
Afgelopen zaterdag onthulde Edwin 
Schooltink het nieuwe scorebord bij 
Sporthal ‘t Jebbink. B  9 

Evelyne Turk, Milly Douma, Suzanne en Marcel Bugter, Johan Beekman, Marieke Lodder en Martin Beyer. Foto: Liesbeth Spaansen

Vordenaar Marcel Bugter erelid Alliance Française
VORDEN - Zaterdag 30 januari nam Marcel Bugter uit Vorden afscheid 
als voorzitter van de Alliance Française Zutphen. Tijdens een recep-
tie in Grand Café Het Meestershuis in Vorden kreeg hij van de secre-
taris Johan Beekman een oorkonde, behorende bij de titel ‘Membre 
d’Honneur’, erelid en kreeg hij het bijbehorende épingle. Bugter blijft 
aan als landelijk voorzitter van de Alliance Française des Pays-Bas.

Door Liesbeth Spaansen

De Alliance Française is een we-
reldwijde organisatie met haar 
hoofdzetel in Parijs, met als doel 
het bevorderen van de belang-
stelling voor en de kennis van de 

Franse taal én cultuur onder an-
dere door het geven van Franse 
les op alle niveaus, voor kinderen 
op de basisschool, vakantiecursus, 
Frans voor beginners en gevorder-
den en Franse conversatie voor 
vergevorderden. Daarnaast geeft 

de Alliance Française Zutphen 
ook een Franse literatuurcursus 
en worden maandelijks culturele 
activiteiten, waaronder lezingen 
over bijvoorbeeld mode en taal, 
culinaire aangelegenheden, beel-
dende kunst, literatuur, vertonen 
van een film, toneelstuk of muziek 
georganiseerd en iedere twee jaar 
een culturele reis naar Noord-
Franse steden.

Vele genodigden kwamen naar 
Vorden, al achttien jaar de woon-
plaats van Marcel Bugter, om ge-
tuige te zijn van zijn officiële af-
scheid. De sprekers, allen in hun 
geliefde Franse taal, waren zonder 
uitzondering lovend. De taak als 
voorzitter is overgenomen door 
Marieke Lodder, zij sprak woor-
den van welkom aan de leden van 
Zutphen en de afgevaardigden van 
andere allianties. Zij gaf het woord 
aan secretaris

Johan Beekman, die aangaf dat het 
niet gemakkelijk is om twee taken 
te hebben, namelijk voorzitter van 
een lokale alliantie en voorzitter 
van de Franse Alliance Nederland. 
Vandaar de keuze om te stoppen 
met een van deze taken. “Achten-
twintig jaar als bestuurslid is een 
periode of beter, een tijdperk. Eerst 
als penningmeester en vijftien jaar 
als onze voorzitter. Marcel Bugter 
had oog voor alle elementen van 
onze commissie.” Johan Beekman 
blikte terug op het werk van Mar-
cel: het Concours de la Chanson, 
een concours ter promotie van het 
Franse chanson, en culturele uit-
stapjes, met name de tour de chant 
met Christophe Chaplet vanwege 

de vijfentachtigste verjaardag van 
de alliantie. Daarnaast vertelde hij 
anekdotes van reizen naar Rouen 
en Normandië. “Marcel is een 
man die de mogelijkheden be-
studeert, initiatieven neemt, die 
kansen ziet en manieren vindt om 
deze kansen te realiseren. Daarom 
is onder andere de Franse Alliance 
Zutphen de grootste alliantie van 
Nederland, daarvoor heeft Marcel 
zich verdienstelijk gemaakt.”

Het voorstel aan de Franse Alli-
ance Zutphen om Marcel Bugter 
te benoemen tot erelid werd una-
niem goedgekeurd. “Voor al zijn 
inspanningen om de taal te sti-
muleren, de Franse cultuur in het 
algemeen en het welzijn van onze 
Franse alliantie in het bijzonder.” 
Beekman overhandigde Bugter 
het certificaat, de Franse wijnen, 
Franse boeken en versierselen. 
Directrice de cours Milly Douma 
gaf bloemen aan Suzanne Bugter.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Dinsdag 2 februari 
2016

Gezinsdienst met 
poppentheater
VORDEN - Op 21 februari vanaf 
10.00 uur vindt een gezinsdienst 
met poppentheater plaats in de 
Dorpskerk Vorden.

Het zal je maar gebeuren, kom je 
in de kerk en word je begroet door 
Henkie, de eigenwijze en grappige 
pop van Matthijs Vlaardinger-
broek. Dat kan je meemaken op 
zondag 21 februari in de gezins-
dienst. Henkie komt niet alleen 
mee met Matthijs, hij neemt ook 
nog andere vriendjes mee.

‘Torenhoog’
Deze zondag gaan we kijken naar 
en meedoen met de voorstelling 
‘Torenhoog’. Het gaat over het ver-
haal van Bartimeüs en over kleur. 
Om de kerk vol kleuren te krijgen, 
mag je in kleding in je lievelings-
kleur naar de kerk komen, dat zal 
er mooi uitzien.
Vanaf 9.45 uur is er koffie, thee en 
limonade zodat we elkaar voor de 
dienst al kunnen ontmoeten. Mat-
thijs, Henkie en de andere poppen 
hebben er heel veel zin in. Neem 
jij net als Henkie ook een vriendje 
mee? Meer informatie over Mat-
thijs Vlaardingerbroek en de voor-
stelling ‘Torenhoog’ kan je vinden 
op de website. 
   

 ■ www.kinderoptreden.nl

Dash dames 2 
ongeslagen in 
2016
Dankzij de laatste 3-2 overwin-
ning stijgt Dash dames 2 weer 
een aantal plekken op de rang-
lijst. In het carnavalsweekend 
zullen de zwart-roden aantre-
den tegen VCV, die momenteel 
op de derde plek staan. 

B  7

5  nr.

Nieuwstad 8-12, Lochem
www.vandekolkwonen.nl
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0573 - 251761
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40% Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

®

 Uitdagende opdrachten bij jou in de buurt.

Maak kennis met onze projectmanagers.

Informatie van loonspecialisten over uw CAO en salaris.

    
  Zaterdag 13 februari  ‘16
  10:00 - 15:00 uur        

Spalstraat 31, 
Hengelo gld

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.

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

UITVAARTVERZORGING

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.”

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Rustig is in zijn eigen vertrouwde omgeving 
ingeslapen onze pa en opa

GERRIT JAN HANSKAMP
sinds 29 april 1982 weduwnaar van

Gerritje Hanskamp-Gotink

levenspartner van 
Riek Lenderink-Schouten † 21-12-2007

In de gezegende leeftijd van 93 jaar.

Bernhard Hanskamp
Riet Til

Tiny Eskes-Hanskamp
Tonnie Eskes
 Menno en Francy
 Bernadet

Jan Lenderink
Gerda Lenderink-Oldenhave
 Heleen
 Chiel-Jan

Onze dank gaat uit naar 
de medewerkers van de Buurtzorg en 

de vrijwilligers van de Palliatieve Terminale Zorg.

27 januari 2016

Steintjesweide 117, 7255 DS Hengelo Gld.

Correspondentieadres: Tiny Eskes-Hanskamp
Molenweg 17, 7251 ED Vorden.

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Beurs & symposium over afscheid nemen en herdenken
´Voor een onuitwisbare herinnering’

Zaterdag

13 februari 2016
11.00 tot 16.00 uur 

Kulturhus ‘t Kruispunt
Verwoldseweg 1, Laren (gld)

Kijk voor het programma op:
www.onuitwisbare-herinnering.nl

Vrij toegang

 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze broer, zwager en oom
 

Gerrit Bruggink
 
betuigen wij u oprechte dank.

Harrie Bruggink
 

Familie B. Takkenkamp
 

Vorden, februari 2016

“Het is goed zo”

Na een lang en bewogen leven is toch nog 
plotseling overleden onze moeder, schoonmoeder, 
oma, overgrootmoeder en betovergrootmoeder

Johanna Zweersina 
Stokkink-Golstein

Annie
sinds 25 juli 1978 weduwe van 

Johan Stokkink

* Vorden, 12 juni 1923 † Vorden, 27 januari 2016

Dik en Dinie
Tonnie en Gerrit
Annie
Hans en Jo
Wim en Christien
Ineke en Willie
Gerrit en Frieda
Willie
Eddie †
Henk en Elsbeth
Marietje en Robbie
Ronnie en Lucia
Hennie en Gerrit
Kleinkinderen,  achter- en 
achterachterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
Sensire voor de liefdevolle zorg.

Correspondentieadres:
W. Stokkink
Dr. W.C.H. Staringstraat 11, 7251 AL Vorden

De afscheidsdienst en begrafenis hebben op 
maandag 1 februari te Vorden plaatsgevonden.

 
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan, onze fijne broer,
zwager en oom
 

Dirk Schouten
 
op de leeftijd van 81 jaar.

Uit aller naam:
Familie Schouten
 

Vorden, 29 januari 2016
 
Correspondentieadres:
G. Schouten
Deldensebroekweg 8
7251 PL Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 3 februari van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
 
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

‘Ik heb een goed leven gehad’

Bedroefd, maar dankbaar voor de mooie herinne-

ringen, delen wij u mede dat onze lieve en sterke 

mam en (overgroot)oma na een lang en zorgzaam 

leven is overleden.

 

Elisabeth Krooshof – van der Hoogt

Bep

* 23 november 1923 † 31 januari 2016

Carien

Margreet

Reinoud en Marjan

(achter)kleinkinderen

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op 

zaterdag 6 februari om 14.00 uur in crematorium 

‘de Omarming’, Voorsterallee 95 te Zutphen.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 

koffiekamer aldaar.

Wij zijn Buurtzorg Molenblik dankbaar voor de 
jarenlange liefdevolle verzorging van mam.

Met liefde hebben wij afscheid genomen van onze 

krachtige, zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve 

oma en overgrootoma

 

Bep Lakerveld-van de Giessen  
Sinds 2007 weduwe van Cees Lakerveld 

Arkel, 2 augustus 1931 Vorden, 27 januari 2016

Dick en Yvon Floor

Kim, Merlijn Véronique en Niels, Ise, Jinte

Bob  Nena en Twan

Niek en Jessi Anna

Hetty en Berno  Loecky en Bert

Lucy en Asim, Asim Tom

Rebecca en Wout, Zilvano, Aiden Bram en Merel

 Sam

Bart

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: de Bongerd 1, 7251 CC Vorden



Toneelbezoekers in Vierakker-Wichmond 
vallen met 'De kont in de botter'
VIERAKKER-WICHMOND - Toneel-
groep Vierakker-Wichmond 
zorgde afgelopen weekeinde met 
de klucht 'Met de kont in de bot-
ter' voor 'toptoneel' in het altijd 
knusse zaaltje van het Ludgers-
gebouw in Vierakker. De bezoe-
kers vielen letterlijk zoals het 
spreekwoordelijke gezegde zegt 
'Met de kont in de botter'. Drie 
uitverkochte zalen (op twaalf 
stoelen na) genoot met volle teu-
gen. Komend weekeinde (vrij-
dag- en zaterdagavond) zijn de 
vierde en vijfde voorstellingen 
uitverkocht. Goed voor in totaal 
638 betalende bezoekers!

Door Jan Hendriksen

Zondagmiddag is het miezerig 
buiten, niet echt winters op deze 
laatste zondag in januari. Het 
vochtigheidsgehalte is buiten 
hoog. De ramen van het Ludgers-
gebouw zijn dan ook beslagen. 
Het knusse toneelzaaltje is al ruim 
voor aanvang volgestroomd. Ver-
wachtingsvol zit het publiek gezel-
lig met elkaar te keuvelen. Toneel-
groep Vierakker-Wichmond heeft 
inmiddels een reputatie hoog te 
houden. Speelde men tot voor tien 
jaar geleden nog voor amper voor 
twee 'zaaltjes' volk. De laatste vijf 
jaar stroomt het publiek in grote 
getale naar Vierakker-Wichmond 
toe en zit de zaal telkens tjokvol. 
En aan de verwachtingen werd 
weer met verve voldaan.

Onder leiding van de bezielende 
Vordense regisseur Henk Broek-
gaarden haalde de groep alles uit 
zijn vermogen. Het kleine toneel, 
die wat beperkingen met zich 
meebrengt, werd optimaal benut 
en de decorbouwers hadden hun 
handen creatief uit de mouwen 
gestoken. In de van oorsprong 
Duitse klucht (Kohle, Moos und 
Mause), geschreven door Bernd 

Gombeld en vertaald door Ben te 
Velde, volgt zich het ene misver-
stand na het andere zich op. En 
dat is ook de grote kracht van deze 
klucht.

Een slechthorende oma ("O wee, O 
wee, O wee") gepeeld door Henna 
ter Vrugt en de niet al te snuggere 
dochter Roos (Marieke Vaartjes) 
van de buren begrijpen een alle-
daagse afspraak totaal verkeerd. 
Oma en Roos luisteren een gesprek 
af waarin sprake is van 'afknallen' 
en 'onder de grond stoppen'. 

En als Hannes (Cordrik van der 
Meulen), de zoon van landbouwer 
Sjoerd (Gerard van Til) dan een 
gat moet graven, even later een 
schot klinkt en de jongen verdwe-
nen is worden daaruit conclusies 
getrokken.,, Door dit alles wordt 
het er beslist niet gemakkelijker 
op als even later de inspecteur 
Geert (Ronald Wolbrink) van de 
Staatsloterij op komt dagen met 
een cheque van een miljoen euro! 
Kortom de verwikkelingen stapel-

den zich nadrukkelijk op en dat 
zorgde voor de nodige hilariteit 
onder het publiek dat zich zicht-
baar vermaakte. Een daverend 
applaus was dan ook meer dan 
terecht.

Samenstelling
De toneelgroep bestond dit jaar 
verder uit Annemarie Wolbrink 
(Truus, de echtgenote van Sjoerd), 
Jan Borgman (Boer Hendrik), Ri-
anne Neerlaar (echtgenote van 
Hendrik), Erik Klein Haneveld 
(veehandelaar Moes), Steven Pen-
nekamp (politieagent Brouwer) en 
debutante Anne-Wil Klein Lender-
ink (Roxy, dame van lichte zeden). 
Soufleur was Ria Tijssen en de 
grime werd verzorgt door Gerrie 
Berenpas, Josine Breukink en Mar-
lot Wolbrink. Voor de toneelbouw 
waren Anton Jansen, Jos Wolbrink, 
Jordy van Til en Bouke Wolbrink 
verantwoordelijk en voor het ge-
luid Jos Wolbrink en Bert van Dijk. 
De algemene ondersteuning was 
in handen van Jan Tijssen en Erna 
Roeterdink.

"Ik voel me het 
feestvarken"
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Martin Beyer, Délégué 
Général de la Fondation Alliance 
Française de Paris aux Pays-Bas 
sprak eveneens lovende woorden 
over Marcel Bugter. Hij stelt dat de 
alliantie Zutphen een voorbeeld 
is. Van de 33 afdelingen in Neder-
land is Zutphen de grootste met 
ruim 200 leden. Beyer bedankte 
Bugter met een fles cognac: "merci 
beaucoup!" Milly Douma deed er 
een hotelbon bij.

Evelyne Turk sloot de rij sprekers 
af. Zij beschreef Marcel als ven-
dangeur, druivenplukker, maar 
ook noemde zij zijn voorkeur voor 
Parijs en had bijpassende cadeaus 
voor hem mee. Belangrijker was 
het insigne dat zij op zijn revers 
plakte. Helaas was deze niet offi-

cieel, maar in zijn functie van pre-
sident van de federatie heeft hij de 
echte épingle in zijn la en kreeg hij 
toestemming om deze te vervan-
gen. Marcel Bugter nam na al deze 
mooie woorden en cadeaus het 
woord en bedankte met humor 
de aanwezigen. "Ik voel me het 
feestvarken." Hij vertelde zijn ge-
schiedenis en leuke speerpunten 
over de Alliance Francais de Zut-
phen: zijn penningmeesterschap, 
reizen, theater en samenwerking 
met scholen.

"Ik ga verder met mijn werk als 
landelijk president in samenwer-
king met mijn vrienden." Chan-
sonnier Christophe Chaplet ver-
raste Marcel Bugter met een Frans 
gezongen ode. Het gezelschap 
bleef nog geruime tijd bijeen met 
een drankje en een hapje.

   

Voorlezen in bibliotheek 
Vorden
VORDEN - Voorlezen is leuk! En 
belangrijk voor de taalontwik-
keling van ieder kind. Tijdens de 
Nationale Voorleesdagen wordt 
het voorlezen aan jonge kinde-
ren extra in het zonnetje gezet. 
De Nationale Voorleesdagen 
vinden plaats van woensdag 27 
januari t/m zaterdag 6 februari 
2016. 

Om extra aandacht voor het voor-
lezen te vragen, komt mevrouw 
Jannet te West voorlezen in bibli-
otheek Vorden. Zij is sinds kort 
lid van de Raad van Toezicht van 
bibliotheek West-Achterhoek en 
heeft voorlezen hoog in het vaan-

del staan. Zij gaat het verhaal: "We 
krijgen er een geitje bij" voorlezen. 
Dit boek gekozen tot prentenboek 
van 2016

Voorleesochtend
Het voorlezen vindt plaats op 
donderdagmorgen 4 februari. 
Mevrouw Jannet te West zal rond 
10.15 uur beginnen met voorle-
zen. Kinderen en ouders zijn van 
harte welkom om hier bij aanwe-
zig te zijn. Adres: Raadhuisstraat 5, 
7251 AA te Vorden.
   

 ■ www.
bibliotheekwestachterhoek.nl

HENGELO - Op maandag 25 janu-
ari is onder een overweldigende 
belangstelling het boek Ode aan 
de Achterhoekse Motorcross 
gepresenteerd. Eetcafé Jansen 
en Jansen puilde uit toen enige 
honderden crossers, sponsoren 
en liefhebbers zich hadden ver-
zameld. Iedereen was nieuws-
gierig naar het boek waarin alle 
Achterhoekse crosskampioenen 
uit verleden, heden en toekomst 
een plaats hebben gekregen. 
De jongste was Mick Wopereis 
uit Zieuwent, de oudste Bennie 
Hartelman. Onder de aanwezi-
gen waren ook Bennie Jolink en 
Martin de Graaff, vice-president 
van de FIM. Veel crossers van 
verschillende generaties zagen 
elkaar voor het eerst sinds lange 
tijd weer, zodat het geheel meer 
een karakter van een reünie had.

Spreekstalmeester Joop Wueste-
nenk gaf een samenvatting van de 
motorcrosshistorie en een over-
zicht van de lange lijst kampioenen. 
Schrijver en uitgever Willy Her-
mans vertelde over hoe het boek 
tot stand was gekomen. Daarna in-
terviewde Joop Wuestenenk enkele 
crossers die smakelijke anekdotes 
en sterke verhalen wisten te vertel-
len, net als in het boek. Hij haalde 
Jan Oosterink, Rikus Lubbers, Bart 
Notten, Gerard Seesing, Jacob 

Barth, Willie van Wessel en Koen 
Hermans naar voren. Willie van 
Wessel vertelde dat hij al eens tus-
sen kwalificaties en de wedstrijden 
een wortelkanaalbehandeling van 
'vliegend tandarts' Gerrit Wolsink 
had gekregen en vervolgens beide 
manches won.
Tot slot kwamen de allerbeste mo-
torcrossers op het podium: Daniël 
Willemsen en Gerrit Wolsink. Wil-
lemsen is tienvoudig wereldkampi-
oen in de zijspancross en Wolsink 
was twee maal vice-wereldkampi-
oen en de beste Nederlander ooit 
in de koningsklasse: de 500cc-klas-
se. Nadat Joop Wuestenenk hen 
enkele vragen had gesteld kwam 
plotseling met donderend geweld 

onder grote hilariteit postbode 
Ad Ridderhof op een oude Triton 
het café binnen. Hij had de eerste 
exemplaren van het boek bij zich, 
die daarna door Peter Rietman en 
Willy Hermans aan Daniël Willem-
sen en Gerrit Wolsink werden over-
handigd.

Hierna kon iedereen het boek aan-
schaffen en bewonderen en bleef 
het nog lange tijd erg gezellig. Het 
is een lijvig boek geworden van 240 
pagina's met prachtige verhalen 
en anekdotes en veel schitterende 
foto's. Het is een eerbetoon aan alle 
crosskampioenen, maar ook een 
mooie reclame voor deze specta-
culaire tak van sport.

Daniël Willemsen en Gerrit Wolsink
krijgen eerste crossboek

Een slechthorende oma gespeeld door Henna ter Vrugt en de niet al te snuggere dochter 

Roos (Marieke Vaartjes). Foto: Jan Hendriksen.  

Activiteiten agenda
9 - 16 februari  Koersbal 10.00 – 11.30 uur
11 - 25 februari   Handwerken-Handvaardigheden 10.00 – 11.30 uur
  9 - 16 februari  Rummicub 14.30 – 15.30 uur
  9 - 16 februari  Kaarten 14.30 – 16.30 uur
       13 februari  Repaircafe 10.00 – 12.00 uur
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub     9.00 – 12.00 uur
Elke woensdagmorgen koffie drinken 10.00 – 11.30 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.

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

St.Hoormij/NVVS organiseert in 2016 spreek-
uur voor mensen met hoorproblemen elke 2e 
donderdag van januari t/m april. Eerst volgende 

spreekuur is 11 februari a.s. U kunt zich aanmelden bij St. Welzijn tel.
nr. 0575-553405 of e-mail: info@welzijnvorden.nl (di/woe 9-11 uur). 
Locatie: Kulturhus Vorden.

REPAIR CAFE
13 februari is er weer Repair Cafe in Kul-
turhus het Dorpscentrum in Vorden. 

Tijd: 10.00-12.00 uur. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. 
Deskundige vrijwilligers bieden hun hulp aan bij het repareren. Alleen 
materiaal wordt in rekening gebracht. Spullen die niet gerepareerd 
kunnen worden, neemt de bezoeker mee terug naar huis.

Nieuw in het REPAIR CAFE:  Inloop vragenuur over iPhone of iPad!
Hebt u een iPhone of iPad, maar loopt u tegen problemen aan of blijft 
de werking soms nog een raadsel? Tijdens het Repaircafé kunt u met 
uw eigen iPhone of iPad langskomen om uitleg te vragen over iets waar 
u niet uitkomt. 
Dan kunt u gelijk ook informatie ontvangen over de iPad cursus die de 
Stichting Welzijn organiseert in samenwerking met Stichting Senior-
Web.
Voor data Repaircafé zie agenda Stichting Welzijn.
Willy Gotink, tel. 0575-553405 (di/woe 9.00 – 11.00 uur).

Peter Rietman, Daniël Willemsen, Ad Ridderhof, Gerrit Wolsink en Willy Hermans met het 

boek Ode aan de Achterhoekse Motorcross. Foto Henk Teerink   

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 2 februari 2016



BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575 - 470354

www.hetkacheltje.nl

Nu € 500,-  
subsidie* mogelijk  
op pelletkachels! 
*Informeer naar de 
mogelijkheden.

Onze showroom is geopend op: 
Do. 13.00 - 17.00 uur 

Vr.  09.00 - 17.00 uur 

Za. 09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

E V E N T  C A T E R I N G

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 2 t/m maandag 8 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.

0.69

1.99

DE LEKKERSTE /BESTE UIT FLORIDA....

GRAPEFRUIT 

STAR RUBY RED 5 voor   

ZE ZĲ N ER WEER BELICHTE TEELT....

HOLLANDSE TROSTOMATEN
 500 gram

GROENTEKOOPJE....

mooie blanke

WITLOF   500 gram

VAN ONZE VASTE TEELER VERHAGE....

knapperige ELSTAR APPELEN 
1,5 kg 

UIT EIGEN KEUKEN!!!

diverse soorten kant en klare

OVENSCHOTELS  À LA REINIER  
+ bakje rouwkost naar keuze

1.29

2.99

5.98

6.98

Groenloseweg 13 

7261 AM Ruurlo

Tel. 0573-451287 

hasseloschilders@kpnplanet.nl

 ‘Ook voor al uw 
buitenschilderwerk’

WINTER SCHILDER
KORTING

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 13 februari.

Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 

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

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

Maandaanbieding 
FEBRUARI:

PVC MODULEO
Select/Transform/Impress

EGALISEREN ONDERVLOER
Lijm- en legkosten €15,- per m2*

*Vraag naar de 
voorwaarden in 

de winkel.

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

VLEESWARENKOOPJE

100 gram rauwe ham + 100 
gram boterhamworst

samen 325

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Rosbief aan 
stuk

875
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde 
schnitzels

650
4 stuks

SPECIAL

Zwiebel 
crumble

225
100 gram

MAALTIJD IDEE

Jacht-
schotel

550
500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 6 februari



Rita Berends uit Linde is gastvrouw
in Griekenland
LINDE - Het kan soms raar lopen in het leven. Rita Berends, een smids-
dochter uit Linde, vertrekt rond 1987 als hostess naar Griekenland. 
Wordt op het eiland Rhodos verliefd op horecaman en kok Yiannis Kir-
ligitsis. Ze trouwen en kopen in het bergdorpje Ano Pedina een oude 
dokterswoning. Beginnen daar een klein hotel met de naam Porfyron. 
Dankzij hun beider vakmanschap wordt het hotel een succes en ont-
vangen ze er ook veel Nederlandse gasten. Een van die gasten is foto-
grafe Ruth de Ruwe uit Den Burg (Texel), die al enkele fraaie fotoboeken 
op culinair gebied heeft uitgegeven. Het idee ontstond om ook aan deze 
streek en zijn gerechten een fotoboek te wijden. 'Smaken van de Griekse 
Zagori' heet het en het verschijnt volgende week. Het wordt tot grote 
vreugde van Rita op 6 februari gepresenteerd in haar geboortedorp Vor-
den tijdens een 'Open Huis' in Het Proathuus in Linde vanaf 14.00 uur.

Ruth de Ruwe en haar man wa-
ren jaren geleden dus toevallige 
gasten, kwamen onder de indruk 
van dit hotel dat gelegen is in een 
nationaal park. Ruth was verrukt 
van de streek en de ongerepte na-
tuur. Verrast ook door de gastvrij-
heid van de bewoners. En ook zeer 
enthousiast over de keuken van 
het hotel, want kok Yiannis is een 
meester in zijn vak. Er worden al-
leen gerechten geserveerd bereid 
met lokale ingrediënten. Zoals 
paddenstoelen, wilde asperges, 
bosaardbeitjes en kruiden die daar 

overal in het wild voorkomen. Ruth 
reisde vele malen naar het hotel, en 
fotografeerde een groot aantal van 
de maaltijden, kreeg van Rita infor-
matie over de recepten en maakte 
vanzelfsprekend ook foto's van 
de prachtige natuur. Zo ontstond 
met medewerking van de culinaire 
journalisten Annette van Ruiten-
burg en Marian Merkelbach let-
terlijk en figuurlijk een verrukkelijk 
foto- en kookboek over de streek, 
de rijke tradities die boeiend door 
Rita worden beschreven en over 
de bijzondere spijzen en dranken 

die in deze eerlijke keuken aan 
de gasten worden voorgezet. Met 
daarbij dus die honderden de eet-
lust opwekkende foto's. Waarbij er 
ook rekening is gehouden dat de 
kruiden die in de recepten worden 
genoemd ook in Nederland ver-
krijgbaar zijn. Dus de maaltijden 
kunnen ook hier worden bereid.
De smaken van de Griekse Za-
gori zijn overigens voor een aantal 
Vordenaren al een bekend begrip. 
Diverse vrienden van Rita zijn na-
melijk al gast geweest in haar ho-
tel. En vanzelfsprekend hoopt ze 
met dit boek ook de aandacht te 
vestigen op het prachtige gebied 
waar zij woont en nieuwe gasten te 
kunnen verwelkomen in het hotel. 
Ongetwijfeld zal dit fotoboek, dat 
wordt uitgegeven door Ruth de Ru-
we Producties in Den Burg (Texel), 
daar zeker aan meewerken.

Het boek is verkrijgbaar bij Bruna 
Vorden, Boek&Co Warnsveld, 
Praamstra in Deventer en via www.
annettevanruitenburg.nl en info@
ruthderuwe.nl.

VORDEN - De duo-expositie 
Rondom de leegte in Galerie 
Agnes Raben omvat recent ab-
stract werk van Christine Bit-
tremieux en Eddy Stikkelorum. 
Schilderijen van Christine Bit-
tremieux en sculpturen van 
Eddy Stikkelorum. Publicist 
Ingrid Blans opent de expositie 
in aanwezigheid van beide kun-
stenaars op zondag 7 februari 
2016 om 15.00 uur. Inloop vanaf 
14.30 uur. De expositie is te zien 
tot en met 13 maart 2016. 

De titel van de expositie verwijst 
naar de verwantschap in het werk 
van beide kunstenaars. 

Galerie Agnes Raben is gevestigd 
aan de Nieuwstad 20 in Vorden 
en is tijdens de expositie open 
op vrijdag, zaterdag, zondag en 
maandag van 11.00 - 17.00 uur 
en op afspraak. Telefoon 0575 
551647. Zie voor meer informatie 
de website.

Christine Bittremieux
Christine Bittremieux (Brussel, 
1951) woont en werkt in Amster-
dam. In de olieverfschilderijen 

van Bittremieux licht soms een 
glimp van een landschap op. 
Maar de 'landschappen' laten 
zich niet door een horizon beper-

ken. De focus ligt op de formele 
aspecten van de schilderkunst: 
kleur, streek, drager, textuur. Het 
gebaar en de verfstreek spelen 
een centrale rol in het verbeelden 
van de desolaatheid en de kracht 
van de leegte.

Eddy Stikkelorum
Eddy Stikkelorum (Den Haag 
1955) woont en werkt in den 
Haag. Stikkelorum is een kunste-
naar en vrij vormgever voor wie 
de artistieke vrijheid belangrijk 
is. Zijn sculpturen zijn gemaakt 
uit moderne materialen als gela-
mineerd hout, perspex en epoxy.

Door het kunstwerk van associ-
aties te bevrijden ontstaat een 
beeld met een eigen betekenis. 
Een beeld als een verstilde bewe-
ging. En een beeld dat altijd een 
fysieke leegte omarmt.
   

 ■ www.galerieagnesraben.nl

Expositie 'Rondom de leegte'

Schilderij van Christine Bittremieux. Foto: Christine Bittremieux.

Rita Berends. Foto: Ruth de Ruwe

Huis en landgoed Wildenborch herenigd
VORDEN - Stichting de Wilden-
borch en Stichting Geldersch 
Landschap hebben overeen-
stemming bereikt over de over-
dracht van ca. 17 ha bos. Op 1 
februari draagt Geldersch Land-
schap de grond, het Bosket ge-
naamd, over aan Stichting de 
Wildenborch. Hiermee worden 
huis en goed weer herenigd. 
Voor de familie Staring is de aan-
koop een lang gekoesterde wens. 
Zij wil het nieuwe bezit integre-
ren in het totale beheer van huis, 
tuin en bos.

Directeur-bestuurder GLK, Peter 
van den Tweel, is blij dat na een 
lange voorbereidingstijd het park-
bos weer wordt toegevoegd aan het 
landgoed in de Achterhoek. Stich-
ting de Wildenborch heeft het huis 

en grootste deel van het landgoed 
in eigendom en beheert dit met 
grote zorgvuldigheid. Als ANBI-
stichting hebben zij praktisch de-
zelfde doelstellingen als het Gel-
dersch Landschap. Beide partijen 
kijken dan ook met grote tevreden-
heid terug op het bereikte resultaat.

Het huidige Huis de Wildenborch 
kwam tot stand toen Damiaan Sta-
ring in 1780 de resterende toren 
van een middeleeuwse burcht om-
vormde tot een landhuis. Daarna 
bewoonde zijn zoon, de bekende 
dichter A.C.W. Staring, de Wilden-
borch tot zijn dood in 1840. Ook nu 
nog bewonen en beheren zijn na-
zaten het landgoed. 
   

 ■ www.wildenborch.nl Huis en landgoed de Wildenborch. Foto: PR

P.K.V. doet 
mee aan 
Champion Show 
Nieuwegein
VORDEN - Tijdens de Champion 
Show Nieuwegein en de Spil-
broekshow Neede zijn diverse 
uitslagen behaald door de leden 
van de pluimvee- en konijnen-
vereniging Vorden. 

Konijnen:
Gele van Bourgondie: W. Boersma 
2xF, 4xZG.
Hollander: T. Janssen 2 xF, 4xZG.
Rus: T. Janssen 2xZG, 3xG.
Klein Zilver: Sven Janssen 2xF, 
3xZG.

Sierduiven
Felegyhazer Tuimelaar: 
F. van Olst 1x96, 3x94 punten.

Spilbroekshow Neede 

Hoenders
Wyandotte: B. Wassink 2xZG, 5xG.

Konijnen
Wener: H. Nijenhuis 2xF, 2xZG.
Pool: H. Nijhof 5xZG, 1xG.
Kleurdwerg: H. Gubbels 1xF, 
1xZG, H. Hammink 4xZG, 
H. Nijenhuis 1xZG, 1xG .

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

daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend

auteursrecht 
 

bankrecht. 

Kijk voor het allerlaat

ook de volledige inhoud 

 

Contact

Contact Bronckhorst Noord 5Dinsdag 2 februari 2016



Nieuwbouw 3 woningen 
Raadhuisstraat Hengelo 
 

23 februari 

 
INLOOP 
AVOND 

  23 februari 

huur 
€ 710,68 

 

3.69
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

1.19
  WEEKEND

1.99
  WEEKEND

0.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

300 G900 G

9 STUKS

500 G

1.5 KG1 KG PER BOS

0.314 l

3.15/l

0.99
0.4 l

1.98/l

0.79
125 g

9.52/kg

1.19

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

05 T/M 07 FEBRUARI
VOORDEEL!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  *Uit de koeling

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.ALDI.NL

Vanaf woensdag 03 februari

Culinaire soepen Piccalilly Zachte kaasjes

Shoarma met 
paprika*

Merguez*

Stoofperen BospeenMineola

Spruiten

Delicatessebolletjes
Mini-broodjes gevuld 
met stukjes fruit, 
rozijnen en noten. 

Ca. 700 g



Dash dames 2 ongeslagen in 2016
VORDEN - Na winst op ISIVOL 
uit Haaksbergen en Wevoc uit 
Westervoort moest Dash dames 
2 zaterdag 31 januari aantreden 
tegen de nummer 2 uit de com-
petitie: Tornado/Harfsen. Dash 
heeft in 2015 slechts 3 van de 10 
wedstrijden weten te winnen en 
de dames bevonden zich enige 
tijd in de gevarenzone voor 
degradatie. Dit team, onder 
leiding van Gerrit Limpers en 
Geert Harbers, wist dat in 2016 
het roer om moest voor behoud 
in de promotieklasse.

Afgelopen zaterdag werd in sport-
hal 'het Jebbink' de wedstrijd tus-
sen de nummer 9 en de nummer 2 
gespeeld. Dash zit in de 'winning 
mood' en wist dat na de winst op 
Wevoc een stunt tegen de num-
mer 2 mogelijk was. De tribune 
was goed gevuld en de dames uit 
Vorden begonnen gebrand aan de 
wedstrijd.

De eerste set startte goed voor 
Dash. Al gauw stond door een 
goede serviceserie van Kelly Go-
tink en goed verdedigend werk 
een voorsprong van 7-3 op het 
scorebord. Tornado knokte zich 
terug in de set en de rollen wer-
den omgekeerd. Door goed spel 
van Tornado en wat passfouten 
van Dash kwam Tornado op een 
voorsprong halverwege de set. 
De dames uit Harfsen en Laren 
kwamen voor te staan met een 
setstand van 13-16. Er werden 
aan beide kanten wat wissels toe-
gepast. Tegen het einde van de 
set kwam spelverdeelster Maaike 
Draaijer aan service en bleef ser-
veren tot een voorsprong van 19-
16 voor Dash. Deze voorsprong 
werd niet meer weggegeven en 
de eerste set werd vrij eenvoudig 
gewonnen met 25-18.

De tweede set begon met nage-
noeg dezelfde opstelling als in set 
1. Vol goede moed begon de vol-
gende set. Helaas keek Dash van-
af het begin van de set tegen een 
achterstand aan. Tornado had in 
deze set de touwtjes in handen. 

Dash kwam niet meer aan scoren 
toe door het goede spel van de te-
genstander. Coach Gerrit Limpers 
wisselde en nam alle beschikbare 
time-outs, maar helaas mocht 
het niet baten en werd de achter-
stand steeds groter. Tornado won 
de set zeer eenvoudig met 16-25.

Vijfde vijfsetter 
van het seizoen 
was een feit

In de derde set kwam Dash weer 
aan het volleyballen. Door goed 
spel en mooie services kwamen 
de dames al gauw op voorsprong 
in de derde set en gaven dit gedu-
rende de set niet meer weg. De 
derde set werd eenvoudig gewon-
nen door de dames uit Vorden. 
Met 25-18 op het scorebord werd 
er weer van speelhelft gewisseld.

Om vier punten in eigen huis te 
houden, moest Dash de vierde set 
winnen. In deze set kwam Torna-
do weer beter in het spel en kwa-

men de zwart-roden wat meer 
onder druk te staan. Aan het ein-
de van de set wisten de dames uit 
Vorden toch weer hun eigen spel 
op te pakken, maar helaas was dit 
te laat. De vierde set ging met 25-
21 naar de dames uit Laren.

De vijfde vijfsetter van het sei-
zoen was een feit. Om nog steeds 
ongeslagen te blijven in het jaar 
2016, moest deze set gewonnen 
worden. Van beide kanten werd 
er geknokt en waren er mooie 
rally's. Met een prachtige ace van 
Kyra Ulfman werd de set met 15-
13 gewonnen en bleven de pun-
ten in eigen huis. Wederom trok 
Dash aan het langste eind. Dit re-
sulteerde in een 3-2 overwinning. 
Dankzij deze overwinning stijgt 
Dash dames 2 weer een aantal 
plekken op de ranglijst.

In het carnavalsweekend zullen 
de zwart-roden aantreden tegen 
VCV. De dames uit Varsseveld 
staan momenteel op de derde 
plek. Dash is vastbesloten om 
ook hier punten mee naar huis te 
nemen. De wedstrijd wordt om 
18.00 gespeeld in sportcentrum 
'van Pallandt'. Er wordt gehoopt 
op veel support.

Dash doet wat het moet 
doen
VORDEN - Op zaterdag 30 januari 
stond voor Dash dames 1 alweer 
de tweede thuiswedstrijd van de 
tweede helft van de competitie 
op het programma. DeVolCo'88 
dames 1 uit Deventer, die mo-
menteel 12e staan, was de te-
genstander. In Deventer waren 
de dames uit Vorden de Deven-
ternaren de baas, met een zeer 
ruime 4-0 overwinning. Ook dit 
keer moest er met 4-0 gewon-
nen worden om uitzicht te blij-
ven houden om de tweede plek. 
Er moest dus gestreden worden 
voor elk punt.

De eerste set begonnen de dames 
uit het 8-kastelendorp voortva-
rend. Er stond een kleine voor-
sprong op het scorebord, maar 
niet veel later stond de stand ook 
alweer gelijk. Door te veel eigen 
fouten konden de rood-zwarten 
geen grote voorsprong opbouwen. 
Zo bleef het gedurende deze set 
spannend tot het laatste moment. 
Door een mooi blok van Gerdien 
Beunk en Anouk Nijbroek werd de 
set met 25-23 binnen gehaald.

De tweede set begonnen de Vorde-
naren scherper. Passend stonden 
ze goed, alleen aanvallend hadden 
ze moeite om te scoren. Zo ont-
stonden er lange rally's, waar Dash 
uiteindelijk toch wist te scoren. 
Mede dankzij een mooie serve se-
rie van Karien Meutstege werd de 
set met 25-17 binnen gehaald.

De derde set is altijd een span-
nende set, maar Dash pakte door. 
Passend kwamen de ballen goed 

aan het net, waardoor de spelver-
deelster de aanvalsters goed kon 
bereiken. Die op hun beurt weer 
konden scoren. Ook verdedigend 
werd er veel van de grond gehaald, 
zowel aan de kant van Dash, als 
aan de kant van DeVolCo. Maar dit 
keer wisten de dames uit het acht-
kastelendorp de bal eerder aan de 
grond te krijgen waardoor de set 
met 25-14 gewonnen werd.

Om aansluiting te houden voor 
de tweede plek moest er met 4-0 
gewonnen worden. De wil was 
er bij de dames van Dash, maar 
in het veld kwam het er nog niet 
goed uit. DeVolCo had niks meer 
te verliezen en ging nog voor een 
puntje. Hierdoor was het moeilijk 
voor Dash om een voorsprong op 
te bouwen. 

Verdedigend werd er nog veel 
van de grond gehaald, maar aan-
vallend werd het niet meer afge-
maakt. Toch wist Dash ook deze 
set binnen te halen en daarmee de 
wedstrijd. 25-21 was de stand en 
kon ook in sporthal 't Jebbink het 
Vordense volkslied weer gezongen 
worden.

Volgende week staat er een vrij 
weekend voor Dash ingepland, 
maar op zaterdag 13 februari mo-
gen ze afreizen naar Zwolle om 
hier aan te treden tegen Regio-
bank-Brandwacht/SVI dames 1. 
Voor de dames van Dash nog een 
onbekende tegenstander, maar 
ook hier wordt er alles aan gedaan 
om de volle buit weer mee naar 
Vorden te nemen.

   

Quintus Dames Senioren 
spelen goede wedstrijd
HENGELO - Handbalvereniging 
SV Quintus behaalde met de 
wedstrijden van zaterdag 30 en 
zondag 31 januari wisselende 
resultaten. De Dames Senioren 
1 speelden een goede thuiswed-
strijd en behaalden winstpunten, 
evenals de E1 en de D1.

Zaterdagmorgen vroeg ging Quin-
tus E1 op visite bij Huissen E1. 
Het team uit Hengelo begon zeer 
goed en ze stonden al gauw voor 
met 1-4. Daarna zakken ze een 
beetje in en kwamen achter met 
6-5. Toch konden ze de wedstrijd 
met mooie goals omzetten in een 
6-8 overwinning. De meiden C1 
moesten uit naar AAC/ Swift A. 
DC2 in Arnhem.

Ze begonnen de eerste helft goed, 
er werd hard gewerkt in de verde-
diging en in de aanval werden er 
mooie aanvallen opgezet. Helaas 
konden ze dit in de tweede helft 
niet vasthouden en liep de tegen-
stander uit. Eindstand 14-8. De 
Heren Senioren 1 speelde in het 
Universitair Sport Centrum in Nij-
megen tegen Ha-STU HS2. Uitslag 
31-22.

De enige thuiswedstrijd zondag 
31 januari was Quintus DS1 tegen 
FBC DS2. Het was een spannende 
wedstrijd. Quintus had een goede 
verdediging en in de aanval weinig 
balverlies. Er waren mooie aanval-
len, waarbij de cirkelloper goed 
gevonden werd. Ook in de tweede 
helft ging het goed en wist Quintus 
aan het eind iets uit te lopen. Eind-
stand 14- 12.

Quintus D1 mocht voor een inge-
laste wedstrijd naar Winterswijk 

HCW D1. Deze wedstrijd telt niet 
mee voor de competitie, omdat 
HCW er tussen is gevoegd. Daar-
om een mooie gelegenheid om 
wat bij de meiden en jongens uit 
te proberen qua positie spel. Een 
mooie winst behaalt, 7-11. De jon-
gens C hadden in Udi '96 HC1 een 
enorm sterke tegenstander.

De Hengeloërs hadden in Sporthal 
Kermisland in Arnhem echt wei-
nig tot niets in te brengen en dat 
resulteerde in een uitslag van 38-4. 
Quintus HS2 reisde zondag af naar 
Deventer voor de wedstrijd tegen 
DSC HS1. In de eerste helft waren 
de teams erg aan elkaar gewaagd. 
Ruststand 12-9.

Na rust liet Quintus steken vallen 
en kon de thuisploeg verder uitlo-
pen. Eindstand 24-14. De Heren 
B speelden in Sporthal De Pol in 
Gaanderen een sportieve wed-
strijd tegen Minerva HB1. Quintus 
kon de eerste helft het doel niet 
genoeg vinden, ruststand 13-4. In 
de de tweede helft echter kwamen 
de Hengeloërs terug, al was het 
net niet genoeg voor winst. Uitslag 
16-14.

Programma 14 februari:
17:05 uur Flyers, the DS1 - Quintus 
DS1: Arcus Sportcentrum

Programma 14 februari in 
Sporthal de Kamp
09:20 uur Quintus E1 - Minerva E2, 
10:10 uur Quintus D1 - Erica '76 
D1, 10:55 uur Quintus HB1 - UG-
HV HB1, 11:55 uur Quintus DC1 - 
Erix DC1, 13:00 uur Quintus HS1 
- Swift A HS3, 14:15 uur Quintus 
HS2 - Huissen HV HS2, 15:25 uur 
Quintus HC1 - AHV Achilles HC1.

De ontlading bij Dames 2. Foto: Hans Gerritsen.
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Kies je  e igen weg naar  je  diploma!

Kies je eigen weg op Het Stedelijk Zutphen
Op Het Stedelijk ga je met plezier naar school, 

je mag er kiezen en je stippelt je eigen route uit. 

Dat doe je niet alleen. Wij begeleiden jou daarbij. 

Daarmee beginnen we al vóór de zomervakantie! 

Samen gaan we aan de slag. 

Het Stedelijk is volop in ontwikkeling! Met plezier 

en enthousiasme werken wij aan onze en dus ook 

aan jouw toekomst. We bieden maatwerk, geven 

je persoonlijke aandacht en ondersteunen je zodat 

jij je volop kunt ontwikkelen. 

Haal je vwo-diploma in 5 jaar  
of volg extra vakken!
Leerlingen zijn verschillend, niet iedereen hoeft 

dezelfde weg naar zijn diploma te volgen. Op Het 

Stedelijk kunnen leerlingen versnellen en een jaar 

eerder examen doen in een aantal vakken. Dat 

gebeurt eigenlijk ieder jaar op het vwo en soms 

ook op de havo. 

Vanaf komend schooljaar kunnen leerlingen uit 

groep 8, die er echt aan toe zijn om uitgedaagd 

te worden, op Het Stedelijk het vwo in 5 jaar 

afronden! 

Gemengde leerweg
Wil je naar de mavo? En ben je gemotiveerd 

om naast alle theoretische vakken ook een 

beroepsgericht vak te volgen? Dan biedt onze 

gemengde leerweg je veel extra’s.

Open dag 6 en 13 februari 2016
Ben jij op zoek naar een school met een fijne sfeer 

waar iedereen goede begeleiding én uitdaging 

krijgt, of je nu een extra steuntje in de rug nodig 

hebt, of juist heel snel leert,  of het leuk vindt 

om naast de basisvakken extra lessen te krijgen, 

bijvoorbeeld  in de musical- of de sciencestroom?  

Kom dan naar onze open dagen.  

We zien je graag!

6 februari  
Open Thuis mavo (vmbo tl en gl) en lyceum 

(havo, atheneum en gymnasium).

13 februari 
Open Thuis vakcollege (vmbo bb en kb).

Beide open dagen zijn van 10.00 uur tot 14.00 uur 

aan de Isendoornstraat 3 in Zutphen.

Fijne sfeer: leerlingen en leraren  
kennen elkaar
Nu ook vwo in 5 jaar
Volg vakken op een hoger niveau 
Versnel in vakken waar je goed in bent
Volg een extra beroepsgericht vak  
op de mavo 
Persoonlijke begeleiding  
door je eigen coach 

Open dagen op 
Het Stedelijk!

Te huur / te koop eenvoudige 
BEDRIJFSHAL
Gelegen op het industriepark 5  te Zelhem. ca. 575 m2 met inpandig 

kantoortje en buitenterrein.

Huurprijs:
slechts € 0,10 per 
m² per dag!!

Koopsom: 
interessante koopprijs!!
(huurkoop behoort tot de 
mogelijkheden)
Perceelgrootte: 1.980 m²

Prima bereikbaar via de 
N315 en N330 en parkeren op 
eigen terrein. De bedrijfsruimte 
is voorzien van verwarming, 
krachtstroom en overheaddeur.

Plantsoenstraat 75

Doetinchem

Tel. 0314-332491

doetinchem@tenhag.nl

Tevens vestigingen 

in Almelo, Deventer, 

Enschede, Hengelo, 

Zutphen en Zwolle.

ZELHEM

TE
HUUR

TE
KOOP

www.tenhag.nl

Deze week maken wij weer extra veel 

Chipolata Schnitts
Alweer zo’n specialiteit van Banketbakkerij Jolink 

met een luchtige Zwitserse room, 
bitterkoekjes, vruchtjes 

en zuivere rum.
Daarom: geen € 9.75 

maar voor slechts 

€ 7.75

Adelaarstraat 12 • Doetinchem 
T 0314-645899

Arnhemstraat 4 • Brummen
Beukerstraat 97 • Zutphen www.jolinkbanket.nl

Hartelijk welkom op zondagmiddag 7 februari bij de                  

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST 
ACHTERHOEK!
Spreker: dhr. H.G. Dijkman, Vorden
Zang: Aaltens Christelijk Mannenkoor

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

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

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

Werken

“Ik ben Juliette en op 
mijn tiende kreeg ik een 
infectieziekte. Dankzij een 
operatie en hulp van LIGHT 

FOR THE WORLD kon ik een 
naaiatelier beginnen. Die kans 
gun ik andere jongeren met 
een handicap ook!”

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”

  ikkanwerken.nu

GIRO 131
IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

“ Geef jongeren met een handicap een eerlijke kans!”
Reinier van den Berg, ambassadeur



Play-in Harmonie Vorden

VORDEN - Harmonie Vorden streeft er jaarlijks naar om in januari een 
play-in voor jeugdige muzikanten uit de regio te organiseren. Op zater-
dagmorgen 23 januari tegen tien uur druppelden de eerste muzikanten 
binnen bij het Kulturhus. Hier werd het programma voor de dag en de 
te spelen nummers uitgereikt. Nadat de instrumenten waren uitgepakt 
en een ieder zijn plaatsje gevonden had werd er om half elf begonnen.

Het gelegenheidsorkest stond on-
der leiding van Harry ten Brinke, 
dirigent van het leerlingenorkest 
van Harmonie Vorden. Het orkest 
bestond uit jong talent van alle 
leeftijden, hieruit blijkt maar weer 
eens dat jeugdig niet direct jong 
hoeft te zijn om een instrument te 
leren bespelen. Natuurlijk waren er 
ook een aantal ervaren muzikan-
ten aanwezig om, waar nodig, te 
helpen. Het leuke van een play-in 
is dat niemand vooraf weet welke 
stukken er op de lessenaar ver-
schijnen, gedurende de dag wordt 
er gewerkt naar het hoogtepunt het 
afsluitende concert.
Een doel is het samenspel in een 
orkest te bevorderen, maar ook 
wat meer kennis te krijgen over 
bijvoorbeeld componisten. Dit 
gebeurde onder andere spelen-
derwijs tijdens het stuk te "The 
Young Amadeus", hierbij was een 
deel van de levensloop van Mozart 
samengevat in een muzikaal ver-
haal. Tijdens het afsluitende con-

cert werd het verhaal van de Young 
Amadeus verteld door Joanne Lam, 
de muzikale invulling door het or-
kest maakte het geheel beeldend. 
Geschiedenisles in een notendop. 
Het is elke keer weer een belevenis 
om samen met mensen van allerlei 
leeftijden die je nog nooit eerder 
hebt ontmoet te musiceren. Het 
was geslaagde dag waar weer eens 
bewezen is dat er nog veel jeugdig 
talent in de regio is.

Een doel is 
samenspel 
bevorderen

Wil een muziekvereniging een toe-
komst hebben dan is de jeugd van 
groot belang, er kan nu wel een 
groot orkest zitten maar wat zit er 

over twintig jaar!? Het is een con-
stante zoektocht naar talent om 
voor instroom te zorgen, zodat een 
muziekvereniging bestaansrecht 
houdt. Dit jaar is men bij Har-
monie Vorden actief aan de slag 
gegaan. In overleg met de basis-
scholen word er gedurende negen 
weken op de vrijdagmorgen les 
gegeven zodat leerlingen kennis 
kunnen maken met instrumenten 
binnen een harmonie of fanfare 
orkest. De leraren zijn de professi-
onele docenten die alle lessen ver-
zorgen voor de vereniging.
Inmiddels is het project afgerond 
op de Vordering en de Kraanvogel, 
dit middels een afsluitend concert-
je met het leerlingenorkest voor 
een publiek van ouders en leraren. 
Op dit moment is men aan de slag 
op school het Hoge en daarna volgt 
de Dorpsschool. Een arbeidsinten-
sief project, maar ook een project 
dat bij docenten en leerlingen 
voor veel plezier zorgt. Kinderen 
maken kennis met muziek en zijn 
misschien wel de toekomst van 
de plaatselijke harmonie. Voor de 
scholen een groot compliment dat 
ze tijd en ruimte bieden!
   

 ■ www.harmonievorden.nl

VORDEN - Afgelopen zaterdag-
middag, net voor de wedstrijd 
van dames 1 van VV Dash, was 
de opening van het nieuwe sco-
rebord in de zaal van sporthal 't 
Jebbink.

Mede dankzij een bijdrage van 
het Meestershuis, Schildersbedrijf 

Boerstoel, 4atHome, Keurslagerij 
Vlogman, Wijnhandel Smit, Ach-
terhoek Nieuws Weekblad Con-
tact, Tandprothetische praktijk 
J. Riefel, Roofing Service Neder-
land Dakbedekking, Visser Mode, 
Bronckhorst zonwering, Aviko, AH 
Grotenhuys, sporthal 't Jebbink, 
Doorga Matrijzen, @HartAdvies, 

Arbo Voud, Gotink uw totaalin-
stallateur, Atama Solar Energy en 
Kamphuis hoogwerkers verhuur is 
dit prachtige scorebord tot stand 
gekomen.

"Een prachtige aanwinst voor onze 
sporthal waar we trots op mogen 
zijn!", aldus Edwin Schooltink.

   

Sing-inn met liedjes van vroeger
VORDEN - De Sing-inn met be-
kende liedjes van vroeger krijgt 
dit jaar een vervolg in de maan-
den februari, maart en april. Elke 
tweede dinsdagmiddag kan er 
ontspannen gezongen worden. 
Het hoeft niet perfect! De muzi-

kale begeleiding wordt verzorgd 
door Dick Wagenvoort op de ac-
cordeon. Iedereen van 100 jaar 
en jonger wordt uitgenodigd om 
een keer mee te komen zingen. 
Neem gerust familie, vrienden en 
buren mee. De Sing-inn begint 

om 14.30 uur in het Kulturhus (de 
Raadszaal) in Vorden. Deelname 
is gratis. Meer informatie via on-
derstaand telefoonnummer.
   

 ■ tel. 0575 - 55 65 68

Opening scorebord Sporthal 't Jebbink

Het nieuwe scorebord. Foto: Hans Gerritsen

Het gelegenheidsorkest stond onder leiding van Harry ten Brinke, dirigent van het leerlingenorkest van Harmonie Vorden. Foto: PR

Medler Lente Fair zoekt 
nog standhouders
MEDLER - Stichting Oranjefeest 
Medlertol organiseert op zondag 
20 maart de vijfde editie van de 
Medler Lente Fair. De voorbe-
reidingen voor deze dag zijn in-
middels weer in volle gang. Ook 
dit jaar worden de activiteiten 
gehouden in de gebouwen en 
op het omliggende terrein van 
Elweco-Medo, Onsteinseweg 2 te 
Vorden (Medler).

De fair bestaat onder andere uit 
verkoop van tweedehands arti-
kelen, lekkernijen en kleding en 
er zijn diverse activiteiten voor 
jong en oud. Dit alles wordt ver-
zorgd door de commissieleden. 
Daarnaast zijn er verschillende 
bezienswaardigheden en hebben 
zich weer tal van ondernemers en 

verenigingen uit de regio (en daar 
buiten) aangemeld om tijdens de 
fair hun activiteiten en producten 
te promoten en te verkopen. En 
natuurlijk zullen de nodige dieren 
ook weer aanwezig zijn op deze 
Lente Fair! Omdat er wellicht nog 
ondernemers en verenigingen 
zullen zijn die de organisatie niet 
rechtstreeks benaderd heeft , maar 
toch graag deel zouden willen ne-
men aan de Medler Lente Fair, 
worden alsnog in de gelegenheid 
gesteld zich aan te melden via in-
fo@medlerfeest.nl. Verenigingen 
en goede doelen kunnen kosteloos 
deelnemen.
   

 ■ Voor meer info zie contactje 
elders in deze krant.

Lekker om je vel
Ik ben een joggingbroekouder. 
Op het schoolplein haal je mij 
er direct uit. Haren in een losse 
staart, glimmende, korte winter-
jas, grijze of zwarte joggingbroek 
en schoenen zonder veters met 
daarin dikke huissokken. 'Ik ga 
zo schrijven', hoor je me veront-
schuldigend zeggen. 'Ik moet 
sportles geven' zeg ik een vol-
gende keer. Allemaal waarheden, 
maar in feite zit het gewoon het 
lekkerst om mijn vel.
En naast alle ochtendactiviteiten 
vind ik het überhaupt een presta-
tie dat ik mijzelf iets van kleding 
aanschiet in alle vroegte. Wij jog-
gingsbroekouders komen niet 
gekapt en geschoren aan op het 
schoolplein. Wij zijn niet klaar 
voor de buitenwereld, laat staan 
voor kantoor. Maar wij zijn wel erg 
zacht en aangenaam om tegen-
aan te staan. Zo is het ook.
Er is een groep die het nog bonter 
maakt dan wij. Dat zijn de pyja-
maouders. Die verschijnen over-
dag in nachtkleding. Ja echt, het 
stond op Facebook. En dan is het 
ongeveer waar. Daar ik niet eens 
in het bezit ben van een pyjama 
haal ik me dat in geen honderd 
jaar in het hoofd. Zelfs niet in een 
ander seizoen.
Volgens een artikel op internet 
geef ik mijn kinderen het slechte 
voorbeeld. Ze denken dat het nor-
maal is dat je al mijn broeken zo-
wel kunt oprekken als knuffelen. 
En het moet gezegd, mijn oudste 
trekt het liefst alle dagen een 
makkelijke broek aan. Het is dat 
we er geen 7 hebben liggen, an-
ders was ze de hele week onder de 
pannen. En ja, ik geniet van haar 
aanblik. Wanneer ze rondschar-
relt met joggingstof om de benen 
en een glimlach om de mond.

Ik zal het u zelfs nog sterker ver-
tellen, mijn gemoedstoestand 
valt dikwijls af te lezen aan de 
outfits van mijn kinderen. Bij zon-
neschijn in hoofd en hart zien ze 
er altijd piekfijn uit. Geen bunge-
lende grote tenen uit vale sokken, 
nergens een gat op de versleten 
knieën en alles in een kloppend 
kleurenpalet.
Maar wanneer zowel mijn haar- 
als klederdracht zo druilerig is als 
mijn gemoed, dan kan het maar 
zo zijn dat we allemaal - ter eren 
van mijn stemming - de hele dag 
een onesie aanhebben en door 
het huis schuifelen op pantoffels. 
En ja, als er dan een snelle bood-
schap gedaan dient te worden, 
vervangen we enkel de pantof-
fels door iets met een harde zool. 
Meestal regenlaarzen of snow-
boots, want veters worden ons op 
zo'n dag sowieso teveel.
Het fijne is dat het ons niets uit-
maakt. We slenteren door de su-
permarkt en de school, met onze 
handen in zachte broekzakken en 
ons modebeeld op half zeven. En 
in elk omhulsel zien we altijd el-
kaar. De kinderen zien slechts mij, 
zoals ze altijd slechts mij zien. Of 
ik nu huil, lach, knutsel of kleur. 
Of ik nu een sport-, schrijf- of 
baaldag heb.
En als ik weer thuiskom van het 
schoolplein waait de vertrouwde 
stof me om de benen bij het dicht-
slaan van de voordeur. Wanneer 
ik daarna m'n veterloze schoenen 
uittrap en m'n huissokken ophijs, 
kom jij in je trainingsbroek de trap 
af. Met je mooie hoofd en je lijf 
waarop alles staat. Je ziet slechts 
mij. En met alle zachtheid van de 
hele wereld trek ik dan meteen 
mijn allermooiste glimlach voor 
je aan.

EvaSchuurman
Column

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden
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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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Op 1 maart 2016 organiseert  
sociaal team Bronckhorst Midden 
een bijeenkomst voor vrijwilligers 
en vrijwilligersorganisaties uit 
Hengelo, Keijenborg, Veldhoek en 
Velswijk. In deze omgeving zijn 
veel vrijwilligers actief. Zij zetten 
zich stuk voor stuk in voor een 
leefbare omgeving en zijn daar-
mee van onschatbare waarde. 
Sociaal team Bronckhorst 
organiseert de bijeenkomst om 
met de vrijwilligers informatie  
en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst start met een korte 
toelichting op het vrijwilligers- 
beleid van de gemeente. Vervolgens 
gaan we met elkaar in gesprek, over 
onder andere: Wie doet precies wat 
en voor welke groep? Hoe kunnen 
vrijwilligers(organisaties) elkaar 
eventueel ondersteunen en 

versterken? En wat kan de ge-
meente hierin betekenen? 

Tijd en locatie
De bijeenkomst duurt van 19.00 
tot 21.00 uur en vindt plaats in het 
gemeentehuis, Elderinkweg 2 in 
Hengelo (Gld). 

Aanmelden 
Vrijwilligers die regelmatig  
activiteiten opzetten en graag 
actief meedenken nodigen we van 
harte uit om naar de bijeenkomst 
te komen! Zij kunnen zich aan- 
melden via het aanmeldformulier 
op www.bronckhorst.nl/bijeen-
komstvrijwilligers, of door te bellen 
naar (0575) 75 02 50. Aanmelden 
kan t/m 19 februari a.s. Vrijwilli-
gers en vrijwilligersorganisaties 
die bij ons bekend zijn, zijn ook  
uitgenodigd via een brief.

Bijeenkomst voor vrijwilligers Hengelo, 
Keijenborg, Veldhoek en Velswijk

Vanaf 1 februari wordt Gert Jan 
Mugge de nieuwe bedrijvencon-
tactfunctionaris bij de gemeente. 
Gert Jan neemt de taken over 
van Peter van der Meulen, die 7 
jaar lang het aanspreekpunt 
voor ondernemers in Bronck-
horst was.

Gert Jan is betrokken bij het op-
zetten van het Ondernemers-
fonds voor Hengelo, Vorden en 
Zelhem en het project Breed-
band Buitengebied, waar een 
aantal ondernemers hem al van 
kent. Daarnaast is hij onder-
zoekscoördinator van het inwo-
nerspanel ‘Bronckhorst Spreekt’. 

De functie van bedrijvencontact-
functionaris sluit hier mooi op 
aan. Gert Jan: “Ik wil graag 
voortbouwen op de basis die 
Peter heeft gelegd en verder 
werken aan de verbinding  
tussen ondernemers en  
gemeente. Het gestalte geven aan 
de functie zal mede afhangen van 
de behoefte bij de ondernemers. 

Ik vind het in ieder geval belang-
rijk dat ondernemers een naam 
en gezicht hebben als zij een 
vraag aan de gemeente hebben. 
Ik verheug me op de samen- 
werking!” 

Een uitgebreid interview met  
voormalig bedrijvencontact- 
functionaris Peter van der Meulen 
en opvolger Gert Jan Mugge kunt u 
lezen in Breezz, de speciale  
ondernemerspagina in deze krant.

Gert Jan Mugge nieuwe 
bedrijvencontactfunctionaris 
BronckhorstDe werkzaamheden in Hummelo 

zijn weer hervat na de korte 
vorstperiode in de week van 18 
januari. Dit oponthoud heeft 
vooralsnog geen consequenties 
voor de planning. We gaan er nog 
steeds vanuit dat begin april de 
Dorpsstraat en parkeerterrein 
voor Café FF naar Steef klaar zijn. 
We werken nu aan het straatwerk 
vanaf de kruising richting het par-
keerterrein. Deze week breken we 
het volgende deel asfalt op tussen 
Van Heeckerenweg en Beatrix-
laan. We willen nu zo snel  
mogelijk de bestrating tot inrit 
van de Spar afkrijgen, zodat de 
winkel weer via de voorkant 
bereikbaar is. te hebben. 

Functie Huiskamer
Nadat de rondweg Hummelo in 
2013 openging, kregen de door-
gaande wegen in het dorp een 
andere functie (verblijf) en was 
een herinrichting van wat we de 
huiskamer van Hummelo noe-
men op z’n plaats. De huiskamer 
is het gebied tussen de kruising 
Dorpsstraat – Keppelseweg (bij 
de Gouden Karper) tot aan de 
kruising Dorpsstraat – Van  

Heekerenweg, inclusief de  
parkeerplaats. Hiervoor is,  
samen met een projectgroep van 
bewoners, ondernemers, school 
en de dorpsraad, een ontwerp  
gemaakt.

Meer informatie
Hebt u vragen? Deze kunt u stel-
len via huiskamer@hoornstra-
infrabouw.nl. U kunt ook bellen 
met de omgevingsmanager van 
het project, de heer Van Kruijs-
bergen, via (06) 10 94 25 05. Het 
project heeft ook een eigen 
facebookpagina: www.facebook.
com/huiskamerHummelo. Hier 
kunt u uiteraard ook uw vraag of 
opmerking kwijt.

Stand van zaken werkzaamheden 
Huiskamer Hummelo 

Bent u als vrijwilliger of beheerder 
verbonden aan het AED netwerk 
Bronckhorst? Dan vragen wij u
uw actuele gegevens vóór 8 februari 
door te geven via www.bronckhorst.
nl/AED. U ontvangt hierover deze 
week een mail. 

Werkgroep AED
De informatie over de vrijwilligers is 
nodig voor de nieuwe werkgroep 
AED, met daarin vertegenwoor- 
digers van belangenverenigingen. 

Graag wil deze werkgroep u ook in 
de toekomst kunnen oproepen voor 
burgerhulpverlening bij reanimaties. 
Daarnaast brengen zij de behoefte 
aan nascholing in beeld en roepen 
zij u op als nascholing voor u aan de 
orde is. In verband met de wet op de 
privacy kunnen zij deze gegevens 
alleen bij ú opvragen. Vandaar onze 
oproep. Uiteraard gaan wij zorgvul-
dig met uw gegevens om en zetten 
deze alleen klaar voor de werk-
groep AED.

Scholing
Voor iedere vrijwilliger verbonden 
aan het AED project is jaarlijkse 
scholing verplicht. In 2016 veran-
dert de jaarlijkse nascholing voor de 
vrijwilligers die geschoold worden 
door Hartveilig wonen. Als dit voor u 
van toepassing is, ontvangt u hier-
over dit voorjaar nader bericht. 

Meer informatie?
Meer informatie over het AED net-
werk/Hartveilig wonen Bronckhorst 

vindt u op www.bronckhorst.nl.  
Gebruik hiervoor de zoekterm  
Hartveilig wonen.

Oproep aan vrijwilligers/beheerders AED netwerk Bronckhorst 

De nieuwe bedrijvencontact-
functionaris Gert Jan Mugge



Op 2 februari 2016 start GGD 
Noord- en Oost-Gelderland met de 
jaarlijkse inentingen van 9-jarigen 
en de vaccinatie van meisjes 
tegen HPV. 

Alle kinderen, geboren in 2007, 
krijgen een oproep van het RIVM om 
volgens het Rijksvaccinatie-
programma ingeënt te worden 
tegen de ziekten difterie, tetanus en 
polio (DTP) en tegen de bof, 
mazelen en rode hond (BMR). 

Meisjes geboren in 2003 ontvan-
gen een oproep voor de inenting te-
gen baarmoederhalskanker (HPV). 
Ongeveer twee weken voor de vac-
cinatiedatum krijgen de ouders/
verzorgers een oproepkaart van 
het RIVM. In de bijbehorende brief 
worden datum, tijd en plaats van 
inenting vermeld. Bij verhindering 
krijgen de ouders na een jaar auto-
matisch een tweede oproep. 

Oproepschema
Er wordt op verschillende 
momenten in 2016 gevaccineerd. 
Dit kan per gemeente verschillen. 
Het vaccinatierooster staat op 
www.ggdnog.nl. Er komen nog da-
ta bij in het najaar van 2016.

HPV
Meisjes, geboren in 2003, krijgen 
een oproep. Meisjes, geboren in 
2002, die de serie prikken nog niet 
zijn begonnen, of nog niet hebben 
afgerond, krijgen ook een oproep.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de 
HPV-vaccinatie en baarmoeder-
halskanker op de website van de 
GGD of het RIVM.

Jaarlijkse vaccinatieronde voor 
9-jarigen en vaccinatie HPV

De drie buitengebiedplannen van 
Bronckhorst worden samen-
gevoegd tot één plan voor het 
landelijk gebied van de gemeente. 
Echter de 10-jaarstermijn van het 
bestemmingsplan buitengebied 
Hengelo/Vorden loopt in het voor-
jaar af. Voorafgaand aan de sa-
menvoeging actualiseren en digi-
taliseren we daarom eerst dit be-
stemmingsplan voor buiten-ge-
bied Hengelo/Vorden. 

In dit nieuwe plan Buitengebied 
Hengelo/Vorden leggen we de be-
staande situatie vast en passen 
we de bestemmingsregeling aan 
aan actuele inzichten en
ontwikkelingen. Een klankbord-
groep met inwoners, bedrijven en 
organisaties is bij dit bestem-
mingsplan betrokken.

Veranderingen
Het nieuwe plan is flexibeler 
opgezet en op een aantal onder-
werpen minder tot in detail 
geregeld. Enkele veranderingen 
in het plan zijn:
•  Uitbreiding van agrarische 

bedrijven is alleen mogelijk als 
de uitstoot van stikstof niet toe-
neemt. Als deze uitstoot wel toe 
neemt mag dit niet leiden tot 
negatieve effecten in de 
Natura 2000-gebieden

•  Bij agrarische bedrijven komt 
de sloopverplichting te ver-
vallen als de nevenfunctie, bijv. 
caravanstalling, hoofdfunctie 
wordt en onder de 350 m2 
oppervlak blijft

•  Verbreding van huisgebonden 
activiteiten in een (bedrijfs)wo-
ning of de daarbij horende 
gebouwen, zoals een beroep 
aan huis, een bedrijf aan huis, 
internetverkoop en bed & 
breakfast

•  Bij de agrarische -, de bedrijf -  
en de woonbestemming mogen 
onder voorwaarden zonne-
panelen op de grond, een kleine 
windmolen (ashoogte 25m), 
miniwindmolens (molens op 

daken) worden geplaatst. Bij de 
agrarische bestemming is 
bovendien onder voorwaarden 
biovergisting mogelijk

•  Bij de bestemming wonen is het 
onder voorwaarden toe-ge-
staan om in de bestaande bijge-
bouwen tot 350 m2 
nevenactiviteiten to e te staan

Bronckhorster 
bestemmingsplanproces
We willen komen tot één plan voor 
het stedelijk gebied en één plan 
voor het landelijk gebied. Uit-
gangspunten zijn minder 
regels, meer uitgaan van de 
eigen kracht en verantwoordelijk-
heid van inwoners en een 
bescheiden vorm van besturen. 
Ook richten we het bestemmings-
planproces zo in dat deze meer 
aansluit op de planvorming vol-
gens de Omgevingswet. Dit bete-
kent snellere procedures en min-
der administratieve kosten voor 
bedrijven, inwoners en 
gemeente. 

Terinzagelegging
Zodra het voorontwerp bestem-
mingsplan buitengebied Hengelo/
Vorden digitaal verwerkt is, kunt u 
deze inzien op www.ruimtelijke-
plannen.nl. Dit zal rond 15 
februari 2016 zijn en kondigen wij 
aan via deze gemeente-
pagina’s en op onze website. Dan 
start de inspraaktermijn van in-
spraak. Deze duurt zes weken.

Voorontwerp nieuw bestemmingsplan
buitengebied Hengelo/Vorden

Een jaar na de overheveling van 
de zorgtaken van het rijk naar 
gemeenten, wil de gemeente 
meer ruimte bieden aan vernieu-
wende initiatieven op het gebied 
van zorg en welzijn. Initiatieven 
die de zelfredzaamheid van de 
samenleving bevorderen. Om dit 
soort zorg- en welzijnsinitiatie-
ven 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 ge-
bied van zorg en ondersteu-
ning verbetert

Een adviescommissie bestaande 
uit twee inwoners van Bronck-
horst, een lid van de Participatie-

raad en twee medewerkers van 
de gemeente beoordelen de sub-
sidie-aanvragen. 

Maatschappelijke doelen
Wij toetsen de initiatieven aan 
het bereiken van maatschappe-
lijke doelen. Bijvoorbeeld inwo-
ners voelen zich gezond en zelf-
redzaam, inwoners doen actief 
mee in de samenleving en inwo-
ners ervaren een passend aan-
bod van voorzieningen. Zowel 
maatschappelijke organisaties 
als individuele inwoners kunnen 
een initiatief indienen. Voor orga-
nisaties geldt dat zij het plan sa-
men met inwoners opzetten.

Hulp bij het indienen
U kunt uw initiatieven aanmelden 
via info@bronckhorst.nl. 
De volgende organisaties kunnen 
u (desgewenst) gratis helpen bij 
het indienen 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 vindt u de 
regeling (zoek op beleidsregel 
innovatiesubsidie sociaal domein). 

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!

Voorbereidingen voor nieuwe 
rondweg nabij Aviko

Deze week zetten we de voorbe-
reidende werkzaamheden voor de 
aanleg van de nieuwe rondweg na-
bij Aviko, tussen de L. Dolfingweg 
en Dokter A. Ariensstraat, voort. 
Deze werkzaamheden bestaan uit 
het uitvoeren van een grondsane-
ring en de aanleg van een nieuwe 
verbindingsweg tussen twee par-
keerplaatsen op het terrein van 
Aviko. 

Gezien de aard en plaats van de 
werkzaamheden ondervindt u 
hiervan nagenoeg geen overlast. 
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieu-
techniek BV uit Lichtenvoorde 

voert de weerkzaamheden uit. 
De aanleg van de weg vindt plaats 
tussen maart en juli 2016.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opne-
men met Mathijs Huiskamp van 
Dusseldorp  (0544) 39 55 55.

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente maakt 

hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts infor-meren wij u over 

wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stellen. Dit 

gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook via deze 

gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en gesprekken. 

Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handige info voorbij 

komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u:

De laatste weken is het vaker 
koud en nam de kans op glad-
heid toe. Onze medewerkers 
van de buitendienst stonden 
klaar om zodra gladheid was 
voorspeld te gaan strooien. De 
gemeente heeft een beleid voor gladheidbestrijding waarin staat hoe en 
waar we strooien. Dit vindt u op www.bronckhorst.nl/gladheidbestrij-
ding. Ook vindt u hier een aantal handige tips. Wij hielden u via sociale 
media steeds op de hoogte als gladheid op komst was en we erop op uit 
gingen om te strooien. Wellicht bent u ons tegengekomen.

In 2015 bouwden we het nieu-
we kindcentrum in Steende-
ren. De vorderingen waren 
onder meer op de speciale 
facebookpagina voor dit project 
te volgen. De berichten over de 
start van de bouw, de onthulling 
van de naam van de nieuwe 

accommodatie, het bereiken van het hoogste punt, de verplaatsing van een 
herdenkingsboom bij st Joannes naar de nieuwe locatie, de oplevering en 
de opening werden veel bekeken en door u gewaardeerd. Met de De Pan-
nevogel heeft Steenderen een mooie accommodatie waar de gebruikers 
vele haren mee vooruit kunnen. Dank voor uw enthousiaste reacties!

 Tweets van de maand

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) 
of like ons op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst)!

Raad wil discus-
sie over aard, 
schaal, grootte 
en toekomst 
landbouw 

De gemeenteraad heeft op 28 
januari 2016 een voorberei-
dingsbesluit genomen voor 
het perceel Polweg 6 in 
Wichmond. Zij deed dit om de 
mogelijkheid te hebben om 
een open discussie te voeren 
over aard, schaal, grootte en 
toekomst van de landbouw in 
het kader van het bestem-
mingsplan voor een groot deel 
van het gemeentelijk buiten-
gebied. Het voorbereidingsbe-
sluit beslaat het agrarisch 
bouwperceel Polweg zoals 
dat vastgelegd is in het be-
stemmingsplan, met uitzon-
dering van het deel van het 
bouwperceel waar overeen-
komstig de omgevingsvergun-
ning de eerste fase (voor ca. 
100 koeien) gebouwd kan 
worden. De locatie ligt binnen 
een kwetsbaar gebied waar-
voor momenteel nog onduide-
lijk is welke plannen de initia-
tiefnemer precies heeft en 
waar maatschappelijk veel 
weerstand tegen is. Voor de 
resterende plannen voor het 
perceel (fase 2 en 3) betekent 
het voorbereidingsbesluit dat 
nu eerst de discussie in de 
raad afgewacht moet worden. 
De raad zal hierover dit jaar 
besluiten (het voorbereidings-
besluit is een jaar geldig). 
 
Nieuw bestemmingsplan 
buitengebied 
Voor het buitengebied Henge-
lo/Vorden is een nieuw be-
stemmingsplan in voorberei-
ding. Zie elders op deze pagi-
na. Hierbij zal in dit bredere 
kader uitgebreid stil worden 
gestaan bij aard, schaal, 
grootte en toekomst van de 
landbouw. De raad wil de dis-
cussie op dat moment laten 
plaatsvinden en niet nu naar 
aanleiding van één aanvraag. 

Voorbereidingsbesluit 

Polweg 6 in Wichmond  



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-vou-
dige wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen rech-
ten 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 bekendma-
king 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:
•  Beukenlaan, kappen 13 eiken waarvan 5 vergunningsvrij en kappen 6 essen vergunnings-

vrij

Drempt:
• Zomerweg 8, vergroten werktuigenberging, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Entweg 10 t/m 16 (even), gewijzigd bouwen 4 woningen, aanvraag ontvangen
•  Heideweversweg 4A, plaatsen agrarische bedrijfsruimte en bekleden voorgevel bedrijfs-

ruimte, vergunning verleend
• Plataanweg 24, vergroten dakkapel, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg 59, verbouwen woning, vergunning verleend
• Sarinkkamp  7, organiseren voorjaarsconcert, vergunning verleend
•  Zelhemseweg 15 (De Hietmaat), organiseren Concours Hippique landelijke paardensport, 

vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Dubbeltjesweg 22, verbouwen koetshuis, vergunning verleend
• Monumentenweg 30, organiseren Keppelrun, vergunning verleend

Hummelo:
• Groeneweg 13, gedeeltelijk vernieuwen schuur, aanvraag ontvangen
• Torenallee 8, plaatsen reclame, vergunning geweigerd

Laag Keppel:
• Van der Hardt Abersonlaan 3, kappen eik, vergunning verleend

Steenderen:
• Bronkhorsterweg, instellen parkeerverbod, ontwerp besluit genomen
• Burgemeester Smitstraat 19, gebruik deel pand als bedrijfswoning, vergunning verleend

Vorden:
• Julianalaan 38, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
•  Dokter C Lulofsweg 2a, afwijken bestemming mbt wonen op begane grond, aanvraag ont-

vangen 
•  Eikenlaan 22, wijzigen aantal kindplaatsen BSO Ariel in Landelijk Register Kinderopvang 

en Peuterspeelzalen, besluit genomen
• Kapelweg 2, kappen 4 populieren, eik en els, vergunning verleend
• Kasteelweide, organiseren Concours Hippique, vergunning verleend
•  Kerkstraat 17, wijzigen naam Avonturijn BSO Vesta in Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen, besluit genomen
•  Kerkstraat 17, wijzigen naam Avonturijn Speel-/leergroep Ot en Sien in Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen, besluit genomen
•  Kerkstraat 17, wijzigen aantal kindplaatsen BSO Vesta in Landelijk Register Kinderopvang 

en Peuterspeelzalen, besluit genomen
• Ruurloseweg 46, organiseren keverweekend, vergunning verleend
• Strodijk 6, kappen amerikaanse eik, vergunning verleend

Wichmond:
• Broekweg 17, kappen notenboom, vergunning verleend
•  Dorpsstraat 19, wijzigen naam Kindcentrum Avonturijn-Wichmond in Landelijk Register 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen, besluit genomen
• Polweg 6, voorbereiden bestemmingsplanherziening, voorbereidingsbesluit

Zelhem:
• Ericaweg 20, bouwen bedrijfshal met kantoor, vergunning verleend
• Halseweg 29D, organiseren Achterhoek-Salland-veldtocht, vergunning verleend
• Hengeloseweg 13, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Ruurloseweg 35a, vernieuwen voorgevel garagebedrijf, vergunning verleend
•  Wolfersveenweg 3, wijzigen aantal kindplaatsen Avonturijn BSO Ceres in Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, besluit genomen

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Jaarlijks overlijden in Nederland 
ongeveer 15 mensen door koolmo-
noxide. Per jaar worden gemiddeld 
150 mensen in een ziekenhuis op-
genomen na vergiftiging door kool-
monoxide. De oorzaak is meestal 
een slecht onderhouden verbran-
dingstoestel én te weinig ventilatie. 
Koolmonoxide is een zeer giftig gas 
en ontstaat door onvolledige ver-
branding van bijvoorbeeld gas of 
hout. Het is een echte sluipmoorde-
naar: u proeft of ruikt het niet. Voor 
u het weet bent u bewusteloos.

Waarom is koolmonoxide gevaar-
lijk?
Koolmonoxide is kleurloos, u kunt 
het niet zien en geurloos, u kunt het 
dus niet ruiken. Het bloed neemt 
koolmonoxide 250 keer sneller op 

dan zuurstof, met als gevolg dat er 
zuurstofgebrek ontstaat in de be-
langrijke organen zoals de herse-
nen.  Iedereen die in een huis 
woont met verbrandingstoestellen 
(bijvoorbeeld kachel, geiser, cv, 
combiketel), een open haard of een 
garage aan het huis vast waar ver-
brandingsmotoren worden gestart, 
loopt mogelijk gevaar op CO-vergif-
tiging.

Hoe herkent u een koolmonoxide-
vergiftiging?
De eerste lichamelijke symptomen 
van een koolmonoxidevergiftiging 
lijken op een griepje: lichte hoofd-
pijn, misselijkheid, overgeven en 
vermoeidheid. Ook voelt u zich ver-
ward en/of slaperig en krijgt u een 
versnelde hartslag. 

Bij een hoge concentratie koolmo-
noxide treden er ernstige sympto-
men op zoals: bewusteloosheid, 
coma, blijvende hersenschade met 
mogelijk overlijden als gevolg.

Wat moet u doen bij koolmonoxi-
devergiftiging?
• Waarschuw huisgenoten 
• Zet ramen en deuren wijd open 
•  Schakel (indien mogelijk) de bron 

uit 
•  Haal het eventuele slachtoffer uit 

de vergiftigde ruimte en leg hem 
of haar in de frisse lucht 

• Bel 112 

Hoe kan ik koolmonoxidevergifti-
ging voorkomen?
Het is belangrijk uw (open)verbran-
dingstoestel jaarlijks door een er-

kend installateur te laten controle-
ren. Zorg daarnaast voor voldoen-
de luchttoevoer.
Zorg daarnaast altijd voor voldoen-
de ventilatie. Tegenwoordig zijn 
veel woningen heel goed geïso-
leerd. Daardoor is er bijna geen na-
tuurlijke ventilatie meer via kieren 
en gaten. Hebt u een centraal af-
zuigsysteem? Sluit dan nooit de 
luchtaan- en afvoer af. Ook niet in 
een zeer koude winter.

Of u nu een geiser, cv of gaskachel 
heeft: om het aardgas te kunnen 
verbranden is zuurstof  nodig. Is er 
te weinig zuurstof, dan is de ver-
branding niet volledig en vormt er 
zich koolmonoxide. Wanneer moet 
u zich ongerust maken?
•  De vlam in het gastoestel is 

oranje in plaats van blauw en ho-
ger dan normaal. 

•  De vrijkomende waterdamp ver-
dwijnt niet via de afvoer, waar-
door de ramen beslaan.  

Kijk voor meer informatie op 
http://www.brandweer.nl/brand-
veiligheid/veilig_
wonen/koolmo-
noxide/ en doe 
hier ook de CO-
test. U kunt ook 
de QR-code 
scannen.

Voorkom koolmonoxidevergiftiging! 

Raadsvergadering 
28 januari 2016 
Als speciale gasten van de raad 
waren Vrouwen van Nu van de af-
delingen Halle en Hummelo, Kep-
pel en Drempt en de Oecumeni-
sche Vrouwen Groep Wichmond-
Vierakker bij de raadsvergadering 
van 28 januari aanwezig. Nadat 
wethouder Spekschoor door Abra-
ham zelf werd gefeliciteerd met 
zijn 50e verjaardag, ging de verga-
dering van start. Het CDA uitte zijn 
zorgen naar aanleiding van lande-

lijke berichten over leegloop bij de 
vrijwillige brandweer. Burgemees-
ter Besselink antwoordde dat er in 
Bronckhorst geen sprake is van 
leegloop, maar dat ze wel in ge-
sprek is over hoe de brandweer 
zich op de toekomst voor kan 
bereiden.
•  Investering sporthal de Pol,  

Zelhem
 De raad de raad stemt er una-

niem mee in € 50.000 krediet be-
schikbaar te stellen voor uitbrei-
ding van sporthal de Pol in Zel-

hem. Het gebouw is eigendom 
van de gemeente. De exploitant 
gebruikt de investering voor mo-
dernisering van het gebouw en 
extra mogelijkheden voor be-
drijfsvoering. Hij betaalt het be-
drag via huur in 10 jaar volledig 
terug

• Bestemmingsplan Buitengebied 
Wiersserbroekweg 12 Vorden

 De raad stelde het bestem-
mingsplan ongewijzigd vast, 
waarbij de woonbestemming 
van Wiersserbroekweg 10 ver-
schuift naar een schuur bij 
Wiersserbroekweg 12 in Vorden

• Regionale vereniging en risico-
deling jeugdzorg 2016

 De raad gaat er met algemene 

stemmen mee akkoord de regio-
nale afspraken over de kosten 
van jeugdzorg door te zetten in 
2016. Naast de verdeelsleutel 
van de geraamde kosten zijn er 
ook afspraken gemaakt over 
wanneer de regionale kosten ho-
ger uitvallen dan geraamd

• Vernieuwing programma- 
begroting

 De opzet van de programmabe-
groting wordt vernieuwd, waar-
door deze leesbaarder en trans-
paranter wordt. De raad stemde 
unaniem in met voorstel. Hier-
mee heeft de raad een goed in-
strument in handen om zijn con-
trolerende taak nog beter uit te 
kunnen voeren

• Motie compensatie onroerende-
zaakbelasting maatschappelijk 
vastgoed  
Met een motie van CDA en PvdA 
(voor: CDA, PvdA, D66, tegen: 
VVD, GBB, GL) draagt de raad het 

college op te onderzoeken tegen 
welke aspecten vrijwilligersor-
ganisaties aan kunnen lopen bij 
de uitvoering van ene activiteit. 
Daarbij moet bekeken worden of 
de Onroerendzaakbelasting voor 
alle dorpshuizen, (sport)vereni-
gingen, beheerstichtingen en cul-
turele instellingen kan worden 
gecompenseerd en wat de 
financiële gevolgen daarvan zijn

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u 
naar www.bronckhorst.nl/ge-
meenteraad of scan de QR code.
U kunt hier ook de vergadering
terugluisteren.

De eerstvol-
gende raads-
vergadering is 
op 31 maart 
2016.

Uit de raad

Speciale gasten van de raad
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Bedrijvencontactfunctionaris geeft 
stokje door
Na bijna zeven jaar hét aanspreekpunt 
voor ondernemers in Bronckhorst te 
zijn geweest, stopt Peter van der 
Meulen als bedrijvencontactfunctiona-
ris bij de gemeente. Per 1 februari 
neemt collega Gert Jan Mugge zijn ta-
ken over. 

Peter blikt terug. “Mijn doel was om een 

brug te slaan tussen de gemeente 

Bronckhorst en de ondernemers. Toen ik 

begon werd er namelijk wel veel óver elkaar 

gepraat, maar te weinig mét elkaar. Terwijl 

we elkaar hard nodig hebben en het zelfde 

doel nastreven: een gezond economisch 

klimaat in Bronckhorst. We hebben hard 

gewerkt om hier een positieve draai aan te 

geven. De grootste winst in mijn ogen is dat 

we nu veel meer samen optrekken. Dit le-

vert mooie resultaten op. We voerden bij-

voorbeeld het Keurmerk Veilig Ondernemen 

voor bedrijventerreinen in, waarbij brand-

weer, politie, ondernemers en gemeente 

samen werken om de bedrijventerreinen 

schoon, heel en veilig te houden.Ook reali-

seerden we de uniforme bewegwijzering op 

de bedrijventerreinen, wat een overzichte-

lijke en professionele uitstraling geeft. Het 

huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid is 

tot stand gekomen met inbreng van onder-

nemers, waarbij kritisch gekeken wordt 

naar de lokale en regionale bestedingen. 

Het initiatief tot de opzet van de Innovatie 

Award Achterhoek in 2012 kwam van de 

ondernemers en de gemeente. Bronckhorst 

scoort al langere tijd als één van de goed-

koopste gemeenten in Gelderland op het 

gebied van lokale lasten. Als gemeente 

verminderden we waar mogelijk de regel-

geving, zodat bedrijven meer ruimte krijgen 

om te ondernemen. Een belangrijke mijl-

paal is natuurlijk de aanleg van glasvezel op 

bedrijventerreinen, waarmee we op de toe-

komst zijn voorbereid. Soms was het lasti-

ger om zaken van de grond te krijgen, zoals 

de invoering van parkmanagement. 

Ondernemers hebben daarnaast natuurlijk 

allereerst hun eigen bedrijfsvoering waar 

ze druk mee zijn. Ze hebben niet altijd 

ruimte om extra activiteiten op te pakken. 

Daar moet je rekening mee houden”, aldus 

Peter. 

Verbinder
Als bedrijvencontactfunctionaris had Peter 

een verbindende rol. Peter: “Het geeft vol-

doening om iets te betekenen voor mensen. 

Als een ondernemer een vraag heeft, dan 

wil hij of zij daar snel antwoord op. Het ant-

woord kan natuurlijk ook nee zijn, maar dan 

is het wel duidelijk. Ik probeer die duidelijk-

heid zo snel mogelijk te verschaffen, zodat 

de ondernemer door kan met zijn werk. Dat 

voorkomt veel frustratie. Binnen de ge-

meente zijn we de afgelopen jaren klantge-

richter gaan denken en werken en zijn we 

ons meer bewust van de belangen van de 

ondernemer. Een mooie ontwikkeling. 

Daarnaast is het voor ondernemers prettig 

om een vaste contactpersoon te hebben, 

een gezicht bij de gemeentelijke organisa-

tie.”

Rol bedrijvencontactfunctionaris
verandert
De rol van de gemeente in de samenleving 

verandert. Het initiatief ligt bij de inwoners, 

bedrijven en organisaties, de gemeente on-

dersteunt daarbij. Dat vraagt ook een an-

dere rol van ondernemers. De bedrijven-

contactfunctionaris moet hier flexibel op 

aansluiten. Peter: “We willen opnieuw bij 

de ondernemers polsen hoe zij de verbin-

ding met de gemeente het liefst ingevuld 

zien en hoe we de toekomstige samenwer-

king gaan invullen. Een mooi moment om 

het stokje over te dragen. Gert Jan kan als 

nieuwe bedrijvencontactfunctionaris sa-

men met de ondernemers vorm aan de 

functie geven. Ik ga weer andere uitdagin-

gen aan binnen de gemeente Bronckhorst. 

Op het gebied van economie en platteland 

zijn er veel ontwikkelingen en projecten 

waar ik graag meer tijd aan wil besteden.” 

Nieuwe contactpersoon voor
ondernemers: Gert Jan Mugge
Gert Jan Mugge is betrokken bij het opzet-

ten van het Ondernemersfonds voor 

Hengelo, Vorden en Zelhem en het project 

Breedband Buitengebied, waar een aantal 

ondernemers hem al van kent. De functie 

van bedrijvencontactfunctionaris sluit hier 

mooi op aan. Gert Jan: “Ik wil graag voort-

bouwen op de basis die Peter heeft gelegd 

en verder werken aan de verbinding tussen 

ondernemers en gemeente. Het gestalte 

geven aan de functie zal mede afhangen 

van de behoefte bij de ondernemers. Ik vind 

het in ieder geval belangrijk dat onderne-

mers een naam en gezicht hebben als zij 

een vraag aan de gemeente hebben. Ik ver-

heug me op de samenwerking!”

Stortelder maakt plaats voor nieuwe 
voorzitter BKB
Hij was negen jaar lang voorzitter van 
de Bedrijven Kring Bronckhorst (BKB). 
Nu vindt Paul Stortelder (58) het tijd 
voor een nieuw gezicht.

Door Luuk Stam

In het kantoor bij zijn Doetinchemse bedrijf 

Wopereis kijkt Paul Stortelder uit Hengelo 

terug op zijn negen jaren als voorzitter van de 

BKB. Tevreden. Maar toch niet helemaal. 

Want het idee dat hij voor ogen had - een sa-

menwerking met alle ondernemersvereni-

gingen in de dorpskernen van Bronckhorst - 

is niet verwezenlijkt. Zo bestaat er in Hengelo 

de HOV, in Vorden de VOV, in Zelhem de 

B&OZ en in Steenderen de SOV. “Alles onder 

één noemer, dat zou veel gemakkelijker zijn”, 

vindt Stortelder nog altijd. “Nu stap je als 

verschillende clubs naar de gemeente met 

dezelfde vragen.”

Het is de overtuiging die Stortelder al die ja-

ren heeft gedreven: als ondernemer sta je 

sterker wanneer je de krachten bundelt. Zo 

speelt kennisuitwisseling bij de BKB een be-

langrijke rol. Stortelder stak veel op van de 

verschillende bedrijfsbezoeken en de net-

werkborrels. Die zal hij blijven bezoeken. 

Toch vindt hij het als voorzitter nu mooi ge-

weest. “Ik heb in Bronckhorst ondertussen 

met drie wethouders te maken gehad”, re-

kent hij voor. “Dan is het voor mij nu ook wel 

eens tijd om te vertrekken.”

Waar het tot op heden niet tot een grote sa-

menwerking tussen de ondernemingsvereni-

gingen kwam, ziet Stortelder langzaam wel 

wat resultaat. Zo was er met de bouw van het 

gemeentehuis nog maar een beperkte inzet 

van lokale ondernemers, met de nieuwe 

brandweerkazerne gaat hij er vanuit dat de 

totale werkzaamheden door lokale onderne-

mers zullen worden uitgevoerd. Ook verde-

digde de BKB met succes de belangen van de 

lokale industrieterreinen bij de plannen voor 

het bedrijventerrein aan de A18. “Dat zou de 

doodsteek zijn voor terreinen zoals in 

Hengelo en Steenderen”, stelt Stortelder. “Je 

moet er daarom ook voor zorgen dat de be-

drijven die hier zitten in de toekomst uit kun-

nen breiden.”

Stortelder vindt het belangrijk dat de BKB 

blijft bestaan. Nu vertegenwoordigt de orga-

nisatie ongeveer honderd leden. “Je bent een 

aanspreekpunt voor de gemeente”, legt 

Stortelder uit. “Dat wordt in een tijd dat de 

gemeenten zich terugtrekken steeds belang-

rijker. Ik vind het mooi dat ik mijn steentje 

daaraan heb kunnen bijdragen.” En over de 

samenwerking tussen de clubs van onderne-

mers? “Die komt er uiteindelijk wel”, zo zegt 

de vertrekkende voorzitter resoluut. “Bij veel 

van dit soort werk gaat het om de lange 

adem.”

Afscheid van hun voorzitter namen de leden 

van de BKB al tijdens de ledenvergadering en 

nieuwjaarsborrel op woensdag 13 januari in 

Hotel Bakker in Vorden. Het bestuur is op dit 

moment op zoek naar een opvolger. “Het zou 

mooi zijn als dat een jonge ambitieuze onder-

nemer is”, zegt de eigenaar van Wopereis. En 

die hoeft echt niet te verwachten dat hij of zij 

er een enorme taak bij krijgt. “Je bent er mis-

schien een paar uur per week mee bezig”, 

vertelt Stortelder. “Maar het levert je ook 

veel op. Je ziet steeds weer nieuwe dingen 

en het verrijkt je altijd.”

Peter van der Meulen

Colofon

Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl

Leden BKB schenken 3000 euro aan 
Technieklokaal
Tijdens de ledenvergadering van 13 januari hebben de leden van de BKB besloten 
om 3000 euro van de vrijwillige bijdrage 2015 te bestemmen voor het Technieklokaal 
Doetinchem & Bronckhorst. In dit  technieklokaal ontdekken basisschoolleerlin-
gen spelenderwijs de vele mogelijkheden van techniek. Nadere informatie over 
deze technieklessen en foto’s vindt u op www.technieklokaaldb.nl.

Voor het resterende bedrag van ruim 2000 

euro wordt nog een passende bestemming 

gezocht (een goed doel binnen de gemeente 

Bronckhorst). Verzoeken hiertoe kunnen wor-

den ingediend via secretariaat@bkbronck-

horst.nl.



Grote hoeveelheid inzendingen 
voor de Fotopuzzel 2015
BRONCKHORST - Dat het maken 
van een fotopuzzel een leuk 
tijdverdrijf is, heeft de redactie 
van Weekblad Contact in de ge-
meente Bronckhorst gemerkt. 
Een enorme hoeveelheid inzen-
dingen kwam binnen. 

De puzzelstukjes waren 'geknipt' 
uit de kerstwensen van vele on-
dernemers. Geweldige prijzen 
zijn er te winnen bij het oplos-
sen van deze fotokerstpuzzel. De 
hoofdprijs is een waardebon ter 
waarde van 150 euro, ter beschik-
king gesteld door Profile Bleumink 
Vorden. De eerste prijs, een waar-
debon van 100 euro, is ter beschik-
king gesteld door Tuunte Vorden, 
de tweede prijs is een waardebon 
ter waarde van 50 euro voor een 
gezichtsbehandeling bij schoon-
heidssalon Double Etos Barend-
sen Vorden en de derde prijs zijn 
twee flessen heerlijke wijn ter 
waarde van 20 euro per stuk, ter 
beschikking gesteld door Wijn-
handel Smit Vorden. Via de post 
en de mail en ook bij Profile Bleu-
mink in Vorden en Roozegaarde 
Sport en Mode in Hengelo werden 
vele oplossingen ingeleverd. De 
trekking van de winnaars is deze 
week, de prijswinnaars worden 
daarover persoonlijk op de hoogte 
gesteld. In het Contact van volgen-
de week zullen zij bekend worden 
gemaakt.

   

Reactie artikel 
Wientjesvoort-
Noord
Het lijkt tekenend voor de verhoudingen in Bronckhorst dat na een 
betaalde advertentie van mw Woltering over de bouw op Wientjesvoort-
Noord er in Contact een gratis tegenartikel met kleurenfoto wordt 
geplaatst ten gerieve van haar opponent dhr Woudstra. Mw Woltering 
heeft met haar, zoals zij zelf zegt, in Achterhoekse huisvrouwentaal 
gestelde verklaring willen protesteren tegen de vanzelfsprekendheid 
waarmee in Bronckhorst allerlei landelijke regels konden worden 
overtreden als men maar de juiste relaties heeft.

In 2010 kreeg het nieuwe bestem-
mingsplan Wientjesvoort-Noord in 
de gemeenteraad pas in een twee-
de ronde de goedkeuring van een 
meerderheid bestaande uit VVD 
en CDA. De overige partijen waren 
unaniem tegen. Na een bezoek van 
de CDA-fractie aan de heer Woud-
stra was deze fractie geheel 'om' bij 
de herstemming. Maar het bleef 
met de hakken over de sloot. En 
wij hadden er vertrouwen in dat de 
Raad van State dit plan: koopvilla's 
bouwen in een natuurgebied dat 
de hoogst mogelijke bescherming 
had, wel zou afkeuren. Maar de 
R.v.S. keurde alleen de procedurele 
gang van zaken in de laatste 5 jaar. 
En daar was niets mee mis; er was 
inspraak geweest, weerwoord, er 
waren faunarapportages gemaakt, 
enzovoort. Zo ging men hardnek-
kig voorbij aan de essentie van de 
zaak: in EHS-natuur mag niet ge-
bouwd worden. Alleen bij groot 
algemeen belang (dijken, wegen, 
vliegvelden etc.) kan hiervan afge-
weken worden en dan zal dit elders 
gecompenseerd dienen te worden. 
Nooit hebben wij uitleg gekregen 
waarom landgoed Wientjesvoort-
Noord, gelegen in de EHS, hierop 
een uitzondering zou mogen zijn.
De bestemming 'Bos' omzetten 
naar 'Wonen' is natuurlijk heel 
lucratief en verhoogt de waarde 
enorm. Op een deel dat van ouds-
her een kampeer-bestemming had, 
zou volgens bestemmingsplan 2010 
een gebouw van 3 etages, 75x35m. 
en 11 m. hoog, met 35 appartemen-
ten, zwembad, ondergrondse par-
keergarage en restaurant komen. 

In de reactie van de heer Woudstra 
in Contact lezen we nu dat dit niet 
doorgaat. Dat is nieuws! En kon mw 
Woltering nog niet weten. Er zullen 
daar nu slechts 18 vakantiehuis-
jes komen en een 'dienstwoning'. 
Mw Woltering noemt nog het to-
taal aantal woningen dat bestem-
mingsplan 2010 biedt: 35 in het ap-
partementencomplex, 6 villa's en 2 
dienstwoningen. Samen met de 2 
bestaande komt het aantal wonin-
gen op 45 voor heel W.-Noord, dat 
slechts 20ha meet, waarvan ca 3ha 
verpachte akker, en ca 2ha al be-
staande woon- en bedrijfsbebou-
wing, tuin en weg. Kun je zoiets dan 
nog een landgoed noemen?
Dat een projectontwikkelaar me-
de-eigenaar is (of was, want diens 
bouwbedrijf WBC is inmiddels 
failliet) van het deel waar de villa's 
moeten komen, is altijd verzwegen 
voor gemeenteraad en buurtbewo-
ners. Wij moesten daar bij toeval 
achter komen via de kadastrale 
kaarten. Dit maakt duidelijk dat er 
van begin af aan een commerciële 
opzet was en niet 'het behoud van 
het landgoed', maar juist de uitba-
ting ervan. De gemeenteraad is on-
volledig geïnformeerd.
De vergelijkbare plannen voor re-
creatiewoningen op Wientjesvoort-
Zuid zijn in 2012 afgekeurd door 
diezelfde R.v.S. op grond van het 
uitgaan van een fictieve situatie 
(een goed functionerende cam-
ping) als zijnde de bestaande toe-
stand. De wetgeving hierover is 
kort nadat W.-Noord speelde ge-
wijzigd. Was er over plan Noord iets 
later uitspraak gedaan, dan zou ook 

dit zijn afgekeurd, want ook in be-
stemmingsplan W.-Noord is steeds 
sprake van een bestaande, aan alle 
eisen voldoende, zeer grote cam-
ping die wordt opgeheven en om-
geruild voor de verstening met 43 
wooneenheden.

Zoals bekend is de landgoedcam-
ping van de Von Mengdens al rond 
1996 opgeheven omdat deze niet 
rendeerde en niet kon voldoen aan 
de eisen die gesteld werden. Dat er 
op een deel van het landgoed een 
kampeerbestemming lag, gaf dus 
weinig meerwaarde toen het te 
koop werd gezet. Alleen met een 
zeer grote investering zou men 
hier opnieuw een camping kun-
nen beginnen. Bij de verkoop in 
1999 zal vast wel zijn afgedongen 
vanwege de rommelige restanten 
van de camping. (De in het artikel 
genoemde eerdere plannen voor 
een zeer groot aantal vakantiehuis-
jes zijn al in 2001 door de Provincie 
afgekeurd.)
Hoe dan ook, de villa's zijn nog 
niet gebouwd sinds daar in 2010 
gelegenheid toe was. Er blijkt geen 
behoefte aan; er staat genoeg mooi 
duurs te koop in de Achterhoek. 
Het huidige college heeft dan ook 
wijselijk besloten de woonbestem-
mingen daar te schrappen, zodat 
ergens anders, waar er wel behoefte 
aan is, 6 koopwoningen gebouwd 
kunnen worden en waarschijnlijk 
dan voor een publiek met een iets 
kleinere beurs. Wat de genoemde 
18 recreatiewoningen betreft die 
op de oude kampeerbestemming 
langs de Mosselseweg komen; dit 
is al een grote vooruitgang t.o.v. 
het enorme appartementenge-
bouw. Tegen deze 18 is weinig in 
te brengen. Ook van Woudstra dus 
een wijs besluit, dat te realiseren is 
zonder dat daar de opbrengst van 6 
villa's voor nodig is.

P. Gorter, Vorden

Vorden speelt met 1-1
gelijk tegen DCS
VORDEN - Vorden 1 moest afgelopen zondagmiddag voor het eerst 
in 2016 weer een competitiewedstrijd spelen en de debutant in de 
2e klasse I pakte keurig een punt door met 1-1 gelijk te spelen tegen 
DCS. Vorden mocht achteraf zeer zeker tevreden zijn met de 1-1 ge-
zien het feit dat het een kwartier voor tijd met 1-0 achter kwam te 
staan. Heel lang leek het erop dat DCS de zo broodnodige overwin-
ning uit het vuur kon slepen, maar 5 minuten voor tijd was het Frank 
Hiddink die uit een scrimmage toch nog de gelijkmaker kon maken. 
Vorden staat 8e met 19 uit 14 en heeft door het 7e gelijke spel vijf pun-
ten voorsprong op de nummer 11 en steeg zelfs een plaatsje van 9e 
naar de 8e plaats op de ranglijst.

Vorden 1 leek na een winterstop 
van 6 weken weer in haar meest 
favoriete opstelling te kunnen be-
ginnen, maar in de warming-up 
bleek dat Frank Hiddink toch niet 
fit genoeg was om te starten. Zo-
doende zag de achterhoede er ver-
trouwd uit met Verstege, Abbink, 
Eggink, Kortstee en Stokman, was 
het middenveld bezet met Oos-
terhuis, Böhmer en Schröer en 
speelde voorin Horstman en van 
der Veen. De lege plek van Frank 
Hiddink werd ingenomen door 
Siebren Bijenhof, maar gezien het 
spelbeeld in vooral de 1e helft was 
het niet geheel duidelijk of hij nu 
als rechtsbuiten of als rechtshalf 
aan het spelen was. Dit was vooral 
goed te zien toen na de eerste tien 
minuten, waarin het 1e elftal van 
Vorden veel druk vooruit zette en 
het betere van het spel had, ineens 
DCS meer in de wedstrijd kwam 
en er zich vanaf dat moment een 
gelijkwaardige, vooral op het mid-
denveld zich afspelende, wedstrijd 
ontstond.

Terwijl in de eerste fase van de 
wedstrijd Vorden 'door verde-
digde' en in de personen van Rick 
Schröer (middenvelder) en Stefan 
Eggink (voorstopper) zelfs afjaag-
de op de achterste linie van DCS, 
werd daar, mede door het steeds 

inzakken van Siebren Bijenhof 
aan de rechterkant, geen gevolg 
aan gegeven en had Vorden 1 niet 
meer de overhand. Toch waren 
de beste kansen in het eerste half 
uur wel voor Vorden en leek het in 
de 17e minuut ook op voorsprong 
te komen. Rick Schröer werd aan 
de rechterkant in de diepte aan-
gespeeld en werd ten onrechte 
afgevlagd door de grensrechter, 
maar gelukkig voor Vorden liet 
de scheidsrechter doorspelen. Na 
een fraaie kapbeweging op onge-
veer 20 meter, waarmee Rick zich 
handig vrij speelde, werd de bal 
schuin naar voren gepast en bleef 
Daan Horstman in de ogen van de 
Vordense spelers, staf en aanhang 
keurig achter de bal en schoot de 
0-1 binnen. De grensrechter hield 
nog steeds de vlag in de lucht en 
nu vond de scheidsrechter het 
blijkbaar toch reden genoeg om af 
te fluiten.

Direct daarna werd Daan Hors-
tman op de linkerkant nog een 
keer goed weg gestuurd door de 
wederom sterk spelende Gijs van 
der Veen en ook nu weer ging de 
vlag in de lucht, maar dit keer liet 
de scheidsrechter de grensrechter 
definitief staan, maar de terug-
trekbal van Daan op de achterlijn 
richting Gijs van der Veen werd 
niet met een goed schot vervolgd 
en de kans ging verloren. Vijf mi-
nuten voor rust schoot de laatste 
man van DCS op ongeveer 30 me-
ter de bal wild naar voren en het 
goede afjagen van Rick Schröer 
had resultaat want de geblokte bal 

viel pardoes voor de voeten van 
Gijs van der Veen en deze kon zo 
doorlopen richting het doel. De 
in de ogen van vele Vordenaren 
ten onrechte vlaggende grens-
rechter van DCS zag echter een 
buitenspelsituatie en dit keer kon 
de scheidsrechter vanaf het mid-
denveld niet anders dan het vlag-
signaal overnemen. Tussendoor 
schoot DCS nog een keer heel 
gevaarlijk op het doel vanaf een 
meter of 25 en kon Robin Verstege 
met een uiterste krachtinspanning 
de bal nog net verroeren en tot 
corner verwerken. Vorden 1 zocht 
de kleedkamer op met het idee 
dat het eigenlijk op 0-1 had moe-
ten staan en was gefrustreerd naar 
aanleiding van de wel heel scherp 
vlaggende grensrechter en de twee 
gele kaarten van Stefan Eggink en 
Sam Abbink die gevolgen hebben.

Tweede helft
In de tweede helft was het veel 
strijd en duels en kregen zowel 
DCS als Vorden maar één goede 
mogelijkheid. Beide keren waren 
het de rechtsbuitens die schuin 
alleen voor de keeper kwamen, 
maar zowel Daan Horstman bij 
Vorden als Kevin Lenselink bij 
DCS vonden de doelman op hun 
weg. Een kwartier voor tijd kwam 
Vorden 1 door eigen toe doen in 
de problemen, toen Robin Ver-
stege een terugspeelbal weliswaar 
goed verwerkte maar bij het inspe-
len zo de bal in de voeten van de 
linksbuiten schoof. Deze kon nog 
afgeblokt worden maar de raar 
stuiterende bal kwam schuin voor 
het doel en Sam Abbink moest half 
vallen nog redding brengen, voor-
dat de sterke spits van DCS de bal 
in het lege doel kon tikken. Het 
lukt Sam om de bal net iets eerder 
te beroeren en de kans van DCS 
om zeep te helpen, maar scheids-
rechter Brown zag er een penalty 
in doordat de spits deed voorko-
men dat hij heel moeilijk bij de bal 
kon omdat hij naar beneden werd 
getrokken. DCS benutte dit bui-
tenkansje en bracht een kwartier 
voor tijd de stand op 1-0.

Nu moest Vorden alles op alles 
zetten om toch nog een gelijk-
spel te behalen, maar dat viel 
niet mee aangezien het achterin 
maar steeds 'alarmfase 1' was als 
de sterke aanvoerder van DCS als 
spits werd aangespeeld. Zes mi-
nuten voor tijd verliet hij echter 
het veld en dat was het sein voor 
Vorden om nog meer druk te zet-
ten en uit een scrimmage tikte 
invaller Frank Hiddink gelukkig 
toch nog de 1-1 binnen. Al met al 
een terecht gelijkspel, maar beide 
ploegen verlieten teleurgesteld het 
veld omdat de één DCS een over-
winning toch nog door de neus 
geboord zag gaan en de ander, 
Vorden, naar aanleiding van de 1e 
helft graag met winst het strijdperk 
had verlaten.

Veel inzendingen kwamen binnen op de redactie. Foto: Achterhoek Nieuws 

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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Partijleider PvdA Diederik Samsom
bezoekt de Achterhoek
REGIO/BRONCKHORST - Op 
uitnodiging van het Rode Kafé 
van de PvdA in Doetinchem 
bezocht Diederik Samsom af-
gelopen woensdag 27 januari 
de regionale bijeenkomst van 
PvdA leden. Vanuit de gemeen-
te Bronckhorst waren diverse 
leden aanwezig op deze avond.

Samsom ging met de leden in ge-
sprek over de vluchtelingenpro-
blematiek en Syrië in het bijzon-
der. Een Europees, landelijk, maar 
ook regionaal probleem is de op-
vang van de vele vluchtelingen. 

Tijdens de bijeenkomst werd ge-
zocht naar oplossingen om Syri-
sche vluchtelingen uit de handen 
van mensensmokkelaars te hou-
den.

Een noodgedwongen samenwer-
king met Turkije speelt hierbij 
een belangrijke rol. Volgens Sam-
som moeten de oorlogsvluchte-
lingen daar gescreend worden 
om daarna op reguliere wijze de 
kans te krijgen naar Europa te 
reizen. Verschillende aanwezige 
vluchtelingen uit Syrië namen 
deel aan het gesprek.

Naast dit zeer actuele onderwerp 
was er ook ruimte voor andere 
politieke vraagstukken. De aan-
wezige leden stelden kritische 
vragen, die door Samsom beant-
woord werden. Zo zei hij over de 
samenwerking met de VVD dat 
de hoognodige wetswijzigingen 
in de maatschappij in deze kabi-
netsperiode aangepakt zijn.

De resultaten waren niet altijd, 
maar wel vaak, ook gunstig voor 
de PvdA zoals een eerlijker belas-
tingdruk, verkleining van inko-
mensverschillen en milieumaat-
regelen. De avond kenmerkte 
zich door een levendige discussie 
en grote betrokkenheid van zo-
wel de aanwezige PvdA leden als 
Samsom.

Chr. Vrouwenvereniging 
'Triangel' Warnsveld
WARNSVELD - Donderdag 11 febru-
ari houden wij onze jaarvergade-
ring voor de eerste keer onder de 
naam Christelijke vrouwenver-
eniging Triangel Warnsveld. 

Na de pauze wordt de avond ver-
zorgd door het eendagsbestuur. 
Aanvang 19.45 uur in de Triangel 
te Leesten.

   

Valentijnsexpo 
Rowena Peters 
bij de Rotonde
VORDEN - Van dinsdag 9 tot en 
met zondag 14 februari kunt u 
bij restaurant Grand Bistro de 
Rotonde in Vorden genieten van 
een kunstig Valentijnsmenu. Ge-
durende deze week exposeert 
Rowena Peters in dit horeca-eta-
blissement.

Op de begane grond (onder ander 
in de kasteelkamer) kunt u haar 
schilderijen bekijken. De stijl van 
Rowena beweegt zich tussen rea-
lisme en het abstractere paletmes 
met natuurlijk deze week extra 
aandacht voor de liefde. De belang-

rijkste thematiek in haar kleurrijke 
werk is de liefde voor mens en dier. 
Naast haar persoonlijke werk schil-
dert zij ook in opdracht. Het spe-
ciale Valentijns menu bestaat uit 
3-gangen (zie advertentie in deze 
krant) en een bijzondere 'Kunst-
mok' met daarop één van Rowena's 
schilderijen 'Rainbow of love'.

Reserveren
Iedereen is van harte welkom om 
deze werken te komen bezichti-
gen. Voor het speciale Valentijns-
menu kunt u reserveren via 0575-
551519 (zie ook de advertentie).

VORDEN - De politie heeft don-
derdag 28 januari in en rondom 
Vorden een algemene verkeers-
controle gehouden, waarbij de 
controleplaats bij de plaatselijke 
brandweerkazerne was inge-
richt. De controle werd gehou-
den om de verkeersveiligheid 
omhoog te brengen. In totaal 
werden er zeventien boetes uit-
geschreven.

Bij de controle werd gebruik ge-
maakt van drie opvallende politie-
motoren en een onopvallende po-
litieauto die in en rondom Vorden 
reden. Bij constatering van een 
overtreding werden de automobi-
listen en motorrijders verplicht te 
volgen naar de controleplaats. Bij 
de controle werd ook gekeken naar 
de technische staat van de voertui-
gen. Totaal reden er tien automo-
bilisten zonder gordel of droegen 
de gordel verkeerd, drie keer was 
er sprake van bellen, één keer een 

te brede lading zonder extra spie-
gels en een lekke uitlaad. Ook wer-
den er twee boetes uitgeschreven 
voor een snelheidsovertreding. De 
hoogst gemeten snelheid was na 

correctie 89 km/h waar 60 km/h 
is toegestaan. Na afhandeling 
konden alle bestuurders hun weg 
weer vervolgen. Er werden geen 
aanhoudingen verricht.

Diverse overtredingen bij
verkeerscontrole in Vorden

Boetes uitgeschreven tijdens verkeerscontrole in Vorden. Foto: GinoPress

Ivonne Lichtenberg, PvdA Vorden, in gesprek met Samsom tijdens de ledenbijeenkomst 

in Wehl. Foto: Alice Rouwhorst

De Pvda op bezoek bij de Werf
in Vorden

VORDEN - De PvdA wilde graag 
nader kennis maken met Kring-
loopwinkel de Werf, dat volledig 
op de inzet van ruim zeventig 
enthousiaste vrijwilligers draait. 
Wekelijks komen er ruim vier-
honderd mensen in de winkel, 
soms om iets te kopen of te bren-
gen, soms alleen voor een gesprek 
en een kop koffie. De opbrengs-
ten komen via sponsorbijdragen 
weer ten goede aan de gemeen-
schap van Vorden en omgeving. 
Om nog gemakkelijker spullen te 
kunnen halen of brengen bezit de 
Werf ook een bus met laadklep. 
Met name voor ouderen is er ook 
de service om tegen stortkosten 
bijvoorbeeld een kapot bankstel 
op te halen. Een prima initiatief 
dat hopelijk nog lang doorgaat!Werkbezoek van de PvdA bij De Werf in Vorden. Foto: PR

De samenwerkende Bosch Car 
Service autobedrijven in Aalten, 
Vorden en Zutphen beginnen het 
jaar 2016 goed met een speciale 
kortingsactie. Heel 2016 kunnen 
klanten profiteren van een uniek 
voordeel: 10% korting weggeven 
én ontvangen.

Vaste klanten hebben inmiddels 
een envelop met kortingscheque 
ontvangen. Zij mogen de bijgeslo-
ten kortingscheque schenken aan 
een persoon naar keuze, die nog 
geen kennis heeft gemaakt met 
het vakmanschap van deze Bosch 
Car Service autobedrijven. De 
cheque is goed voor 10% korting 
op de factuur bij een onderhouds-
beurt en/of reparatie!*
Zodra de nieuwe klant met zijn 
auto in de werkplaats is begroet, 
kan de vaste klant als dank voor 
de inspanningen óók 10% korting 
tegemoet zien bij het eerstvolgen-
de bezoek voor een onderhouds-
beurt en/of reparatie.

Ook korting voor nieuwe 
klanten
Ook voor autobezitters die nog 
geen klant zijn, is het mogelijk om 
te profiteren van 10% korting. Zij 
kunnen hun auto laten repareren, 
onderhouden of keuren in Aalten, 

Vorden of Zutphen en ontvangen 
dan een kortingscheque voor on-
ze ambassadeursactie, die heel 
2016 kan worden weggeven aan 
een persoon naar keuze. Zodra 
deze klant zich heeft gemeld, ont-
vangt de nieuwe ambassadeur 
ook 10% korting bij het eerstvol-
gende garagebezoek.
Bosch Car Service Aalten is ge-
vestigd aan de Broekstraat 49, in 
Vorden kan men terecht aan de 
Rondweg 2, Bosch Car Service 
Revelhorst vindt u aan de Gelder-
horst 6.

* De kortingscheque is 1 jaar gel-
dig. 10% korting is niet van toe-
passing op werk van derden (zoals 
schadeherstel, motor- of versnel-
lingsbakrevisie).

(Advertorial)

10% korting weggeven én 
ontvangen bij Bosch Car Service

Vrij verkrijgbare cannabis tabletten.
nieuwe wetenschappelijke inzichten zorgen voor hype

Door nieuwe extractie methoden kan er nu alleen de stof CBD 
uit de cannabisplant worden gehaald. Dit speciale proces 
garandeert dat er in deze tabletten geen andere stoffen voor 
komen dan alleen CBD, wat staat voor Cannabidiol, één van de 
ingedienten van de cannabis plant. Dus geen THC, de stof die 
verslavend en hallucinerend werkt.

Deze planten, ook wel wietplanten genoemd, worden onder 
strikte voorwaarden geteeld. Al eeuwen worden de stoffen 
uit de wietplant gebruikt voor allerlei doeleinden. Zelfs de 
medische wetenschap maakt er gebruik van en er zijn talloze 
wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar Cannabidiol.
Het unieke van de Excellent CBDTabs is dat er Vitamine B12 
aan toegevoegd is. Dit zorgt ervoor dat deze neutraal smakende 
zuigtabletjes goed zijn voor o.a. leerprestatie, concentratie, 
geheugen, geestelijke balans en bij draagt aan een heldere 
geest. In drukke tijden waarin we allemaal wel wat extra’s 
kunnen gebruiken zorgt het mede voor een goede weerstand. 
Ook bij vermoeidheid en futloosheid zijn deze tabletjes een 
welkome aanvulling. Ze dragen bij aan extra energie!

Het kleine zuigtabletje zorgt ervoor dat de opname al in de 

mond kan beginnen via de mondslijmvliezen. Zo kan het 

volledig legale tabletjes activeren je natuurlijke energie in 

schadelijke invloeden. Cannabidiol kent vele toepassingen, 
die door toenemende onderzoeken steeds populairder wordt. 
Veel mensen zoeken op internet naar de gebruiken van 
CBD, maar twijfelen aan de kwalitiet en de herkomst van de 
producten. Deze CBDTabs worden onder de strengste normen, 
onder apothekers toezicht, geproduceerd in Nederland. 
CBDTabs worden dan ook uitsluitend verkocht bij zorgvuldig 
geselecteerde drogisterijen en speciaal zaken. Dit om de 
kwaliteit te waarborgen en u van het juiste ( doserings) advies 
te voorzien.

Het is vanaf heden vrij verkrijgbaar bij:
Etos drogisterij Barendsen
Zutphenseweg 3, Vorden T :0575 554 082
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√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

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

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

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

Menu van de liefde
Van 9 februari t/m 14 februari 
3 gangen menu met kunst-mok koffie de Rotonde

 
Carpaccio van Ossenhaas

Hierover een truffelolie, gedroogde tomaten, pijnboompitten en verse 
Parmezaanse kaas.

Of 

Carpaccio van gemarineerde Zalmfilet
Gegarneerd met wasabi mayonaise

***

Mix grill VIS
met een tomatenolijven saus

of

Mix grill VLEES
Met kruidenboter

Beide hoofdgerechten worden geserveerd met
 aardappelgarnituur, rauwkost en compote

***

Proeverij van de Liefde 2-share
 geserveerd met een toefje slagroom

***

Koffie de Rotonde
koffie naar keuze, 

geserveerd met chocolaatje en mini likeurtje +€ 2.50

€ 32,50 p.p.

Het Grand Bistro de Rotonde team!            info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.nl
Kerkstraat 3 Vorden  info en reserveren: tel.: 0575 551519

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo gld, Tel: 0575 46 19 96

OPENINGSTIJDEN:
Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur

Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

70%
 KORTING

TOT

LEEG
VERKOOP

(m.u.v. nieuwe collecties 
en afgeprijsde kleding)

VOLOP BOERENKOOL VERS VAN HET LAND
Prei ..............................................................................................  per kilo  0.65
Witlof .................................................................................  500 gram 0.65
Andijvie .........................................................................  500 gram 0.65
Zoete Mandarijnen ............................................. 20 voor 1.99
Conference peren ..............................................  per kilo 0.65
Aardappelen vanaf ..............................................  10 kilo 3.99
GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361

WWW.DEKRUISBRINK.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten. Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen 
na 300 meter links. Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en actie’s!

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!!



Belgische hoogleraar
verliesverwerking komt naar Laren
LAREN - Op zaterdag 13 februari 
komt Manu Keirse naar Laren en 
vindt er in het Kulturhus (bij de 
Kerk) van Laren een informatie-
ve en inspirerende beurs plaats 
over afscheid nemen en her-
denken. De initiatiefneemsters, 
Ester Dolphijn (uitvaartverzorg-
ster) en Irma Wagenvoort (rouw- 
en verliesbegeleidster) hebben 
deze beurs 'voor een onuitwis-
bare herinnering' georganiseerd 
om iedereen, jong en oud, de 
vele mogelijkheden rondom pal-
liatieve zorg, afscheid nemen en 
rouwen te laten zien.

Om 13.30 uur zal professor Manu 
Keirse, hoogleraar en rouwdes-
kundige, de luisteraar boeien met 
zijn lezing: 'helpen bij verlies en 
verdriet. Een opdracht voor elke 
burger'. Prof. Keirse heeft vele 
boeken geschreven over rouw en 
verlies die vaak als geschenk zeer 
worden gewaardeerd door men-
sen in verdriet. In Polen is zelfs een 
boek bekroond, omdat het onder-
werp 'de dood' daarmee uit de ta-
boesfeer werd gehaald. Hij wordt, 
door zijn eerlijke en herkenbare 
manier van spreken, veel gevraagd 
voor lezingen in Nederland en 
België. Iemand die rouwt zal veel 
van wat hij benoemt, herkennen. 
En... iedereen heeft wat aan zijn 
tips over hoe een rouwende be-
naderd kan worden. Inzicht in de 
rouwtaken kan helpen inzicht te 
geven in het rouwen. Afscheid ne-
men, rouwen, herdenken hoort er 
bij in het leven. Daarom is het ook 
zo belangrijk om daar open over 
te spreken. Dat is aan Manu Keirse 
wel besteed!

De eerste lezing tijdens het sym-
posium begint om 11.30 uur. Me-
vrouw Dietske van Maanen van 
Palliaterm zal je informatie geven 
over 'thuis sterven'. Om 12.00 
uur zal uitvaartverzorger Ester 
Dolphijn je in een interactieve ses-
sie zelf laten ontdekken hoe je een 
uitvaart zeer persoonlijk kunt ma-
ken. Wat is er allemaal mogelijk, 
en waar loop je tegenaan?
Tegen 15.00 uur zal Irma Wagen-
voort het symposium sluiten met 
haar lezing over wat rouwen met je 
kan doen en welke inzichten het je 
kan geven. Als er na het diepe rou-

wen weer balans in je leven komt, 
is er weer uitzicht op de toekomst 
en krijgt het leven weer beteke-
nis. Het rouwproces, een tocht vol 
verdriet, maar ook een tocht van 
volhouden, verwachting, verwon-
dering en veel vertrouwen.

Tijdens de beurs kunt u luisteren 
naar muziek en zang, er zullen 
creatieve bezigheden zijn, er kan 
een gedicht speciaal voor u wor-
den gelezen, de mensen die zijn 
overleden kunnen worden her-

dacht, u kunt informatie krijgen 
over uitvaartfotografie, over water-
urnen, over zachte kisten. Er zul-
len mogelijkheden in rouwbloem-
werk worden gedemonstreerd. En 
nog veel meer. Er zijn dertig deel-
nemende partijen met ieder hun 
eigen specialiteit.

Kortom; een uitgebreid, gevari-
eerd, maar bovenal inspirerend en 
sfeervol programma, waarbij een 
ieder van harte welkom is! De toe-
gang is gratis.

Gods hart voor gerechtigheid
VORDEN - Ont-moeten op zondag 
7 februari 2016, 19.00 - 20.00 uur 
in het Achterhuus, (achter de 
Geref.kerk) Zutphenseweg 13 
Vorden met International Justice 
Mission (IJM).

De wereld lijkt te ontploffen van 
onrecht: miljoenen vluchtelingen 
op de been, 2 miljoen kinderen 
die wereldwijd worden uitgebuit 
in de seksindustrie. Één op de vijf 
vrouwen op aarde word in haar 
leven slachtoffer van seksueel ge-

weld, ruim 35 miljoen mensen 
die leven in slavernij onder barre 
omstandigheden. Vaak worden we 
moedeloos van al die berichten en 
zijn we geneigd om ons er voor af 
te sluiten, omdat de problemen zo 
groot en onze mogelijkheden zo 
klein zijn.
In deze ontmoeting zal Elianne 
Lammers van International Justice 
Mission met ons nadenken over 
Gods visie op onrecht, onderdruk-
king en uitbuiting en wat onze rol 
daarin kan zijn. 

   

O.V.G Vierakker / Wichmond
WICHMOND - De leden van de 
O.V.G. Wichmond-Vierakker 
worden van harte uitgenodigd 
voor de jaarvergadering en wel 
op woensdag 17 februari 2016 
om 19.30 uur in gebouw Wit-
hmundi te Wichmond.

Tevens zal de reiscommissie u dan 
op de hoogte brengen van de be-
stemming van de dagtocht dit jaar. 
Na het bovengenoemde, officiële ge-
deelte zal de heer Herman Haan op-
treden met zijn programma "De tijd 
vliegt lekker langzaam". Hij zingt en 
begeleidt hierbij zichzelf op de gitaar.

   

PCOB lezing over Japan
VORDEN - Op donderdag 28 janu-
ari hield de PCOB de ledenbij-
eenkomst. Voorzitter Ton Knevel 
opende op gebruikelijke wijze en 
heette iedereen welkom en een 
extra welkom voor de nieuwe 
leden. Spreekster was mevrouw 
Greetje IJzendijk uit Harderwijk. 
Op boeiende wijze nam ze de 
groep mee naar Japan. Met foto' 
s en artikelen uit het land onder-
streepte ze haar betoog.

In Japan is alles anders- zeker 
anders dan hier in Nederland. 
Het land kent 130 miljoen inwo-
ners; waarvan er 30 miljoen in 
en rondom Tokio wonen. Het is 
er zeer druk, ondanks dat hoeft 
men op de metro toch niet lang te 
wachten; elke 4 minuten volgt de 
volgende. Zelf een auto aanschaf-
fen kan pas, wanneer je aan kunt 
tonen, dat je ook over een parkeer-
ruimte beschikt.

Roze is de favoriete kleur en zie je 
op allerlei manieren. Hondjes zie 
je op straat vaak in "hondenkledij 
", zelfs vaak met sloffen aan.

Wanneer men in Japan een huis 
binnen gaat, gaan de schoenen 
uit. De huizen zijn over algemeen 
klein. Toiletten beschikken over 
tal van knoppen, voor muziek, wa-

terval en nog veel meer. In de stad 
zijn openbare toiletten gratis en 
toch schoon! Warm water kent in 
Japan een temperatuur van 42 gra-
den; handdoeken zijn als gevolg 
daarvan ook kleiner dan bij ons. 
De schoolsystemen zijn streng. 
Tot 18 jaar gaan de kinderen in 
uniform naar school, hoewel hier 
meer verzet tegen komt.

In Japan wordt lang en hard ge-
werkt. Vrije dagen aan een stuk 
kent men niet; wel losse vrije da-
gen, zoals een meisjesdag 3 maart 
en een jongensdag op 5 mei. Als 
Japanners bij vrienden op bezoek 
gaan, neemt men een cadeau mee 
in een doek. Vervolgens wordt het 
cadeau overhandigd en gaat de 
doek weer met de gever mee terug.

Het leven in Japan is erg duur. Een 
stappenteller, die in Nederland 
3,95 kost wordt daar aangeboden 
voor 36 euro, de spreekster kwam 
in Japan meloenen tegen voor 90 
euro. Japanners zijn erg verzot op 
Hollandse stroopwafels, kaas en 
koffie. Aan het einde bedankte 
Ton Mevr. IJzendijk voor haar 
prachtige betoog over het leven in 
Japan, hetgeen werd onderstreept 
met applaus. De geslaagde bijeen-
komst werd afgesloten met het 
zingen van "Vernieuw Gij mij".

   

Gezellige disco rond
Valentijnsdag
VORDEN - Plaza Vorden organi-
seert een spetterende Valentijns-
disco voor de jeugd van 12 tot 18 
jaar.

Wil je een romantisch avondje 
uit met je Valentijn? Of gewoon 
met vrienden en vriendinnen een 
gezellige disco avond beleven in 
Vorden? Dat is vrijdag 12 februari 
mogelijk bij Plaza Vorden aan de 
Dorpsstraat 8. Een DJ draait deze 
avond swingende muziek, zodat je 
met de voetjes van de vloer kunt! 
Kaarten in de voorverkoop kosten 

vier euro en zijn vanaf 2 februari 
verkrijgbaar bij Plaza Vorden of op 
Brinkerhof 50. Entree aan de kassa 
is vijf euro en consumptiebonnen 
kosten één euro per stuk of tien 
voor acht euro. 
De avond begint om 20.00 uur en 
eindigt om 23.30 uur. Om de Va-
lentijnsdisco in stijl te vieren is de 
dresscode rood/roze. Wees er snel 
bij, want vol is vol!
   

 ■ Voor informatie kun je terecht 
op nummer 06 - 52 61 49 85.

Belgisch hoorleraar verliesverwerking Manu Keirse. Foto: PR

REGIO - Donderdag 21 januari heb-
ben de leden ingestemd met de 
fusie tussen LTO Noord afdeling 
Bronckhorst e.o. en Doetinchem.
Met ingang van heden worden de 
belangen van de agrarische on-
dernemers in de regio behartigd 
onder de naam: LTO Noord afde-

ling West Achterhoek. De leden 
van de gemeente Bronckhorst, 
Doesburg, Zutphen en Doetin-
chem vallen onder deze afdeling. 
Voorzitter van de nieuwe afdeling 
is de heer Henk Jolink. Door deze 
fusie ontstaat een krachtig bestuur 
waarbij behoud van uitstekende 

contacten richting de gemeenten 
en aandacht voor ledenbinding en 
betrokkenheid voor de toekomst 
gewaarborgd blijft.
   

 ■ Ltonoord.west-achterhoek@
outlook.com

LTO Noord afd. Bronckhorst/Doetinchem 
samen verder als West Achterhoek

Het nieuwe bestuur. Foto: Jan van den Brink Fotografie

Wat is er te doen in de omgeving?
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€ 9,95€ 9,95Onbeperkt
fitness 

Onbeperkt
fitness 

per 4 weken!per 4 weken! **

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

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

* Vraag naar de voorwaarden. 

Doordeweeks geopend van 06.30 - 22.30 uur, 
vrijdag tot 22.00 uur
Zaterdag 08.45 - 18.00 uur geopend 
Zondag 09.30 - 18.00 uur geopend
Zaterdag- en zondagmiddag fitness begeleiding 

NU NOG VOORDELIGER!

START NU MET EEN JAAR
BASIC AEROFITT

Openingstijden:

WEES LOYAAL, 
KOOP LOKAAL

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

in uw omgeving in stand houdt.

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

zoek is gebleken dat geld dat door lokale bedrijven wordt verdiend 

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

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

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

tatieve en culturele instellingen en verenigingen in de buurt.

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

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

gekochte product aan de hand blijkt te zijn.



Achterhoeks Fanfare Orkest komt met Magisch Mondriaan
WINTERSWIJK - De Achterhoek heeft er dit jaar, dus tijdelijk, een 
orkest bij: het Achterhoeks Fanfare Orkest. Dat geeft na de zomer 
onder leiding van dirigent Gerd Wensink twee concerten met muziek 
die nog gecomponeerd moet worden en die is geïnspireerd door 
werken van de beroemde schilder Pieter Mondriaan. Dit onder de 
naam Magisch Mondriaan, waarbij het orkest samenwerkt met 
museum Villa Mondriaan.

Door Bart Kraan

Het project is een initiatief van 
Eendracht naar aanleiding van 
het tachtigjarig bestaan van de 
Winterswijkse muziekvereniging, 
die in plaats van terugkijken, zo-
als vaker bij jubilea het geval is, 
graag vooruit wil kijken. "We willen 
zien wat de toekomst van de fan-
faremuziek kan inhouden'', aldus 
Henri Lammers, die bij Eendracht 
met Annemiek Verket, Esther Esse-
link en Henk Fukkink op het idee 
is gekomen om de jubileumviering 
in een ander dan te doen gebrui-
kelijk jasje te gieten. "We willen 
ook blijven inspireren en uitdagen, 
dat kan alleen door vernieuwende 
dingen te doen. En bij projecten 
werken orkesten al vaak samen 
met popbands. Dat willen we niet, 
er zijn al zo veel van dat soort, ove-
rigens uitstekende, projecten.'' 

Wanneer de concerten precies 
plaatsvinden, is nog niet helemaal 
duidelijk. Het eerste optreden 
vindt plaats tijdens het Hanze-
festival in de Zutphense Hanze-
hal in het tweede weekeinde van 
september. "Dat is een tweedaags 
festival, dat heel bekend is in de 
blaasmuziekwereld. Of we die za-
terdag of zondag moeten spelen, 
weten we nog niet'', aldus Verket. 
Het tweede optreden, waaraan 
ook Eendracht meewerkt, is in 
het derde weekeinde van oktober. 
"HRFSTWND (overkoepelende 
organisatie die de concerten van 
blaasorkesten plant, BK) is nog 
met de locatie en datum bezig.'' 

Dat de muziek die op de twee con-
certen wordt gespeeld op werken 
van Mondriaan zijn gebaseerd, 
is volgens de initiatiefnemers lo-
gisch. "Het idee voor het Achter-
hoeks Fanfare Orkest is ontstaan in 
Winterswijk. En Winterswijk heeft 
een sterke band met Mondriaan'', 
aldus Lammers. "Het werk van 
Mondriaan is bovendien een mooi 
aanknopingspunt voor jonge com-
ponisten.''. Waar zij mee komen, is 
nog niet bekend. Want de tijdens 
de concerten van Magisch Mond-
riaan te spelen werken, moeten 
nog worden gecomponeerd. "Er 
worden naast het inspeelwerk drie 
grote, geheel nieuwe, composities 
gespeeld'', aldus Lammer. "Dat 
past uitstekend binnen onze am-
bitie, we geven jonge componisten 
graag een kans.''

Een van die componisten is Tom 
Schipper. Hij is door dirigent Gerd 
Wensink gevraagd om een stuk 
voor het Achterhoeks Fanfare Or-
kest te schrijven. "Ik ken hem uit 
Bennekom'', aldus Wensink over 
Schipper die compositie studeert 
in Amsterdam. "En ik heb wer-
ken van hem gehoord die hij voor 
het Nederlands Blazers Ensemble 
heeft gecomponeerd en die tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van dat en-
semble op 1 januari 2013 zijn ge-
speeld. Het werk dat hij voor ons 
schrijft, is gebaseerd op een teke-
ning van Mondriaan die in Villa 
Mondriaan hangt.'' Wensink heeft 
tevens contact opgenomen met 
de conservatoria in respectievelijk 
Zwolle en Enschede. Het conser-

vatorium in Zwolle kent voor de 
dirigent geen geheimen. "Daar heb 
ik gestudeerd en gewerkt'', aldus 
Wensink die vijf studenten bereid 
heeft gevonden op basis van een 
werk van Mondriaan een muzikale 
mozaïek te componeren. Het con-
servatorium in Enschede houdt 
een wedstrijd tussen drie studen-
ten. Het Achterhoeks Fanfare Or-
kest speelt tijdens de twee concer-
ten het werk van de componist die 
tijdens de wedstrijd als beste uit de 
bus komt. Dat stuk, eveneens geba-
seerd op een tekening of schilderij 
van Mondriaan, bevat voor een 
fanfare wellicht wat opmerkelijke 

elementen. "Het conservatorium 
in Enschede besteedt veel aan-
dacht aan game- en filmmuziek'', 
aldus Wensink. Lammers: "Het is 
dus niet uitgesloten dat er tijdens 
de concerten gebruikt wordt ge-
maakt van elektronica.'' Het Ach-
terhoeks Fanfare Orkest gaat in 
principe bestaan uit zestig muzi-
kanten uit de driehoek Zutphen-
Doetinchem-Winterswijk. "Maar 
muzikanten die net buiten dat ge-
bied wonen, mogen zich ook op-
geven'', aldus Verket. "En er speelt 
ook een Achterhoekse mee die te-
genwoordig in Amsterdam woont: 
voormalig Eendrachtvoorzitter El-

len Arentsen'', vertelt Lammers die 
aangeeft dat het spelen in het Ach-
terhoeks Fanfare Orkest voor de 
deelnemers een grote uitdaging is. 
"Want ze spelen met mensen met 
wie ze anders nooit musiceren, ze 
komen dus uit hun comfortzone'', 
aldus Lammers. 

Er hebben zich al 22 muzikanten 
via de website van het Achter-
hoeks Fanfare Orkest en facebook 
aangemeld. Musici kunnen zich 
opgeven via www.achterhoeksfan-
fareorkest of info@achterhoeks-
fanfareorkest. Deelname kost 
veertig euro.

HENGELO/ENTER - Zaterdag 30 
januari werd de Eerste ONK En-
duro van dit seizoen gereden. De 
mannen uit Enter hadden een 
prachtig parcours uitgezet. De 
vrijdag voor de wedstrijd lagen 
de route en de proeven er keurig 
bij. Helaas gooide op zaterdag 
Pluvius roet in het eten. De hele 
dag regen veranderde het par-
cours in een groot modderbad 
rondom Enter en Notter.

De organisatie besloot al vroeg om 
maar vier proeven te laten verrij-
den in plaats van negen. De ak-
kers en bospaden zouden anders 
teveel te lijden hebben gehad. Met 
het oog op de toekomst wilde de 
vereniging van de 'Reggerit' geen 
risico lopen om in de toekomst 
niet meer te kunnen organiseren. 
Thierry Pittens was de grote man 
in de E1 klasse en ging met de 
grootste beker huiswaarts. In de 
E2 categorie was er geen kruid ge-
wassen tegen Hans Vogels. De net 
uit de Dakar Rally terug gekomen 
Vogels was heer en meester. Robin 
Nijkamp uitkomend voor WPM 
Motoren werd keurig tweede voor 
de als derde geklasseerde Vincent 
Rikhof. De enige dame in dit grote 
veld was Nina Klink. Zij werd keu-
rig twaalfde en liet een aantal he-
ren achter zich. Lucas Dolfing en 
Bas Klein Haneveld waren over-
gestapt naar de E3 klasse en lieten 
zien dat het een goede keuze voor 
hen was. Dolfing won de wedstrijd 
en Vordenaar Klein Haneveld 
werd keurig tweede. Bas verander-

de niet alleen van klasse maar ook 
van motomerk. Vorig jaar werd hij 
nog kampioen op Beta maar was 
toch niet helemaal gelukkig met 
de Italiaanse motor. Dit seizoen 
komt Bas uit voor het Husqvarna 
Motorcyles Nederland Team. De 
fun factor om te rijden is weer he-
lemaal terug met de nieuwe motor 
liet hij na afloop weten. Mark Was-
sink had de pech dat hij in proef 
vier ten val kwam wat hem de 
tweede plaats koste. Jan Willem-
Arendsen maakte zijn debuut in 
het ONK Enduro. Het jeugdlid van 
de V.A.M.C. deed het geweldig en 

zette mooie tijden op de klokken. 
Hij behaalde tijdens zijn eerste of-
ficiële ONK Enduro de winst in de 
A1 categorie. De uit Hengelo Gld 
afkomstige Sjoerd Eskes die dit 
jaar uitkomt voor het Luchtmobile 
Brigade Enduro team werd derde 
in de N2. De meeste regionale rij-
ders kwamen uit in de N3. Rick 
Timmers en Bart Oosting vochten 
samen een robbertje uit. Timmers 
werd achtste en Oosting negende. 
Tom Berends, Mark Wichink-Kruit 
en Heinze Mokkink gaven al snel 
op door diverse problemen vroeg 
in de wedstrijd.

Bas Klein Haneveld tweede in Enter

Dirigent Gerd Wensink (achter), omringd door drie van de vier initiatiefnemers: Esther Esselink, Henri Lammers (vooraan) en Annemiek 

Verket. Foto: Bart Kraan 

Bas Klein Haneveld. Foto: Henk Teerink

Schep
Kaas van de boer
Echte boerenkaas en boerderij-
kaas, dát is waar we ons als spe-
cialisten bij de Zuivelhoeve echt 
mee onderscheiden ten opzichte 
van de grootste kaasverkopers 
van Nederland. Er is een verschil 
tussen echte boerenkaas en boer-
derijkaas. Echte boerenkaas wordt 
gemaakt op de boerderij, van de 
melk van de eigen veestapel, van 
rauwe melk. Boerderijkaas moet 
ook op de boerderij gemaakt wor-
den van eigen melk, maar deze 
mag worden gepasteuriseerd of 
‘gethermiseerd’ (tot 62°C in plaats 
van maximaal 40° bij boerenkaas).

Jaap Schep: de winnaar
Een van die boeren die echte boe-
renkaas maakt is Jaap Schep, die 
samen met zijn vrouw Rianne op 
hun boerderij in Bergambacht 
kaas maken van kleintjes van 500 
gram tot de enorme boerenjumbo 
kazen van ruim 60 kilo. Ze heb-
ben 440 koeien en verkazen een 
groot deel van de melk in hun 
eigen kaasmakerij: een arbeids-
intensief proces dat al meer dan 
45 jaar door de familie Schep op 

de boerderij wordt gedaan. En 
met succes! In 2010 wonnen ze de 
boerenkaas cum laude-trofee in 
een prestigieuze wedstrijd waarbij 
jaarlijks door een strenge vakjury 
de beste boerenkaas van dat jaar 
wordt gekozen.

Huislijn: boerenkaas
Sinds begin december hebben we 
een lijn boerenkazen, van jong be-
legen tot overjarig, met ons eigen 
Zuivelhoeve-etiket er op – top-
kwaliteit kazen, die met zorg zijn 
samengesteld door directie, on-
dernemers en inkopers. Alleen de 
beste kazen krijgen een huismer-
ketiket. 

De pikante kaas (extra belegen) 
komt bij Jaap Schep vandaan. Dat 
dit een prijswinnaar is, is direct te 
merken! Met smaak en kwaliteit 
op een hoog niveau, is de prijs 
verrassend laag. Komt u proeven? 
Keur dan gelijk de rest van de huis-
merkboerenkazen, want proeven, 
is kopen!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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Voor vakwerk ga je naar 
de specialist

Zutphen/Vorden - Kasper Vrielink 
heeft een groeiend dakdekkersbe-
drijf. Kasper werkt al 30 jaar als dak-
dekker en heeft sinds ruim 5 jaar een 
eigen bedrijf. In de regio krijgt zijn 
onderneming steeds meer voet aan 
de grond. ‘Goed vakmanschap’, dat is 
zijn credo.

Met acht man personeel, een ploeg 
ZZP’ers en een uitgebreid wagenpark 
doet het bedrijf alles op het dakterras-
sen en -kapellen. Vrielink: “We doen al-
les wat de klant wil op het gebied van 
daken.” 

Sinds vier jaar is het dakdekkersbedrijf 
van Kasper Vrielink gehuisvest in Vor-
den. Vanuit deze locatie bedienen zij 
zowel particulieren als bedrijven. “Het 
gaat goed”, zegt Vrielink. “We krijgen 
veel grote opdrachten. Flats, bedrijfs-
panden en woningcoöperaties.” Onder 

de aanvragen bevinden zich ook veel 
monumentale panden, zoals het Oude 
Stadhuis in Zutphen. “Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van zink en lood”, merkt 
Vrielink op. “Wij hebben een eigen zet-
terij die alle zinken goten kan maken 
en nazetten. Wij leveren alles op het 
gebied van zink.”

Kasper Vrielink Dakwerk is naar eigen 
zeggen onderscheidend. Naast repa-
ratie en onderhoud van monumentale 
daken, krijgt het bedrijf ook regelma-
tig opdrachten voor reguliere pannen-
daken. “Erop of eraf, folie eronder. Wij 
doen het allemaal.” Op het moment 
komen veel aanvragen voor een dak- of 
schoorsteeninspectie binnen, Vrielink: 
“Voor de winter geen overbodige luxe.” 
Bij werkzaamheden aan monumen-
tale daken heeft Vrielink te maken met 
wettelijke regelgeving: “Dan gelden er 
strikte regels waaraan wij ons moeten 

houden, maar wij hebben de kennis 
hiervoor in huis.” Volgens Vrielink geldt 
dat herhaling de kracht is van reclame. 
Een aanbieding heeft hij in principe 
niet. “Mensen moeten hun keuze laten 
vallen op mij vanwege mijn regionale 
vakwerk. Met mijn huidige klantenkring 
loopt het goed.” Niet gek dat mensen 
terugkomen. Service staat namelijk 
hoog in het vaandel bij Kasper Vrielink 
Dakwerk. “Ik bied goed vakmanschap . 
Alles gaat om aandacht. Aandacht voor 
de klant.”

Contact
Kasper Vrielink Dakwerk
Postadres: Tollensstraat 2, 
7204 CX Zutphen. Bezoekadres: 
Ambachtsweg 11, 7251 KW Vorden
T: (0575) 519701
M: (06) 22467236
E: info@kaspervrielink.nl
W: www.kaspervrielink.nl

Kasper Vrielink
Vakman in daken

 Gemiddeld 8,9 voor 
 klantvriendelijkheid

 Gemiddeld 8,6 voor 
 vakmanschap

 Geen voorrijkosten
 Een vakman voor al 

 uw werkzaamheden
 Ruime garantie
 Al 10 jaar een succesvolle formule

Redenen om bij uw verbouwing
voor De Klussenier te kiezen

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

Tel. 0575 529125
Mob. 06 48957044

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

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11, Vorden
06 22467236, 0575 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl

De
schilders 
met een 
glimlach

Schilderwerk

Beglazing

Wandafwerking

Spuitwerk

Verhuur materialen

telefoon
0575 515831

internet
www.terlak.nl

Groenmarkt 2, 7021 HX Zutphen
tel. 0575-764075

mob. 06-52880455
www.florencehomefashion.nl

PVC vloeren • Laminaat

Houten vloeren • Bamboe vloeren

Vloeronderhoud • Raamdecoratie

Gordijnen • Behang

Krijtverf • Horren

Foto: Gerard Kiezenbrink



Middelbare scholen in Gelderland
presenteren zich op Scholenopdekaart.nl
Maak van je 
schoolkeuze geen 
last-minute
REGIO - Het seizoen van de open 
dagen, rondleidingen en proefles-
sen op de middelbare scholen is 
weer van start gegaan. Voor ouders 
en kinderen een spannende tijd, 
want welke scholen ga je bezoe-
ken en waar let je op? De website 
www.scholenopdekaart.nl helpt 
ouders en leerlingen bij die keu-
zes: Op de site kan je eenvoudig op 
naam of postcode de middelbare 
scholen in je omgeving zoeken én 
vergelijken. Zo kunnen ouders en 
kinderen zich voorbereiden op de 
open dagen en zelf hun top drie 
van scholen bepalen. Wacht daar 
niet te lang mee, want voor je het 
weet is de inschrijving van jouw 
favoriete school al voorbij.

Ouders hebben invloed op de 
schoolkeuze
De mening van het kind is vaak 
beslissend bij de schoolkeuze. 
Dat is begrijpelijk, want een kind 
moet zich allereerst prettig voe-
len bij een school. Maar als ou-
der kijk je naar andere factoren 
dan je twaalfjarige zoon of doch-
ter en bovendien ken jij je eigen 
kind als geen ander. Alle reden 
dus om je goed te oriënteren. De 
middelbareschooltijd is belangrijk 
in de ontwikkeling van tieners en 
de scholen onderscheiden zich 
ook echt van elkaar. Daarom is de 
school van het beste vriendje van 
je kind niet altijd de beste keuze 
voor die van jou.

Scholen bekijken en vergelijken
Scholenopdekaart.nl is een websi-
te op initiatief van de VO-raad en 
geeft veel info: over grondslag en 
het lesaanbod van de school, het 
slaagpercentage, examencijfers, 
doorstroom binnen de school en 

naar de vervolgopleidingen. Maar 
ook 'zachte' informatie: het profiel 
van de school, kernwaarden, hoe 
gaat de school om met leerlingen 
die bijzondere aandacht nodig 
hebben, tevredenheidsonderzoe-
ken etc. De helft van de informa-
tie die op Scholenopdekaart.nl 
staat is afkomstig van de scholen 
zelf. Naast die informatie bevat de 
website gegevens van overheids-
instanties als Dienst Uitvoering 

Onderwijs (DUO) en de Inspectie 
van het Onderwijs. Hierdoor zijn 
veel gegevens actueel en verge-
lijkbaar. En niet te vergeten: open 
dagen staan er overzichtelijk op 
een rij.
Even naar scholenopdekaart.nl 
dus, de website voor een goede 
schoolkeuze.
   

 ■ www.scholenopdekaart.nl

   

Geluksvrachtwagens door Nederland

ACHTERHOEK - Wellicht heeft 
u ze al zien rijden, de geluks-
vrachtwagens. Aloys Roemaat 
Transport rijdt sinds enkele we-
ken met een aantal opleggers 
waarop de Achterhoek als ge-
luksregio wordt neergezet. Het 
is een samenwerking tussen het 
transportbedrijf en Achterhoek 
Toerisme.

Manuel Hezeman, manager Ach-
terhoek Toerisme: "Door deze sa-
menwerking met een echt Achter-
hoekse onderneming kunnen we 
heel Nederland laten zien dat het 
geluk van Nederland in de Achter-
hoek te vinden is."

Peter Roemaat, directeur Aloys 
Roemaat: "Wij dragen de Achter-
hoek een warm hart toe en kun-
nen dat op deze manier ook aan 
de buitenwereld laten zien."

De bedrukking van de opleggers 
maakt onderdeel uit van de cam-
pagne 'Het geluk van Nederland, 
ECHT Achterhoek', waarmee de 
Achterhoek sinds afgelopen jaar 
naar buiten treedt.

De nieuwe toeristische gids, die 
binnenkort weer verkrijgbaar is 
bij VVV en informatiepunten, heet 
dan ook de Achterhoek Geluks-
gids.

Met de campagne onderscheidt de 
regio zich met haar diversiteit. Het 
geluk van Nederland bestaat uit 
een breed scala van persoonlijke, 
kleinere gelukjes en is voor ieder-
een verschillend.

Voor de één is het wakker worden 
met een prachtig uitzicht, voor de 
ander is het een bezoek brengen 
aan één van de musea, of culinair 
genieten bij één van de vele res-
taurants, misschien wel op de pe-
dalen tijdens een fietstocht langs 
de wijngaarden.

Oftewel, er is voor iedereen geluk 
te vinden in de Achterhoek.

World Press Photo
opnieuw in Zutphen

ZUTPHEN - Hanzestad Zutphen 
kan zich opnieuw verheugen op 
de komst van de fototentoonstel-
ling World Press Photo. De win-
nende foto's van de internatio-
nale fotowedstrijd voor persfo-
tografen zullen komende zomer 
van 15 juli tot en met 7 augustus 
te zien zijn in de Zutphense Wal-
burgiskerk.

Peter Meulenbroek, voorzitter 
van de organiserende stichting 
Zutphen Doen!, laat weten dat de 
eerste editie in 2015 zo'n groot 
succes was, dat World Press Pho-

to graag weer naar de Hanzestad 
komt. Hoewel de winnaars pas in 
februari bekend worden gemaakt, 
kan het volgens Meulenbroek niet 
anders dan dat het weer een ten-
toonstelling zal zijn, die veel im-
pact op de bezoekers heeft. "Er is 
het afgelopen jaar ontzettend veel 
gebeurd in de wereld."

De stichting is voornemens een 
groot programma rondom de ex-
positie te organiseren. "Ook zullen 
we proberen, net als vorig jaar, de 
winnaar naar Zutphen te halen 
voor een lezing."

   

Studiekring voor senioren
BRONCKHORST - Ieder mens is 
uniek en heeft in zijn leven veel 
kennis en ervaring opgebouwd. 
Vindt u als 55-plusser het leuk 
om die kennis en ervaring met 
anderen te delen? Wilt u graag 
andere mensen ontmoeten? Wilt 
u ook geestelijk actief blijven? 
Dan is een studiekring misschien 
iets voor u.

Bibliotheek West-Achterhoek wil 
in de gemeente Bronckhorst een 
studiekring voor senioren gaan 
opstarten. Het doel van een stu-
diekring is om op de hoogte te blij-
ven van maatschappelijke ontwik-
kelingen en eigen meningen en 
ideeën met anderen te delen. Laat 
u niet afschrikken door het woord 
'studie'. Ook hoeft u niet hoog op-
geleid te zijn. Het gaat er om 'wie' 
je bent en niet 'wat' je bent.

Hoe gaat een studiekring door-
gaans te werk? Een groep van 
tien tot twaalf personen komt 
met regelmaat bij elkaar om van 
gedachten te wisselen. De studie-
kring kan voor iedereen een an-
dere betekenis hebben; een aan-
gename tijdspassering, geestelijk 

of maatschappelijk actief blijven. 
Iedereen haalt eruit wat voor hem 
of haar belangrijk is. Het is geen 
cursus. De deelnemers kiezen zelf 
hun onderwerpen. Zo'n onder-
werp kan door één of meer leden 
worden uitgewerkt. Die onder-
werpen hebben vaak betrekking 
op actualiteiten, hobby's of kennis 
en ervaring, die je met een ander 
wilt delen.

Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u nadere informatie? Biblio-
theek West Achterhoek organi-
seert een informatiebijeenkomst 
op dinsdagochtend 23 februari 
van 10.00 tot 11.30 uur in de bi-
bliotheek Zelhem. U bent daarbij 
van harte welkom. U kunt zich 
daarvoor telefonisch aanmelden 
via de klantenservice van de bibli-
otheek, telefoon (0314) 333445 of 
via de website van de bibliotheek. 
Voor meer informatie over de stu-
diekring kunt u via de mail contact 
opnemen met Marianne Luiten.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl ■ m.luiten@
bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 28 januari, 
de derde avond van de vierde 
ronde van Bridgeclub Bronk-
horst. De hoogste score dit keer 
in Lijn B.

Uitslag van de competitie:
Lijn A: 1. Riet Botschuyver & Bert 
Deunk 57,08%, 2. Joke Damveld 
& Hans Oldhoven 55,42%, 3. Dick 
Brinkman & Hans Dekker 54,58%.
Lijn B: 1. Tiny Kleinreesink & Wim 
Schipper 62,40%, 2. Irene Lichten-
berg & Theo Schoenaker 58,33%, 

3. Ans Knaake & Leida Penne-
kamp 55,83%.
Lijn C: 1. Jirka & Svatja de Wolf 
55,83%, 2. Hans Jansen & Ger-
rit Jaspers 55,21%, 3. José & René 
Winkelman 54,69%.
Volgende week donderdag, 4 
maart, de derde avond van de 
vierde ronde. Eerst de jaarver-
gadering; aanvang 19.15 uur! Af-
melden minstens vóór 12.00 uur 
op de wedstrijddag via het mo-
biele nummer van de club: (06) 
25198329.

Vorig jaar wist de stichting Zutphen Doen! World Press Photo voor het eerst naar de Han-

zestad te halen. Foto: PR

Cartoon Fokke & Sukke. Bron: Scholenopdekaart 

De 'geluksvrachtwagen' zet sinds enkele weken met een aantal opleggers de Achterhoek als geluksregio neer. Foto: Achterhoek Toerisme
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REPARATIE EN 

VERKOOP VAN 

ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 

EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 

 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem

Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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.

Constructeur / Tekenaar m/v

Op zoek naar een baan in de kunststofverwerking?

Functieomschrijving

Voor onze opdrachtgever N.K.I. in Neede zijn we op zoek naar 

een Constructeur/Tekenaar. N.K.I. is al meer dan 35 jaar actief 

in kunststof leidingsystemen. In deze functie ben je mede ver-

antwoordelijk voor de realisatie van de projecten in de kunst-

stofverwerking. Als constructeur/tekenaar heb je een breed 

takenpakket. Naast het ontwerpen en technisch tekenen in 

2D en 3D verzorg je verzorg je ook de werkvoorbereiding voor 

de productie. Je hebt regelmatig contact met de klanten met 

betrekking tot detaillering en planning. De werkzaamheden 

kunnen zowel binnen als buiten kantoor plaatsvinden.

Aankomend Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij een ervaren marketing medewerker en ben je 

flexibel inzetbaar?

Functieomschrijving

In de functie van marketing medewerker ben je zowel verant-

woordelijk voor diverse marketingtaken als secretariële taken 

voor de commercieel directeur. Eén van de belangrijkste taken 

is het schrijven van teksten voor nieuwsbrieven, websites en 

diverse andere documenten. Ook het ontwikkelen van sales 

ondersteunende materialen en het bijhouden van de websites 

behoort tot je taken. Creativiteit en beheersing van talen is hierbij 

van groot belang. Tevens heb je veelvuldig contact met externe en 

diverse interne afdelingen. Snel kunnen schakelen tussen diverse 

werkzaamheden is in de functie van marketing medewerker erg 

belangrijk. Daarbij wordt het tonen van initiatief erg gewaardeerd.

Servicemonteur Matrijzen m/v

Heb jij ervaring met het oplossen van storingen aan 

matrijzen en de ambitie om te werken in een verantwoor-

delijke en zelfstandige functie?

Functieomschrijving

Als servicemonteur matrijzen los je zelfstandig problemen en 

storingen aan matrijzen op en zorg je voor preventief onder-

houd, zodat de productie door blijft lopen. Je bouwt matrijzen om, 

inspecteert en repareert matrijzen en je past matrijzen aan door 

middel van conventioneel draaien en frezen. Ook komt het regel-

matig voor dat je advies geeft op het gebied van modificaties van 

de gereedschappen en de matrijzen om het gebruik te optimalise-

ren. Omdat kwaliteit hoog in het vaandel  staat, is het van belang 

dat je nauwkeurig werkt en een zelfstandige en verantwoordelijke 

werkhouding hebt. Het gaat om werk in 3-ploegendienst.

Werkvoorbereider Bouw m/v

Ben jij op zoek naar een functie als werkvoorbereider en 

heb jij affiniteit met de bouw?

Functieomschrijving

In de functie van werkvoorbereider bouw ben je verantwoor-

delijk voor de gehele werkvoorbereiding van verschillende 

projecten. Je zorgt voor een optimale technische en organi-

satorische voorbereiding. Hierbij ben je onder andere verant-

woordelijk voor het uitwerken van tekeningen en het inkopen 

van materialen. Verder signaleer je meer- en minderwerk en de 

kostenopgave hiervan. Naast het contact met klanten heb je als 

werkvoorbereider bouw ook intensief contact met leveranciers 

en monteurs. Deze functie is zowel geschikt voor starters als 

voor iemand met relevante werkervaring.

Tekenaar Autocad m/v

Heb jij affiniteit met beton en zou je graag beginnen in een 

startersfunctie met veel doorgroeimogelijkheden?

Functieomschrijving

Ter uitbreiding van het tekenteam zijn wij op zoek naar een 

startende tekenaar, of naar een tekenaar met enige jaren erva-

ring. In deze uitdagende functie ben je, samen met je collega’s, 

verantwoordelijk voor het maken van ontwerptekeningen van 

prefab betonnen systeemvloeren. Hiervoor staan de meest actu-

ele computer- en tekentoepassingen tot je beschikking. Naast 

het ontwerpen heb je dagelijks contact met je klanten en geef je 

advies over de juiste en praktische toepassing van de producten. 

Omdat je veel contact hebt met klanten, leveranciers en de pro-

ductie, is het van belang dat je over goede communicatieve vaar-

digheden beschikt. Voor deze functie zoeken wij een proactieve 

en collegiale kandidaat die de ambitie heeft om door te groeien 

naar tekenaar-constructeur.

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 in Hengelo en Vorden.

Ac h t e r h o e k s e  Ve r s p r e i d i n g s  O r g a n i s a t ie

AVO Verspreidingen zal met ingang van dinsdag 
29 maart 2016 voor Achterhoek Nieuws b.v. de 
verspreidingen gaan verzorgen van:

Contact Bronckhorst Noord
Contact Bronckhorst Midden
Contact Bronckhorst Zuid
Wanneer je interesse hebt om deze krant voor AVO 
Verspreidingen te willen bezorgen kun jij je aan-
melden via onze website: www.avo-doetinchem.nl 
of per telefoon nummer: 0314 - 39 46 13

Belasting & Advies
Pagina

verschijning week 8 en 10

EDITIES:
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De belasting & advies 
pagina is bestemd voor 
ondernemers in de 

hun diensten willen 
aanbieden en/of hun 
naamsbekendheid willen 
vergroten. Wij bieden 
informatie in de vorm 
van korte artikelen en  

onderwerpen.

Combinatie Contact Noord, Midden,  
Zuid en Zutphen-Warnsveld
Oplage: 44.900
1/24 pagina  85x45 
1/12  pagina  85x95  
1/8  pagina  130x95 
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Combinatie Contact Noord,  
Midden & Zuid
Oplage: 20.400
1/24 pagina  85x45 
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ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

www.dier.nu

Voor Max is 
rust nu het 
beste medicijn
Max is 15 jaar oud, maar mentaal 
is hij niet veel ouder dan een 
baby. In zijn jonge leven heeft 
hij al te veel te verduren gehad. 
Nu ligt hij in het ziekenhuis om te 
herstellen van meerdere heftige 
operaties. Zijn lichaam vraagt om 
rust. De ontspannende klanken 
van Noena’s mondharmonica 
helpen daarbij.

Vraag ons magazine 

Voortleven aan

via nierstichting.nl/nalaten



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
6 - 7 februari, F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
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 7 februari, 10.00 uur: nog niet bekend.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 7 februari, 10.00 uur: mevr. ds. L. Pijpers uit Warnsveld.
1e C: KiA: Werelddiaconaat (LA); 2e C: Eredienst & Pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 7 februari, 10.00 uur, Voorganger: Ds. T. Wiersum, Kerkdienst,
Gezinsdienst, Kinderoppas: Harriet Maalderink.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 februari, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 
em.-priester. 
Zondag 7 februari, 10.00 uur, Woorddienst, vg. werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 februari, 18.30 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve.

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

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

   
Gevraagd: Standhouders 
Medler Lente Fair zondag 20 
maart a.s. Aanmelden via in-
fo@medlerfeest.nl of via 06-
22728258. Zie ook info elders 
in Contact.

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

   
Gevraagd: zelfst. werkende 
huish. hulp voor 1 morgen 
p.w. in buitengebied Henge-
lo. Tel. 0575-462724 na 18.00 
uur.

   
4 mrt 20:00u. Dorpscentrum. 
KRATO speelt blijspel ‘Privé 
jet in m’n achtertuin’.

GEZOCHT; Oude brommers, 
onderdelen en verzamelin-
gen van o.a Zundapp, Kreid-
ler. Bromfietswinkels opge-
let: we kopen ook graag uw 
oude winkelvoorraad op. tel 
06-15268461 of 06 48591665.

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

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

3 t/m 9 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 3 febr. Bospaddenstoelensoep/Andĳviestamppot 
met worst jus en zuurgarnituur

Donderdag 4 febr. Wiener zwiebelrostbraten met aardappelen en 
rauwkost/Vlaflip met slagroom en bessensap

Vrĳdag 5 febr. Uiensoep met croutons/Kabeljauw met 
mosterdsaus, rĳst en groente

Zaterdag 6 febr. Spare ribs met zigeunersaus, frieten en sla
  Ĳs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 8 febr. Gesloten

Dinsdag 9 febr. Wiener Schnitzel met aardappelen met groente
 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

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

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

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

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

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

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

Wilt u ook adverteren?
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Neem uw oude slang en 
typenummer mee. Gratis montage!

Universele bestekmand 
voor de vaatwasser.

Geschikt voor o.a. Oral-B.

Verkrijgbaar voor bijna 
alle Philips modellen. 
Neem uw typenummer 
mee naar de winkel!

LED GU10 25W

TL 36W 120 cm

Verbruikt slechts 
2.5W. Warmwit 
licht. Per stuk 4.99

Verkrijgbaar in koelwit 
en warmwit.

Philinea lamp, 
verkrijgbaar in de 
vervanger van 35W (14.99)
 en 60W (19.99).

25/40/60/75 en 100W.
E14 en E27. Per stuk 1.99
In diverse modellen verkrijgbaar.

Bij inlevering van deze ingevulde 
bon ontvangt u een gratis USB 
lader. Max. 1 per klant. 

Alleen bonnen uit de krant, dus geen 
geprinte of gekopieerde bonnen.

Zelflerende thermostaat. Met aanwezigheidsdetectie, geolocatie, 
Wifi control en bedienbaar via app. Bespaar tot wel 30% aan energie! 
Check onze website voor meer informatie.

Gratis USB lader! Slimme thermostaat

Durgol
DVD/Blu-ray lensreiniger

Perslucht 400ml

Verwijdert snel 
en doeltreffend 
alle hardnekkige 
vervuilingen op 
kachelruitjes.

Ontkalkingsmiddel voor 
espresso machines.

Reinigingsset om de 
lens van een DVD of Blu-
rayspeler schoon te maken.

Verwijder stof 
en vuil met een 
krachtige stoot 
perslucht.

Brother LC123XL + extra zwartBrother LC980 / 985 / 1100 + extra 
zwart Brother LC223 + extra zwart

Huismerk. 2x zwart, 1x magenta, 
1x cyan, 1x geel. 

Huismerk. 2x zwart, 1x magenta, 
1x cyan, 1x geel. Huismerk. 2x zwart, 1x magenta, 

1x cyan, 1x geel. 
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2 stuks 3 stuks vanaf

    0

 19.99  35 17.50

Goedkoper dan 123inkt.nl en bij ons met gratis extra zwarte cartridge!

Openingstijden

ma 13.00 - 18.00
di      9.00 - 18.00
wo    9.00 - 18.00
do     9.00 - 18.00
vr     9.00 - 20.00
za    9.00 - 17.00

FIXXAR ZUTPHEN
In het midden van de Laarstraat  (tegenover Alma)

Laarstraat 61  |  7201 CB Zutphen  |  tel. O575 - 76 70 64  |  
zutphen@fixxar.nl  |  www.fixxar.nl


