 en VCU 
tonen dit aan. Wij stimuleren al 
onze medewerkers om het VCA 
diploma te behalen en daarnaast 
leiden wij onze medewerkers 
telkens breder op, om zo altijd een 
toegevoegde waarde te kunnen 
zijn voor onze opdrachtgevers. 
In deze samenstelling zijn 
wij een betrouwbare partner 
voor uitzendkrachten en 
opdrachtgevers.

Bent u op zoek naar werk of zoekt 
u een gedreven medewerker in 
uw bedrijf? Bel ons dan voor meer 
informatie.

Wij zoeken 
aanpakkers!

Op korte termijn zijn 
wij op zoek naar:
•  Medewerkers 

groenvoorziening
• Metselaars
• Stukadoors
• Bodemsaneerders
• Ytong stellers
• Timmerlieden etc.
Schrijf je nu in op onze website of
kom langs op één van onze vestigingen.

www.sebo-personeelsdiensten.nl

NIJKERK:
Amersfoortseweg 130b
Tel. (033) 82 00 330

MARKELO:
Grotestraat 34a
Tel. (0547) 214 008

IJSSELMUIDEN:
Grafhorsterweg 2a
Tel. (038) 33 22 888

BALKBRUG:
Coevorderweg 46b
Tel. (0523) 820 330

Hoofdkantoor en expeditie: Stockyard, Lage weide 15, 7231NN Warnsveld

Kijk voor meer informatie en het filmpje op de website
 www.johnbardale.com.

John Bardale is een groeiende keten van gezellige 
lifestylewinkels. Er is veel kleding voor dames en heren

in een warme Engelse sfeer. In de vestiging in Zutphen is 
tevens een unieke zitmeubel afdeling. Klanten hiervoor 

komen uit heel Nederland. Soms ook uit Belgie, Duitsland 
en Frankrijk.

 
VOOR DE ZUTPHENSE VESTIGING ZOEKEN WE 

EEN ENTHOUSIASTE, DESKUNDIGE

VERKOPER m/v
met verkoopervaring in de ( zit )meubelbranche en gevoel 

voor mode voor wisselend drie of vier dagen per week.
Basiskennis van de Engelse taal is een vereiste.

Er wordt ook bij toerbeurt op zondagmiddag gewerkt. 
Er is geen koopavond. Teamgeest en gastvrijheid staat 

centraal in de winkels van John Bardale. 

Vragen over de functie en sollicitaties vergezeld van 
uw c.v. en een foto graag per email naar: 

Simone@stockyard.nl 

Lijmers en Elementenstellers
Functie omschrijving:
Wij zijn per direct op zoek naar gedreven 
medewerkers, ter uitbreiding van ons 
team op de bouw.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het 
stellen en lijmen van elementen, diverse 
metselwerkzaamheden en monteren van 
PREFAB vloeren.

Functie eisen:

- full-time beschikbaar
- rijbewijs B

Het aanbod: 
Werken binnen een prettige en collegi-
ale werksfeer, uitbetaling conform CAO 
afbouw. 

Spreekt deze functie jouw aan, stuur dan 
direct je CV naar: 
info@kroesen-besselink.nl  of wil je meer 
informatie, neem dan contact met ons 
op: 06-22222475 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld 

Kroesen Besselink BV 
is op zoek naar: 

www.dier.nu

www.handeninhuis.nluis.nl

Mantelzorgers 
van Nederland opgelet!
Ook u heeft behoefte aan ontspanning. Maar wie 
kan u vervangen? Onze vrijwilligers zijn bereid 
om een paar dagen of langer uw zorgtaken over 
te nemen. Bel ons voor informatie 030 659 09 70 
of e-mail  info@handeninhuis.nl



'Uniek pilotproject Innovatie 
schot in de roos'

Vervolg 
samenwerking 
IKB, SIKA en 
Universiteit 
Twente
Door Richard Stegers

BERKELLAND/ENSCHEDE - Het is 
een uniek initiatief. In twee ses-
sies van een jaar kregen in totaal 
elf Achterhoekse bedrijven een 
gerichte begeleiding van de Uni-
versiteit Twente. Innovatief on-
dernemen stond centraal tijdens 
de pilot waarbij kennisdeling en 
samenwerking een belangrijke rol 
speelden. 'Een schot in de roos', 
zo luidde de conclusie. Achter-
liggende gedachte was het inno-
vatievermogen te vergroten en 
concurrentievoordeel te behalen. 
Het succesvolle pilotproject werd 
woensdag 20 januari formeel af-
gesloten met een slotbijeenkomst 
op de Universiteit van Twente.  
Daar werden de bevindingen en 
resultaten geëvalueerd. De inten-
sieve ondersteuning heeft veel 
opgeleverd, zo werd duidelijk aan 
de reacties van de deelnemers. "Je 
krijgt veel tips om op een goede en 
onderscheidende manier aan de 
slag te gaan met innovatie. Het was 
een superkans om aan dit traject 

mee te doen. We zijn anders gaan 
leren kijken naar bedrijfsproces-
sen, je krijgt een spiegel voorge-
houden. Het is een stimulans tot 
doen. We richten ons nu veel meer 
op de lange termijn.

Achterhoek Innovatie Award
Het project werd onlangs met een 
officieel tintje afgesloten. De laatste 
groep van zes Achterhoekse deelne-
mers kregen een UT certificaat uit 
handen van niemand minder dan 
Victor van der Chijs, bestuursvoor-
zitter van de Universiteit Twente.  
 
Ook professor Aard Groen hoogle-
raar innovatief ondernemerschap 
was bij daarbij aanwezig. "Het is 
mooi om te zien dat het samenspel 
grootse resultaten kan opleveren. 
Daar ben ik trots op. We zijn niet 
voor niets dé ondernemende uni-
versiteit van Nederland", aldus Van 
der Chijs. De bedrijven ontvingen 
een Achterhoek Innovatie Award, 
die speciaal hiervoor is ontworpen 
door kunstenaar Zagara. De vol-
gende bedrijven werden voor hun 
inspanningen beloond: BSM Fac-
tory (Borculo), Dostal Wegenbouw 
(Vorden), Hacron Groen (Lievel-
de), PB International (Zelhem), 
VKF Renzel (Dinxperlo) en Pas Re-
form (Zeddam). In de eerste ronde 
namen Baks Agri Foods (Borculo), 
CTST (Borculo), TDC De Mors 
(Borculo), Prange (Winterswijk) en 

TP-Metal ('s-Heerenberg) succes-
vol deel aan de pilot.

Gericht, persoonlijk begeleiding
De landelijk unieke samenwerking 
is een initiatief van de Industriële 
Kring Berkelland (IKB), Samen-
werkende Industriële Kringen 
Achterhoek (SIKA), Logos Groep 
en Universiteit Twente/Venture 
Lab onder leiding van professor 
Aard Groen. Doel is om midden- 
en kleinbedrijven te laten innove-
ren. Het programma van een jaar 
bestond uit het volgen van colleges 
op de Universiteit, deelname aan 
workshops en een zeer gerichte, 
persoonlijke begeleiding. Na de 
eerste pilot in Berkelland in 2014 
werd het project het afgelopen jaar 
in de hele Achterhoek uitgerold. 
Deelnemers moeten zelf een deel 
bijdragen in de kosten. Daarnaast 
zorgde de provincie Gelderland 
voor financiële ondersteuning.

Het is de bedoeling dat het project 
een vervolg en een structureel ka-
rakter krijgt. "Er is grote behoefte 
aan", vertelden Rinus Smet en Ar-
win Baauw die het project bege-
leiden. "We willen in april met de 
volgende groep van start gaan." Be-
drijven die belangstelling hebben 
of meer informatie willen, kunnen 
contact opnemen met Rinus Smet: 
06 23960450 of per mail: r.smet@
industrielekringberkelland.nl

Playbackshow Baak
BAAK - Traditiegetrouw organi-
seert Jeugd- en Jongerenwerk 
Baak de jaarlijkse Playbackshow.

Verschillende kinderen uit Baak 
en omgeving zijn al geruime tijd 
aan het oefenen om een lied van 
hun idool goed te playbacken 
of live te zingen. Ze willen allen 
graag een echte look-a-like neer-
zetten. Om dit te bereiken is het 
kennen van de tekst alleen niet 
voldoende. Ook de performance 
op het toneel en de kleding ver-
dient de nodige aandacht. Dit al-
les te samen maakt de playback 
act tot een goed optreden. En dat 

scoort weer bij de jury. Ervaring 
uit de vele voorgaande jaren leert 
dat het elk jaar wel snor zit met het 
niveau van de optredens. U kunt 
dit zelf aanschouwen op zaterdag 
30 januari in zaal Herfkens aan de 
Zutphen Emmerikseweg 64.

Kinderen voor Kinderen, John 
Lennon, Madonna, Anita Meijer 
en Zara Larsson zijn een kleine 
greep uit de artiesten die op deze 
avond acte de presénce geven. 
Ook staat er een verrassingsop-
treden gepland. De playbackshow 
begint om 19.30 uur, de zaal is 
open vanaf 19.00 uur.

   

Lions 'vieren' eerst
lustrum tulpenactie
BRONCKHORST - Leden van de 
Lionsclub Bronckhorst gaan bin-
nenkort al weer voor het vijfde 
jaar achtereen op de zaterdagen 
op pad om in zoveel mogelijk dor-
pen en buurtschappen binnen 
de gemeente Bronckhorst tulpen 
te verkopen. De opbrengst is be-
stemd voor de goede doelen van 
de Lionsclub.

Zo'n 2500 bossen (25000 tulpen) 
zijn er vorig jaar verkocht door de 
Lionsclub. "Vooral gemengde bos-
sen doen het tegenwoordig goed," 
aldus Jordi Besselink van IJsseltulp 
uit Toldijk. Dankzij de welwillende 
medewerking van IJsseltulp kan 
de Lionsclub de tulpen scherp in-
kopen, zodat de opbrengst zoveel 
mogelijk naar de goede doelen 
van de Lionsclub gaat.

Welke deze goede doelen dit jaar 
zijn, wordt binnenkort via de pers 
bekend gemaakt. Dat geldt ook 

voor de data van de zaterdagen 
en de dorpen en buurtschappen 
waar de verkoop plaats vindt. Over 
de kwaliteit van de tulpen is Jordi 
Besselink van IJsseltulp ook dit 
jaar zeer te spreken. "Op de vaas 
blijven de tulpen minstens een 
week lang mooi, zeker als men af 
en toe het water ververst."

   

'Bonne Route' bij
Dialectkring Achterhoek
LIEVELDE - Op zondag 7 februari 
a.s. organiseert de Dialectkring 
Achterhook en Liemers (WWW.di-
alectkring.nl) een volgende afleve-
ring van "Met dialect op de koffie".

Deze keer is de dialect-muziek-
groep "Bonne Route" te gast. De 
groep speelt "mooie leedjes op 
zien Achterhooks", de streek-
taal waarin vooral de Achter-
hoekse levenswijze en gemoe-
delijkheid aangetoond wordt.  
 
De liedjes komen grotendeels 'uit 
eigen keuken' en de bijzondere 
combinaties van de verschillende 
instrumenten maakt het optreden 

tot een smakelijke en verrassende 
muzikale belevenis. Het optre-
den van "Bonne Route" komt het 
best tot zijn recht voor een luis-
terend publiek, dat het dialect in 
ere wil houden. De muziek wordt 
afgewisseld met verhalen van Dik 
Bartelink uit Winterswijk en Henk 
Lettink uit Hoogeveen.

Het programma is bij 'Erve Kots' 
in Lievelde en duurt van 11.00 
uur tot 13.00 uur. De entree be-
draagt 7 euro per persoon in-
clusief twee keer koffie of thee.  
 
Ook niet-leden van de Dialect-
kring zijn van harte welkom.

Rock- en 
coverband uit 
de omgeving 
Bathmen/
Deventer

ZELHEM - Woensdagavond 27 ja-
nuari staan 'The Blue Mondays' 
centraal in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Re-
cording Studio in Zelhem wordt 
uitgezonden. De band speelt 
live en de bandleden worden 
geïnterviewd door de presenta-
toren van het programma.

The Blue Mondays is een rock- en 
coverband uit de omgeving Ba-
thmen/Deventer, die nummers 
speelt van onder andere Live, 
Foo Fighters, Stereophonics, The 
Killers, Greenday, Mumford and 
Sons, Blink 182 en anderen.

Daarbij steken ze bekende num-
mers van bijvoorbeeld Jason 
Mraz of Passenger graag in een 
'Rock'-jasje. Inmiddels hebben 
de bandleden ook al een aantal 
eigen nummers geschreven. Al-
lemaal in de stijl van dampende 
rock.

In 'The Blue Mondays' spelen Rob 
Kloosterboer-leadzang en gitaar, 
Rick de Groot-basgitaar en backing 
vocals, Niels Kloosterboer-drums en 
vocals en Timo Haarman-toetsen.

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

via de website.

Opgeven
Bands en artiesten die ook in 
het programma live willen ko-
men spelen, kunnen mailen naar 
Live@Ideaal.org of schrijven naar 
Ideaal Radio, Televisie & Internet, 
t.a.v. Live@Ideaal.org, Postbus 50, 
7020 AB, Zelhem.
   

 ■ www.ideaal.org

The Blue Mondays bij LIVE@IDEAAL

The Blue Mondays bij Live@Ideaal

De deelnemers aan het pilotproject. Foto: PR 

The Village People tijdens de Playbackshow 2015.

Contact Bronckhorst Noord 25Dinsdag 26 januari 2016



Typering functie:
Binnen de Produktie hebben wij diverse CNC-bewerkingsmachines, waaronder een Ibarmia 5 assig 
bewerkingscentrum (met Heidenhain TNC 530i), een Okuma bewerkingscentrum met dubbele tafel 
(type MX 60 HB) en een Union CNC-Kotterbank (type T105 TNC 426). Aan deze machines wordt bij 
toerbeurt in teamverband gewerkt. Er worden enkelstuks en kleinere series vervaardigd, hoofdzake-
lijk in RVS. Rekening houdend met de voortdurend wijzigende eisen vanuit de markt en organisatie, 
zijn de belangrijkste werkzaamheden hierbinnen

Hosokawa Micron B.V. is een internationaal gericht, technisch en technologisch vooraanstaand 
bedrijf met oplossingen op het gebied van mengen, drogen en agglomereren van vaste stoffen. 
Met ca. 165 medewerkers zijn wij gevestigd in een ruim en goed geoutilleerd pand in Doetinchem. 
Hier beschikken wij over uitgebreide test-  en produktiefaciliteiten voor het ontwikkelen, verkopen en 

 
Onze internationale afnemers bevinden zich grotendeels  binnen de farmaceutische, chemische en 
voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf kenmerkt zich door een plezierige, informele sfeer met korte 
en directe lijnen. Betrokkenheid en samenwerking zijn bij ons vanzelfsprekend waarbij een grote 
mate van zelfstandig werken wordt geboden.  Wij zijn voor de verspaningsafdeling op zoek naar een

HOSOKAWA MICRON B.V.
Afdeling Personeelszaken, Postbus 98, 7000 AB Doetinchem
E-mail: personeel@hmbv.hosokawa.com, tel.: 0314 - 37 33 33

Voor uitgebreidere informatie, ook m.b.t. deze vacature, 
bezoek onze website: www.hosokawamicron.nl

 
richt dan je sollicitatie aan

• neemt verantwoordelijkheid en werkt oplossingsgericht
• in staat goed met collega’s te communiceren en team-resp. resultaatgericht samen te werken

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.

Conventioneel Draaier m/v

Ben jij per direct beschikbaar en heb jij ervaring als con-

ventioneel draaier?

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Goor zijn wij per 

direct op zoek naar een conventioneel draaier. Als conven-

tioneel draaier ben je verantwoordelijk voor het draaien van 

kunststof producten. Je werkt vanaf tekening, je beschikt over 

een flinke dosis eigen initiatief en inzicht.

Aankomend Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij net klaar met je timmeropleiding en zou jij als 

beginnend machinaal houtbewerker je graag richten op 

het vervaardigen van een bijzonder en kwalitatief hoog-

staand product?

Functieomschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het instellen 

en bedienen van diverse houtbewerkingsmachines voor het 

maken van een mooi product. Omdat het niet om standaard 

producten gaat, word je intern opgeleid. Bij deze functie kan 

het voorkomen dat je naar klanten toegaat voor levering of 

installatie. Het is belangrijk dat je snel kunt schakelen tussen 

diverse werkzaamheden, dat je over een goed technisch inzicht 

beschikt en dat je erg nauwkeurig kunt werken. Als machinaal 

houtbewerker zorg je voor een volledige en juiste verwerking 

van de productie orders, het controleren van de opdracht, het 

maken van een juiste gereedschapskeuze, de controle van het 

proces en het nameten van het eindproduct. Hoewel het niet 

om een standaard product gaat, komt het wel voor dat je grote 

series moet maken van één onderdeel. Deze functie heeft dus 

ook een productiematig karakter.

Boekhoudkundig medewerker m/v

Ben jij boekhoudkundig goed onderlegd en fulltime 

beschikbaar?

Functieomschrijving

In de functie van boekhoudkundig medewerker ben je verant-

woordelijk voor verschillende financiële administratieve hande-

lingen voor diverse werkmaatschappijen. De werkzaamheden 

bestaan onder andere uit het verwerken van boekhoudkundige 

mutaties en het beheer van sub administraties, verwerken 

van intercompany transacties, controle op financiële data en 

het optimaliseren en verbeteren van AO-IB procedures. Teven 

lever je een bijdrage aan het opstellen van de periodieke rap-

portages en verzorg je de BTW, LB/ PH aangiftes.

Vouwer/Hechter m/v

Kom je uit de grafische branche en heb je ervaring met 

zowel vouwen als hechten?

Functieomschrijving

In de functie van vouwer en hechter ben je verantwoordelijk 

voor het zelfstandig bedienen van zowel een vouw-  als een 

hechtmachine. Je stelt de machines in volgens de voorschrif-

ten en bedient de machine tijdens het proces. Het is van groot 

belang dat je het proces goed blijft controleren en indien nodig 

tijdig ingrijpt.

Monteur/Inspecteur m/v

Heb jij een afgeronde elektrotechnische opleiding en wil je 

aan de slag als monteur bij een professionele organisatie?

Functieomschrijving

In de functie van monteur/inspecteur ben 

je verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

inspecties en reparaties op locatie en in de 

werkplaats. De werkzaamheden bestaan 

uit het uitvoeren van inspecties, reparaties 

en beproevingen aan alle materialen. Het 

is belangrijk dat je over voldoende elektro-

technische en werktuigbouwkundige kennis 

beschikt en dat je klantgericht in gesteld bent.

Gastvrij beheerderskoppel gezocht
In de omgeving van Vorden zijn wij voor een groepsaccommodatie in 
ontwikkeling op zoek naar een enthousiast beheerderskoppel. Er is een 
beheerderswoning beschikbaar op het terrein.

Wie bent u: 
U houdt van landelijk wonen. U bent gastvrij, enthousiast, hulpvaardig en 
u vindt het leuk om met mensen om te gaan. U weet wat er voor nodig 
is om van gasten, terugkerende gasten te maken. U bent hygiënisch in-
gesteld. U weet van aanpakken en heeft groene vingers. U bent inventief 
en toont graag initiatief. 

Wat wordt er van u verwacht: 
U ontvangt onze gasten en bent tijdens het verblijf van de gasten hun 
vraagbaak. U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein 
(1.2 ha). U controleert na elk verblijf de accommodaties op gebreken. U 
bent verantwoordelijk voor het exterieur, interieur, schoonmaak van de 
woning en groepsaccommodaties.

Wie zoeken wij:
Wij zoeken het liefst een koppel waarvan minimaal 1 persoon beschik-
baar is voor de dagelijkse handelingen. 

Beloning:
U woont tegen een sterk gereduceerd tarief in de beheerderswoning en 
kunt aanvulling van salaris verkrijgen door het verhuren van bedlinnen, 
kinderbedjes, eventueel aanbieden van catering, (klein horeca toegesta-
an) en het leveren van de schoonmaakdiensten.

Schriftelijke reacties graag naar: 
klaas@heerlijkehuisjes.nl

Of richten aan:
Silka Real Estate B.V.
t.a.v. Klaas Dekker
Lange baan 8c
8331 LW  Steenwijk

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, 

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis tegenover 

de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92. De algemene 

bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 18.00-19.30 uur. 

Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de site: 

www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. De be-

zoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, Hartbewaking 

(CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-14.15 uur en van 19.00-

20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 

19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 

nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 

Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Tandarts:
30 - 31 januari, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een verpleeg-

kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 

Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 

www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 

vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 

schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 

Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-

ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.

Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 

Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-

morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 

ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.

Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 

w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 

Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, 

Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, gespecialiceerd 

in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, 

ook ambulant.

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 

Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.

Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 

kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het Hoge 3, 

7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 

Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 

doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
Op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl

Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00

Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00

Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00

Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 31 januari, 10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg, 

viering Maaltijd van de Heer.

1e C: Missionair werk en kerkgroei (LA); 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Zondag 31 januari - Dorpskerk -  Zangdienst “Vorden zingt”

19.00 uur: ds. Heusinkveld. 1e C: Evangelisatiecommissie; 

2e C: Hervormde Gemeente & Gereformeerde Kerk

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 31 januari, 10.00 uur: mevr. ds. I. Veldhuizen uit Doetinchem.

1e C: Missionair werk en kerkgroei (LA); 2e C: Eredienst & Pastoraat

Zondag 31 januari - Dorpskerk -  Zangdienst “Vorden zingt”

19.00 uur: ds. Heusinkveld. 1e C: Evangelisatiecommissie; 

2e C: Hervormde Gemeente & Gereformeerde Kerk

Protestantse gemeente Wichmond 

Zondag 31 januari, 10.00 uur. Voorganger: Ds. T. Wiersum.

Kerkdienst. Heilig Avondmaal.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 januari 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 31 januari 9.30 uur, Woord en Communieviering, 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 
advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

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

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

Gezocht: (oudere) mede-
werkster voor alle werkzaam-
heden. Voor restaurant om-
geving Vorden. Stuur uw C.V. 
naar: joshoenen@gmail.com.
   

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

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

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

Loopgroep Runners Vor-
den start zaterdag 5 maart 
een loopclinic, opgeven kan 
www.starttorun.nl Donder-
dag 25 febr is er een proefles, 
kijk op www.runners-vorden.
nl
   

Puppy / jonge honden cur-
sus! Op maandag 1 febr. star-
ten wij het nieuwe seizoen: 
Jachthondentraining voor 
puppy’s en jonge honden in 
de manege. Voor aanmel-

ding: www.knjvzwiep.nl In-
formatie onder 0314-641685 
(Fam. Starink)
   

Wiskunde, Scheikunde moei-
lijk, ik help jou graag op 
MAVO, HAVO, VWO niveau. 
bijlesdocent M. te Riele-
Garsen tel. 06-54764761 0f 
551149.
   

Bied zich aan, hulp in de h.h. 
bij senioren in Vorden. Tel.: 
0575-553233.
   

Schilder/behanger heeft nog 
tijd over. Netjes en voordelig. 
Tel. 06-1818 1234.
   

Te huur CARNAVALSKLEDING 
DS Design Molenkolkweg 33 
Steenderen 0575-452001.
   

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

Ervaren freelance secreta-
resse heeft binnenkort weer 
enkele uren beschikbaar. Tel. 
0575-553443.

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 31 januari
10.00-17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
Breedestraat 39

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

27 januari t/m 2 februari 2016
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  
€ 11,00. Dagmenu met tas: € 0,10 extra. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 
uur. Eerder in overleg mogelĳk. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 27 jan. Bosuiensoep/Zuurkool schotel met jus, 
speklap en zuurgarnituur

Donderdag 28 jan. Karbonade de Rotonde met aardappelen en 
sla/Apfelstrudel met  slagroom

Vrĳdag 29 jan. Groentesoep/Urker vispot met aardappel-
kroketten en rauwkost

Zaterdag 30 jan. Italiaanse cordon bleu met aardappelen en groente
  (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 1 febr. Gesloten

Dinsdag 2 febr. 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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 14 februari
10.00-17.00 uur

SPORTHAL  DE POL
Vincent van Goghstraat 72

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

Bijlesdocenten 
GEVRAAGD!
Alle vakken, alle 

soorten onderwijs.

Bel. 0316-785768 /
0543-201001

www.abacus-bijlessen.nl



GESELECTEERDE 
VANDYCK, VOSSEN en CAWÖ

HANDDOEKEN 
IN DIVERSE MATEN

2 HALEN 
= 

1 BETALEN

DONZEN DEKBEDDEN

Gilder de luxe enkel Anti-allergisch
60º wasbaar. 100% perkal katoenen tijk
1 pers. 140/200 van 79,95 voor 49,95

1 pers. xl  140/220 van 89,95  voor 54,95

2 pers.  200/200 van 129,- voor 79,95

2 pers. xl  200/220 van 139,- voor 89,95

litsjum.  240/200 van 139- voor 89,95

litsjum. xl  240/220 van 159,- voor 99,95

Gilder 4-seizoenen dekbed
Anti-allergisch. 60º wasbaar
100% perkal katoenen tijk
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl  140/220 van 179,-  voor 115,-
2 pers.  200/200 van 249,- voor 159,-
2 pers. xl  200/220 van 279,- voor 175,-
litsjum.  240/200 van 289- voor 179,-
litsjum. xl  240/220 van 319,- voor 199,-
litsjum. xxl  260/220 van 349,- voor 219,-

Nightkiss donzen dekbed 
Voor een zeer scherpe prijs. 4-seizoenen 
dekbed met een vulling van 90% ganzendons
1 pers.  140/200 van 319,- voor 179,- 
1 pers. xl  140/220 van 349,- voor 199,-
2 pers.  200/200 van 509,- voor 315,-
litsjum.  240/200 van 565,- voor 325,-
litsjum. xl  240/220 van 639,- voor 359,-

Vandijck dekbed Astro 4-seizoenen
90% ganzendons. Comfortklasse 4.
1 pers.  140/200 van 379,- voor 299,-
1 pers. xl  140/220 van 419,- voor 335,-
2 pers.  200/200 van 565,- voor 449,-
litsjum.  240/200 van 639,- voor 509,-

 openingstijden:  ma. 13.00 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 20.00 uur / zat. 09.00 - 18.00 uur

 Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshopdeduif.nl
Nieuw fi liaal : Haverstraatpassage 31  7511 EV  Enschede    tel. 053 - 4358359  enschede@bedshop.nl   Parkeertip: Irene Parkeergarage 

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 24 kleuren. 100% katoen
90/200  van  19,95  voor  15,95

90/210-220  van  24,95  voor  20,95

140-160/200  van  29,95  voor  23,95

180-200/200  van  37,95  voor  30,95

Flanellen lakens
1 pers. van 29,95 voor 24,95

2 pers. van 44,95 voor 32,95

Lits Jumeaux van 49,95 voor 35,00

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen tot 70%

HOESLAKENS BADGOED
De Witte Lietaer badgoed Dolce 
Super drogende handdoeken van
Egyptisch katoen
Baddoek 60/110  van  19,95 nu voor 14,95

Badlaken 70/140  van  30,95 nu voor 24,95

Gastendoek 30/50  van  6,75 nu voor 4,75

Washand 16/22  van  3,95 nu voor 2,75

De Duif Wasservice! 
Bij de Bedshop is het mogelijk om uw dekbed, 

slaapzak of kussen op een professionele 
manier te laten reinigen en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer volume en 

voelt weer schoon en als nieuw aan.

Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt 
voor het wassen, is het dezelfde dag  

na 17.00 uur weer klaar.
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Wollen winterdekbed Texellent 
100% scheerwol en een katoenen tijk
1 pers.  140/200 van 89,95 voor 59,- 
1 pers. xl  140/220 van 99,95 voor 69,-
2 pers.  200/200 van 139,95 voor 99,-
litsjum.  240/200 van 149,95 voor 109,-
litsjum. xl  240/220 van 159,95 voor 119,-

Wollen dekbedden 
Texellent Wollen 4-seizoenen dekbed met 
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers.  140/200 van 129,- voor 89,- 
1 pers. xl  140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers.  200/200 van 169,- voor 139,-
litsjum.  240/200 van 209,- voor 159,-
litsjum. xl  240/220 van 229,- voor 179,-

Dekbedden en kussens kunnen 
om begrijpelijke redenen 

slechts op de dag
van aanschaf worden geruild.

WOLLEN DEKBEDDEN

Keukensets keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD en Jorzolino
per set nu vanaf   7,95

Bamboe theedoek  nu 2 voor  6,-
Linnen glazendoeken  NU  5,95

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

Flanellen hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
80/200  van  28,95  voor  18,95

90/200  van  29,95  voor  19,95

90/220  van  34,95  voor  22,95

140/200  van  39,95  voor  25,95

160/200  van  44,95  voor  29,95

180/200  van  49,95  voor  34,95

Jersey hoeslakens
Dubbelgebreid 100% katoen
1 persoons  van  29,95  voor  22,50

2 persoons  van  49,95  voor  37,50

Lits Jumeaux  van  59,95  voor  44,95

Lits Jumeaux XL  van  79,95  voor  59,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers. van 34,95 voor 27,95

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 49,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

RESTANTEN DIVERSE 
KWALITEITEN 

KATOEN, PERKAL KATOEN 
SATIJN EN JERSEY

25% korting!

Texellent wollen onderdeken
Vulling: 100% zuiver Texelse scheerwol
80/200  van  99,-  voor  65,-
90/200  van  109,-  voor  69,-
140/200  van  169,-  voor  119,-
160/200  van  179,-  voor  129,-
180/200  van  199,-  voor  139,-
180-210/220  van  219,-  voor  159,-

Superieur 4-seizoenen dekbed
van Brinkhaus Vulling: 100% witte

boerenganzendons uit Mazurie
240 x 220 van 1349,- voor 899,-

SYNTHETISCHE DEKBEDDEN KUSSENS
Synthetisch kussen Nightkiss
Tijk: 100% katoen satijn met rits
(navulbaar). Anti-allergisch.
van 34,95 p/st.   nu 2 voor 49,-

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 39,95 p/st.  nu 2 voor 59,-

3 kamer comfort kussen
Buitenzijde 90% dons en binnenin
zachte eendenveertjes.
van 79,95 p/st.  nu voor 59,-

Traagschuim neksteunkussen
Met wasbare hoes (met nekrol).
van 99,-  nu 49,-

3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 89,95 p/st.  nu 69,95

WARME WINTEROPRUIMING

Diverse kleuren
Dubbelgebreid Jersey hoeslaken 

50% korting!
DIVERSE BADJASSEN 

50% korting!


