
Zondag 4 september speelt het 1e 
elftal van VV Vorden haar eerste (thuis)
wedstrijd in de 2e klas KNVB. B  11

De winnaar van de optocht ‘Groeten uit de Rimboe’. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink 

‘Groeten uit de Rimboe’ winnaar optocht
WICHMOND/VIERAKKER - Vooral 
de figuratie was ijzersterk. Mede 
daardoor won de wagenbouw-
groep van De Wogt zondagmiddag 
28 augustus de jaarlijkse optocht 
in een zonovergoten Wichmond. 
De winnende creatie ‘Groeten uit 
de Rimboe’ zorgde voor veel in-
teractie met het publiek. In totaal 
twaalf optochtenwagens door-
kruisten de Wichmondse straten 
op de slotdag van het Oranjefeest 
Vierakker-Wichmond 2016 ge-
organiseerd door Oranje Comité 
Vierakker-Wichmond. En dat wa-

ren er vier meer dan vorig jaar 
toen de stoet uit acht wagens en 
drie loopgroepen bestond.

Door Jan Hendriksen

Vierakker-Wichmond vierde vo-
rige week op stralende en gezel-
lige wijze haar jaarlijkse Oran-
jefeest. De vorig jaar ingeslagen 
weg om de festiviteiten te con-
senteren in een nieuw ingerichte 
tent met een ‘huiskamergevoel’ 
pakte ook dit jaar naar mening 
van voorzitter Freddy Hogen-

doorn van Stichting Oranjecomité 
Vierakker-Wichmond perfect uit. 
Vooral op vrijdagavond met muzi-
kale medewerking van You & Me 
en Strike leverde dat een volle en 
zeer gezellige avond op waar jong 
en oud Wichmond en Vierakker 
elkaar trof. “En daarmee hebben 
we het dorpsgevoel teruggebracht 
die we voor ogen hadden. Daar is 
het ons ook om te doen. Jong en 
oud gezamenlijk met elkaar ver-
binden”, zo vertelt Hoogendoorn 
zondagmiddag in de feesttent als 
hij samen met burgemeester Ma-

rianne Besselink van de gemeente 
Bronckhorst de vaandelhulde, die 
de vendeliers van Schuttersgilde 
Sint Jan uit Keijenborg aan het 
kersverse nieuwe koningspaar en 
de jeugdprins brengen, gadeslaat. 
Besselink benadrukte de samen-
horigheid die er in een kern als 
Vierakker-Wichmond heerst en 
het belang van de talloze vrijwilli-
gers die een feest als deze mogelijk 
maakt.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

KunstBus rijdt 
toch dankzij 
aanmeldingen
VORDEN - De kunstbus gaat dit 
seizoen 2016/2017 toch rijden. De 
commissieleden vreesden, zoals te 
lezen was in het artikel in Contact 
van begin augustus, dat gezien het 
geringe aantal aanmeldingen de 
KunstBus voorgoed ‘over en uit’ 
zou zijn. Maar dankzij diverse late 
aanmeldingen, en de steun van 
het bestuur van Welzijn Vorden, 
kan de bus dit seizoen de deelne-
mers weer naar museum en thea-
ter brengen. Alle deelnemers krij-
gen per 1 september schriftelijk 
bericht met nadere informatie.

   

Eerste schooldag 
is een feestje
VORDEN - Afgelopen maandag was 
er op de Dorpsschool in Vorden 
iets vreemds aan de hand. De kin-
deren en hun ouders stonden al-
lemaal op de speelplaats klaar om 
aan een nieuw schooljaar te begin-
nen, maar er was echter geen leer-
kracht of directeur te bekennen. 
Een ouder besloot de directeur te 
bellen en wat bleek? Het hele team 
zat nog heerlijk op een camping in 
Vorden. Op vrolijke fietsen, mede 
mogelijk gemaakt door Slotboom 
Tweewielers, kwam het team van 
de Dorpsschool de speelplaats op 
rijden en besloten er een feeste-
lijke dag van te maken. Het team 
werd voorgesteld aan de ouders 
en daarna mochten de kinderen 
naar de eigen groep. De dag stond 
in het teken van teambuilding. Zo 
werden er kennismakingsspelle-
tjes en samenwerkingsopdrachten 
gedaan. Tussen de middag heb-
ben alle kinderen pannenkoeken 
gegeten en de dag werd afgeslo-
ten met stoelendans en een ijsje. 
Jasper is de stoelendanskampioen 
Dorpsschool 2016 geworden.

Opening 
Muziekkoepel
Zondagmiddag 18 septem-
ber vindt de officiële opening 
plaats van de gerestaureerde 
muziekkoepel. De Bankdirec-
teuren treden op, de nieuwe 
naam van het terrein wordt 
onthuld en de pannekooi 
wordt in gebruik genomen. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Voor een eerlijk en goed advies. 
E-Bike verkoop, service en onderhoud. 

Gespecialiseerd in Race en MTB

Van Slingerland Tweewielers 
Hengelosestraat 14, 7256 AC Keijenborg
0575-463441 www.vanslingerlandtweewielers.nl

0573 - 251761
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www.schefferkeukens.nl 

Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

Apparatuur goedkoper dan online!
ZOMERDEALS
Scheffer

VOORBEELD: 

Vaatwasser
type GVW476RVS

nu voor 

475.=

E-BIKE 

UPGRADE 
DAGEN

T.W.V. 

€ 200,

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

Jaargang 78

Dinsdag



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

√ 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

Heden bereikte ons het bericht dat 

 

Gerrit Berendsen 
 

is overleden.

Namens bestuur en leden van de kegelclub 

‘Op Goed Geluk’ wensen wij de familie veel sterkte.

Verbijsterd en geschokt zijn wij door het plotseling 

overlijden van onze collega en medewerker 

 

Derk Jan Denneboom
 

Sinds 2007 zette Derk Jan zich met grote betrokken-

heid in voor de gemeente Bronckhorst. Hij werkte 

als stratenmaker bij de buitendienst. Met zijn inne-

mende persoonlijkheid bracht hij ons vele mooie 

verhalen. Wij gaan hem enorm missen.  

Wij wensen zijn vrouw Betsy, zoon Nico en dochter 

Inge, familie en vrienden heel veel sterkte met dit 

grote verlies.

Burgemeester en wethouders, gemeenteraad 
en collega’s van de gemeente Bronckhorst.

Traas Reusen Ongediertebestrijding gaat verder onder de naam:  

Contactpersoon blijft Raymond Reusen 
bereikbaar op 06 – 55 14 22 92.

Wespen?
Last van wespen, bel ons!

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven

die wij mochten ontvangen na het overlijden van

onze moeder oma en oude oma 

 

         J. Momberg-Kornegoor
 

zeggen wij u hartelijk dank.

Fam. Momberg

Hengelo Gld., augustus 2016

TE KOOP

Margrietlaan 9 , Vorden 

Op zeer fraaie locatie met uitzicht op park 

en op loopafstand van het centrum gelegen 

VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW MET 

GARAGE EN ROYALE TUIN RONDOM.

Moderniseringen vanaf 2011/2012:

* Nieuwe badkamer, toilet, groepenkast en   

 keukeninrichting

* Nieuwe kozijnen met isolerende beglazing

* Volledige schilderwerk zowel binnen als buiten

* Bestrating, oprit, terras en tuinaanleg

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

Heel bijzonder
heel gewoon
gewoon een heel bijzonder persoon

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.
Gerrit is vredig uit ons midden weggegleden.

Gerrit Herman Eenink
Varsseveld, Vorden,
18 februari 1929 27 augustus 2016

Vorden: Gerda Eenink-Hissink

Doetinchem: Henk en Willij Eenink

Dieren: Willy en Klaske Eenink

Vorden: Mirande en Albert Smits

Klein- en achterkleinkinderen

De Laegte 34
7251 VM Vorden

Wij willen alle medewerkers van de Lindenhof en 
dokter Lemmens bedanken voor de liefdevolle zorg 
en toewijding voor Gerrit.

Het afscheid van Gerrit zal plaatsvinden op  
donderdag 1 september om 11.00 uur in de Van 
Baerzaal van crematorium Slangenburg, Nutselaer 4,  
7004 HJ Doetinchem.

Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren 
in de koffiekamer van het crematorium.

In plaats van bloemen graag een gift aan stichting 
Alzheimer Nederland. Collecte-box is aanwezig.

GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

De Waarden 170

7206 CM Zutphen

Tel. (0575) 55 29 28

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de 
colofon op pagina 5.



“De verhuizing gebeurde met 
de bakfiets”
VORDEN - Vijftig jaar geleden is 
het alweer dat Cato Eijkelkamp 
(90) met haar man, wijlen Ber-
nard Eijkelkamp, en hun zeven 
kinderen op 19 augustus 1966 
verhuisde van de Smidstraat 
naar De Haar 40 in Vorden. Nu 
vijftig jaar later woont ze daar 
nog steeds met veel plezier.

Door Bernadet te Velthuis

Vijftien jaar woonden ze aan de 
Smidstraat in Vorden, maar na 
de laatste gezinsuitbreiding werd 
deze woning voor hen te klein. 
“Het waren kleine huisjes en met 
vijf dochters op één kamer werd 
het écht te krap”, zo vertelt Cato 
Eijkelkamp op de zonnige middag 
in haar achtertuin, afgelopen vrij-
dag 26 augustus, in het gezelschap 
van haar zoon Gerard Eijkelkamp.

“Tegenwoordig hebben kinderen 
vaak een eigen kamer, maar toen 
was dat niet. Zelf sliep ik vroeger 
ook samen met mijn zussen op 
één kamer. Het gebeurde weleens 
dat mijn zussen aan het kletsen 
waren en ik wilde slapen. Dan 
zei ik: ‘Ik wil nu slaopen, koppen 
dicht’,” lacht ze, terugdenkend aan 
haar eigen jeugd. Zelf komt ze uit 
een gezin van vijf kinderen, haar 
man Bernard die in 2008 op ach-
tentachtig jarige leeftijd overleed, 
kwam uit een gezin van twaalf 
kinderen. “Met zoveel kinderen in 
huis is het altijd gezellig”, vertelt 
een zichtbaar trotse Cato Eijkel-
kamp, die naast haar zeven kinde-
ren vandaag de dag ook veertien 
kleinkinderen en zeventien ach-
terkleinkinderen rijker is.

Terugblikkend naar 1966 vertelt 
mevrouw Eijkelkamp over de toch 
wel bijzondere verhuizing:”De 
verhuizing gebeurde grotendeels 
met de bakfiets, enkele andere 
bezittingen werden per auto ver-
voerd. We hadden onze spullen 

nog niet allemaal het huis uit of 
de volgende familie was de kle-
ren al in de kast aan het pakken. 
Op een gegeven moment werden 
er kleren ingepakt en verhuist, tot 
ik erachter kwam dat die helemaal 
niet van ons waren!”.

“Altijd gezellig 
met zoveel 
kinderen thuis”

Een blik op de mooi aangelegde en 
onderhouden achtertuin wekt de 
indruk dat mevrouw Eijkelkamp 
nog weleens bezoekt krijgt van 
een tuinman. Maar niets is minder 
waar. “Ik doe veel zelf in de tuin, 
met een beetje hulp van Gerard. 
Maar als hij geen tijd heeft om het 
gras te maaien, doe ik het zelf”, zo 
vertelt de kwieke en in goede ge-
zondheid verkerende negentigja-
rige, alsof het de normaalste zaak 
van de wereld is. “Je moet toch 

bezig blijven, vroeger moesten we 
tenslotte al volop meehelpen”.

Van alle buren die toentertijd aan 
De Haar in Vorden woonden, en 
waaraan het gezin vele prettige 
herinneringen bewaart, is Cato 
Eijkelkamp nog als enige over. “Ik 
bun hier nog blieven zitten”, zo 
verklaart ze. Maar dat het vijftigja-
rig jubileum haar wel bezighield, 
blijkt wanneer haar zoon Gerard 
Eijkelkamp vertelt: “De laatste tijd 
had ze het er een paar keer over 
dat ze vrijdag de 19e augustus hier 
al vijftig jaar woont. Ik zei toen 
gekscherend: Dan bel ik de krant!”. 
En zo geschiedde.

Ook wooncorporatie Prowonen 
werd door dochter Petra op de 
hoogte gesteld van het bijzondere 
jubileum en nam telefonisch con-
tact op met mevrouw Eijkelkamp. 
“Ze zeiden: ‘We komen volgende 
week dinsdag 6 september bij u 
langs met gebak, als u voor de 
koffie zorgt’. Nou dat is toch wel 
bijzonder”, vertelt mevrouw Eijkel-
kamp licht overdonderd.

Corry ten Boom overleefde 
kamp Ravensbrück
VORDEN - Op zondagavond 4 sep-
tember 19.00 uur start de nieuwe 
serie Ont-moetingen. Deze keer 
gaat het over Corry ten Boom uit 
Haarlem. Zij overleefde het kamp 
Ravensbrück, waar ze terecht was 
gekomen wegens hulp aan joodse 
landgenoten. Na de oorlog reisde 
ze de wereld rond om het Evan-
gelie te brengen en daarbij kwam 
ze oog in oog te staan met één van 
haar voormalige kampbewakers. 

Elke eerste zondag van de maand 
om 19.00 uur is er in het Achter-
huus achter de gereformeerde kerk 
een moment (half uurtje) rond de 
bijbel en geloof. De onderwerpen 
zijn divers en gaan meestal over 
personen en/of organisaties die 
iets met hun geloof doen. Er wordt 
een lied gezongen en er is een ge-
bed. Na afloop is er koffie en mo-
gelijkheid om na te praten.

   

Beatrixcollecte 2016
VORDEN - Dit jaar bestaat het 
Beatrixfonds 60 jaar! In de week 
van 12 september gaan er in Vor-
den en Kranenburg weer ruim 25 

collectanten op pad voor dit goede 
doel. Wie wil collecteren kan mai-
len naar i.froling@planet.nl.

   

Chr. vrouwenvereniging 
Triangel Warnsveld
WARNSVELD/VORDEN - Christe-
lijke vrouwenvereniging Triangel 
Warnsveld begint donderdag 8 
september om 19.45 uur het nieu-
we seizoen met een lezing. Dhr. 
Evert Duim van de Lyme Stichting 

komt deze avond verzorgen in 
de Triangel. Omdat de ziekte van 
Lyme vooral deze tijd van het jaar 
vrij veel voor komt een nuttig on-
derwerp om hier iets meer over te 
horen. 

Vervolg van voorpagina

WICHMOND/VIERAKKER - Tot 
nieuwe koning van Vierakker-
Wichmond werd zaterdagmiddag 
Rob Groot Jebbink uit Warnsveld 
uitgeroepen met aan zijn zijde zijn 
vrouw Anita als koningin. Groot 
Jebbink loste van de in totaal 132 
schutters als laatste in de tweede 
ronde bij het 264ste schot het ver-
lossende schot. Tot jeugdkoning 
werd na 170 schoten Hugo Schou-
ten gekroond. Henny Willems won 
het vogelgooien voor vrouwen. De 
andere volksspelen werden onder 
andere gewonnen door Erik Ruk-
kers en Jarno Meulenbeek (schie-
ten vrije baan), Inge Bouwmeester 
(dogkarrijden), Gerben Wolbrink 
(kegelen), Paul Avink en Jasper 
Rietman (spijkerslaan) en Henk 
Rietman en Reint Krijt (bierpul-
schuiven).

In de einduitslag van de optocht 
werd groep Vogelzang tweede 
met de creatie Forzen en derde de 
Lankhorsterstraat (achter) met Ca-
pitulatie Wageningen 1945 die ook 
de publieksprijs won. Kleurrijk wa-
ren de wagens van Jong Vierakker 
(Fantasty Vierakker) die als vijfde 
eindigde en Sjakie en de Choco-
ladefabriek van de bouwgroep 
Beeklaan die als vierde door de jury 
werd beoordeeld. De bloemenwa-

gen ‘Jungle Book’ van bouwgroep 
Delden eindigde als zevende. Bij 
de kinderen waren de mooiste cre-
aties in de categorie individueel 
Pipi Langkous (Fien Carp), groepen 
Pokemon (Catootje en Lot Kuster, 
Lynn Bouwmeester en Emma Kep-
pels) en bij de karretjes de Zwarte 
Cross (Jorik Rietman, Lars Sarink 
en Ruben Siemes).

Het Oranjefeest Vierakker-
Wichmond startte zondag 21 au-
gustus met een oecumenische 
viering in de Protestantse Kerk en 

een oriëntatierit, gevolgd door een 
seniorenavond in het Ludgersge-
bouw met cabaretgroep BoeB’n. De 
kinderspelen en de volksspelen von-
den op vrijdagmiddag in en rond de 
feesttent plaats. Zaterdagavond zorg-
den Rob en Sander ‘Van de Hak op 
de tak show’ voor de muzikale invul-
ling en zondag maakte Anderkovver 
er een groot feest van in de tent.

Meer foto’s en uitslagen: achter-
hoekfoto.nl, oranjefeestvierakker-
wichmond.nl of facebook.com/
oranjecomitevw. 

Rob Groot Jebbink nieuwe koning van 
Vierakker-Wichmond

Hugo Schouten, Rob en Anita Groot Jebbink en Henny Willems. Foto: Achterhoekfoto.nl/

Paul Harmelink 

Cato Eijkelkamp (90) in de achtertuin van haar hoekhuis aan De Haar waar ze al 50 jaar 

woont. Foto: Bernadet te Velthuis

Activiteiten agenda
6 - 13 sept. Aanschuif atelier 10.30 - 12.00 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Zaterdag 
10 september Repaircafe 10.00 - 12.00 uur
Op maan-, woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   9.00 - 12.00 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur 
 In Ludgerus gebouw Vierakker

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
   @welzijnvorden
Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

REPAIR CAFE
Alvast noteren. 10 september 
a.s. is er Repair Cafe in Kultur-
hus het Dorpscentrum in Vorden. 
Tijd: 10.00-12.00 uur. Bezoekers 
nemen van thuis kapotte spul-
len mee. Deskundige vrijwilligers 
bieden hun hulp aan bij het repa-
reren. Alleen materiaal wordt in 
rekening gebracht. Spullen die 
niet gerepareerd kunnen worden, 
neemt de bezoeker mee terug 
naar huis. Tevens inloop vragen-
uur over iPhone of iPad.

Schildercursus
Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
in de schildercursus. Je kunt in-
tuïtief tekenen. Spelen met lij-
nen en patronen. Je kunt jouw 
gevoelens in kleuren weergeven. 
Dan gaat de kleur dus meespe-
len. Materialen die gebruikt wor-
den zijn kleurpotloden of verf. 

Bij pentekenen is het gebruike-
lijk dat je eerst een tekening of 
schets maakt die daarna met pen 
en inkt of een stiftje wordt afge-
werkt. Hoewel het niet noodzake-
lijk is, maken mensen die schilde-
ren ook eerst een schets. Daarna 
kun je die in acrylverf, olieverf of 
aquarelverf afwerken. Als je te-
kent/schildert zie je meer! Een 
beeld zegt meer dan 1000 woor-
den! Tekenen en schilderen is 
niet alleen ontspannend,het is 
ook leerzaam en je bent nooit te 
oud om te leren !!!

De schildercursus start op 26 sep-
tember om 14.00 uur.

Informatie/opgave: 
tel. 0575-553405 (dinsdag-/
woensdagmorgen 9.00 - 12.00 uur 
of w.gotink@welzijnvorden.nl
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 g gegrilde boterham-
worst + 100 g gegrilde ham

samen 298

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Lamsrack

375
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Karbonades
diverse 
soorten

ELKE 4E GRATIS

SPECIAL

Cheezie

145
100 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden
Gehaktbal

185
per stuk

Aanbiedingen zijn geldig van 29 augustus t/m 3 september

BRANDENBARG V.O.F.

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

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

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

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

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

Maandaanbieding 
:

Openingstijden
Ma. t/m vr. 8.00 tot 16.00 uur
Za. 8 tot 13.00 uur

Inkoop van o.a.: 
 IJzer  Metaal

Tevens ook brengpunt van uw bedrijfsafval:
 Groenafval  B-S afval 
 Houtafval   Puinafval

  Oud papier

Inleiding di 6 sep, GRATIS, wel graag aanmelden!
8-weekse cursus startdata: di 13 sep & ma 24 okt

Maandgroep startdata: do 15 sep
Locatie: Kulturhus, Vorden 

Voor informatie en aanmelden: www.demindfulnesszaak.nl

Mentoren gezocht
in Overijssel en Gelderland

Kwetsbare mensen hebben hulp 
nodig om de regie over hun eigen 
leven te houden.

Mentorschap Overijssel 
Gelderland zorgt voor werving, 
opleiding en ondersteuning van 
vrijwillige mentoren. Wilt u echt 
iets voor een ander betekenen? 
Meld u aan als mentor.

Meer weten? Kijk op www.mentorschapog.nl

of neem contact op: 06 1235 6867 of info@mentorschapog.nl

Shiatsu massage/Therapie
Shiatsu is een vorm van drukpuntmassage, waarmee de algehele 
circulatie wordt gestimuleerd en een betere doorbloeding en lichaams-
energie bevorderd wordt. 
Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van Acupressuurpunten, (drukpunten) 
zodat blokkades, stagnaties oplossen. 
Waardoor een gevoel van rust en ontspanning ontstaat, tevens een 
gunstig effect op slaapstoornissen.

Shiatsu werkt bij allerlei klachten o.a:
 Vermoeidheid
 Verminderde Vitaliteit
 Schouder/Nek/Rugklachten
 Stress/Burn out
 Slaapstoornissen
 Spijsverteringsproblemen/Stofwisselingsklachten
 Verlichting van pijn bij Chronische klachten o.a Reuma            

Aangesloten bij RBCZ en Zhong zodat behandelingen 
grotendeels vergoed worden door Zorgverzekeraar.

Praktijk Chinese 
Geneeskunde Vorden

ZHONG

Voor info of behandeling op afspraak :
Jet Scholtz-Hartman  Ruurloseweg 95, Vorden  06-20045514

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen

Lekker zoet & smakelĳ k kom proeven....... 

ZOETE PITLOZE WITTE DRUIVEN 500 gram

                             

Speciaal voor u geselecteerd.......

NIEUWE OOGST HOLLANDSE PREI kilo

                           

Exclusief bĳ  u specialist.......

NIEUWE OOGST DELCORF APPELEN kilo

Nieuwe oogst KLEI LEKKER.......                   3 kg. 

FRIESLANDER AARDAPPELEN      of 10 kg. € 5.98 

1.49

Geldig van dinsdag 30 augustus t/m 5 september 2016

1.79

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

1.25

2.49



Landgoederen- 
en kastelen-
wandeltocht 
Vorden
BARCHEM/VORDEN - Wandelsport-
vereniging DOS uit Barchem orga-
niseert zondag 4 september haar 
jaarlijkse Landgoederen- Kastelen 
wandeltocht in Vorden. De start 
vindt vanaf café - restaurant De 
Herberg aan de Dorpsstraat 10 
plaats.

Men heeft de keus uit vier verschil-
lende afstanden: vijf, tien, twintig 
en dertig kilometer. Wandelaars 
aan de dertig kilometer kunnen 
tussen 9.00 en 10.00 uur van start 
gaan, de deelnemers aan de twin-
tig kilometer tussen 9.00 en 11.00 
uur en de wandelaars aan de tien 
en vijf kilometer tussen 10.00 en 
12.00 uur. Leden van wandelbond 
betalen twee euro en niet-leden 
drie euro voor de deelname. Een 
herinnering kost 1,50 euro. Deel-
name leden van DOS Barchem 
gratis. Meer informatie via tele-
foon, mail of website. 
   

 ■ www.wsvdosbarchem.nl ■ wandelver@wsvdosbarchem.nl ■ Betty Tijink 0573 256123
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ContactAchterhoek FM maakt enthousiaste doorstart
VORDEN - Klokslag 9.00 uur was 
het zondagmorgen 28 augustus 
een feit. Streekradio Achterhoek 
FM ging weer ‘de lucht in’. Door te-
genvallende reclameopdrachten, 
sponsoren en een niet-meeden-
kende gemeente Lochem was het 
niet meer mogelijk om de lokale 
radiozender overeind te houden 
en was Achterhoek FM zondag 5 
juni helaas noodgedwongen ge-
stopt met haar reguliere uitzen-
dingen. Wel bood de lokale radio-
zender in de afgelopen periode 
non-stop 24 uur per dag muziek 
aan.

Door Jan Hendriksen

Dankzij diverse donaties beschikt 
Achterhoek FM momenteel weer 
over een beperkt budget waarmee 
zij weer van start kon gaan. Maar 
meer donaties en vrijwilligers zijn 
van harte welkom om de club van 
28 vrijwilligers onder aanvoering 
van de nieuwe ad interim voorzit-
ter Arris Kramer uit Barchem te 
versterken.
In de afgelopen vier weken werd 
er onder aanvoering van Arris 
Kramer met vrijwilligers en be-
stuur aan een doorstart gewerkt. 
En zie: dat resulteerde erin dat 

zondag tot genoegen van de pro-
grammamakers zelf, maar ook van 
talloze luisteraars, de reguliere 
uitzendingen weer hervat konden 
worden. Na eerst nog even thuis 
gebleven te zijn om dit op zijn ei-
gen radio te beluisteren, toog Ar-
ris Kramer met een goed gevoel 
naar de studio van Achterhoek 
FM aan de Wiersserbroekweg in 
Vorden. In de studio trapte pre-
sentator en programmamaker 

Dick Klein Geltink als eerste af. In 
zijn aangepaste programma ‘Op 
de koffie’ werd Arris Kramer de 
gelegenheid gegeven om de luis-
teraars nader te informeren over 
Achterhoek FM. Natuurlijk was 
de programmering aangepast aan 
deze bijzondere dag. Daarom was 
er een gevarieerd aanbod van veel 
programma’s - met enthousiaste 
medewerkers - als hernieuwde 
kennismaking met de luisteraars. 

Vanzelfsprekend ontbraken ook 
de jingles niet.

Hartverwarmend
Het komen en gaan van de vele 
belangstellenden en medewerkers 
op deze zondag was hartverwar-
mend. Ook de eerste belletjes van 
mensen die Achterhoek FM een 
warm hart toedragen kwamen al 
vlot binnen. Daarnaast waren er 
velen die telefonisch op de radio-
programma’s zelf reageerden, zelfs 
van over de grens.
Tijdens de ‘radiostilte’ van de af-
gelopen drie maanden is er veel 
werk verzet. Het doel is om radio 
Achterhoek FM sterk te maken 
- klaar voor de toekomst. Arris 
Kramer. “Hierbij is de inzet en het 
enthousiasme van onze vrijwil-
ligers (medewerkers en bestuur) 
van groot belang. De gezellige 
bijeenkomst van afgelopen week 
met vrijwilligers - die enthousiast 
zijn over de doorstart van Achter-
hoek FM - was dan ook het interne 
startpunt.”

Achterhoek FM is te beluisteren 
via de frequenties 104.9, 106.7 en 
107.9 FM. Voor kabel/glasvezel 
frequenties: informeer hierover bij 
uw provider.

KRANENBURG - Op 24 augustus 
was ANWB Streetwise, een span-
nend verkeersprogramma, bij 
basisschool De Kraanvogel in 
Vorden. Dit programma leert 
alle kinderen van de basisschool 
beter om te gaan met het huidige 
verkeer. De Kraanvogel vindt het 
belangrijk de straatwijsheid mee 
te geven en biedt de kinderen 
graag ANWB Streetwise aan.

In verschillende praktijklessen 
leerden de kinderen over het 
gebruik van gordels, kinderzit-
jes, remweg en reactiesnelheid. 
ANWB Streetwise bestond uit vier 
onderdelen. 

Toet toet
In Toet toet leerden de kinderen 
van groep 1 en 2 in de speelzaal 
verkeersgeluiden herkennen en 
oefenden het veilig oversteken. 
Daarnaast werd er geoefend met 
de autogordel in combinatie met 
het kinderzitje. 

Blik en Klik
Tijdens Blik en klik leerden de kin-

deren van groep 3 en 4 in de gym-
zaal over veilig oversteken.

Het belang van het dragen van de 
gordel en gebruik van een kinder-
zitje in de auto werd geoefend met 
een spannende gele elektroauto. 

Hallo Auto
Hallo auto leerde de kinderen van 
groep 5 en 6 over de remweg van 
een auto en de invloed van reac-
tietijd op die remweg.
Kinderen namen zelf plaats op 
de bijrijdersstoel van een ANWB 
lesauto en mochten zelf remmen. 

Ook het belang van het dragen 
van een veiligheidsgordel en een 
stoelverhoger kwam in deze les 
aan bod.

Leert kinderen 
omgaan met het 
verkeer

Trapvaardig
Trapvaardig tenslotte trainden de 
kinderen van groep 7 en 8 op het 
schoolplein in praktische fiets-
vaardigheid. De leerlingen fietsten 
over een uitdagend parcours en 
trainden moeilijke manoeuvres. 
Ook reden ze met een zware rug-
zak op. Hiermee werden de kinde-
ren voorbereid op het zelfstandig 
fietsen naar de middelbare school.

De kinderen hebben genoten van 
deze leuke en leerzame ochtend.

Straatwijsheid voor kinderen van De Kraanvogel

De kinderen genoten van een leerzame ochtend dankzij ANWB. Foto: PR

Presentator Dick Klein Geltink trapte zondag als eerste af. Foto: Jan Hendriksen. 

Veel Vordense Content bij laatste Toeristenconcert
VORDEN - Donderdagmiddag 1 
september vanaf 15.30 uur pre-
senteert zich veel Vordense Con-
tent op het concertpodium van de 
Dorpskerk. Het concert heeft dan 
ook dezelfde naam meegekregen.

Het Content bestaat uit Symone 
Boerstoel viool, Wilbert en Mirjam 
Berendsen clavecimbel en orgel, 
Jurriaan Boerstoel piano, Henny 
Blaak saxofoon, het Vordens Klari-
netkwartet, Jack Dodewaard piano 
en Dick Boerstoel trompet. Naast 
solospel zijn er ook meerdere ge-
combineerde optredens. En zo 
ontstaat er ook dit jaar weer een 
scala aan allerlei vormen van mu-
ziek. Van jazzy tot klassiek en alles 
er tussenin. Een speciaal blokje is 
ingeruimd als eerbetoon voor de 

eminence grise Kees van Dussel-
dorp. Hij is het die destijds is be-
gonnen met de Toeristenconcer-
ten. Met vriend en collega Henny 
Blaak op saxofoon speelt hij, op 
de piano, een tweetal composities. 
Van Duke Ellington en van Dave 
Mitchel. Geen afscheid, want hij 
is nog steeds muzikaal zeer actief. 

Door al dat Vordense Content 
duurt dit laatste Toeristenconcert 
2016 langer dan de normale 30 mi-
nuten, namelijk tot rond 16.30 uur. 
Toegang gratis, een vrijwillige bij-
drage wordt zeer op prijs gesteld.
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl
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1.79
v   van 2.49

1.89
v   van 2.69

0.69
v   van 0.99

5.99
v   van 7.99

0.49
v   van 0.79

0.39
v   van 0.69

4 stuks

1.49
10 stuks

0.89

500 g

1.99
2 x 125 g

3.99

0.15 l

0.69

KOELINGKOELING

KOELING

KOELING KOELING

DIEPVRIES

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VERS AANBIEDINGEN

2 kg

HAND-
SINAAS-
APPELEN

500 g

MAGER 
RUNDER-
GEHAKT*

Per kilo

VARKENS-
FILET-
LAPJES*

Half

BIOLOGISCH 
LICHT
MEER-
GRANEN

250 g

CHERRY 
TOMATEN

Per stuk

IJSBERG-
SLA

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

Vrijdag
 02-09 t/m 

zondag 
04-09

Natuurlijk Aldi!

TOMPOUCEN* SUPER CHUNK IJS** LUXE MIDI 
BOLLETJES

GEMARINEERDE 
KIPDELEN*

GEMARINEERDE 
ZALM*

Maandag
 29-08 t/m 

zondag 
04-09

DIT WEEKEND

DEZE WEEK



Twee kunstenaars van formaat openen 
seizoen

Expositie opent 
met vertoning 
van korte films 
over het werk
VORDEN - Galerie Agnes Raben 
start het nieuwe expositie-seizoen 
met werk van twee kunstenaars 
van formaat: ontwerper Maria 
Hees presenteert haar nieuwste 
sieradencollectie ‘Jewels for Cin-
derella’ en beeldend kunstenaar 
Eric de Nie exposeert een keuze uit 
zijn abstracte en poëtische schil-
derijen en aquarellen uit de peri-
ode 1998 tot nu.  

In aanwezigheid van beide kun-
stenaars opent de expositie met 
de vertoning van korte films over 
het werk van beide kunstenaars 
op zondag 4 september om 15.00 
uur. (inloop vanaf 15.30 uur). De 
expositie duurt t/m 9 oktober 
2016. Beide kunstenaars genieten 
zowel nationaal als internationaal 
bekendheid met hun werk. Hun 
werk bevindt zich o.a. in diverse 
museale- en privécollecties.

Maria Hees, woont en werkt in 
Doetinchem. Het materiaal en de 
inspiratie voor deze sieraden is la-
boratoriumglas. Bij het realiseren 
van deze sieraadontwerpen maakt 

zij gebruik van het vakmanschap 
van een meesterglasblazer in Bo-
hemen. De heldere transparante 
vormen die daarbij ontstaan krij-
gen hun definitieve uiterlijk door-
dat Maria ze zelf bewerkt door 
middel van zandstralen.

Eric de Nie woont en werkt in 
Haarlem. Zijn schilderen is een 
speelse en tegelijk emotionele 
strijd tussen vrij stromende verf en 
gecontroleerde schildershande-
lingen. Af en toe het doek of papier 
horizontaal of verticaal kantelend, 
volgt de kunstenaar met gevoelig 

oog en soepele hand de kleurige 
verfsporen van lijnen, druppels en 
geveegde stroken.

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 
20 in Vorden is open op vrijdag, 
zaterdag, zondag en maandag van 
11.00 - 17.00 uur en op afspraak. 
Ook neemt Galerie Agnes Raben 
deel aan het KunstWeekendVor-
den, zie hiervoor de website. 
   

 ■ www.galerieagnesraben.nl ■ www.kunstzondagvorden.nl 

   

Expositie ‘Silence’ in Galerie De Burgerij 
VORDEN - De nieuwe expositie 
‘Silence’ in Galerie De Burgerij 
laat iphoneart en minimalistisch 
werk zien van Mariëtte Schrijver, 
fotografisch werk van Katharina 
Seine en loden objecten van Ma-
ria Bomers. De opening van de 
tentoonstelling is zondag 4 sep-
tember om 15.30 uur in Galerie 
De Burgerij, Zutphenseweg 11.

In haar iphoneart zoekt Mariëtte 
Schrijver naar licht en schaduw in 
letterlijke en figuurlijke vorm. In 
Schrijver’s minimalistische werk 
is er eenvoud van beeld; het ver-

vangt cynisme, amusement, pose 
en kitsch. Fundamentele kunst 
waarbij Schrijver haar werk ziet als 
een positief gegeven dat stemt tot 
nadenken en dwingt tot het ma-
ken van keuzes. 

Katharina Seine abstraheert in 
haar werk de werkelijkheid tot 
zuivere geometrische vormen, in 
bijzonder om de wisselwerking 
tussen de geometrische vormen 
en hun compositie. Ze daagt de 
waarnemer uit zijn focus te leggen 
bij deze gerelateerde geometri-
sche vormen.

Maria Bomers geeft schoenen en 
tassen vorm. Haar design is aan-
sprekend, met verrassende details 
en kleuraspecten. Het materiaal 
- lood - en de frivole modieuze 
uitstraling wekken een voelbare 
spanning op bij de toeschouwer.

Expositie Silence
De expositie duurt t/m 16 oktober 
en is op vrijdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag te bezichtingen van 
13.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
   

 ■ www.deburgerij-vorden.nl

Expositie Antependia Dorpskerk
VORDEN - Op 10 en 11 septem-
ber 2016 is het Open Monumen-
ten Weekend in heel Nederland. 
De Dorpskerk Vorden is dan ook 
geopend voor bezichtiging. Het 
thema voor dit landelijke Open 
Monumenten Weekend is Iconen 
en Symbolen. Om in dit weekend 
bij dit thema aan te sluiten en de 
Stichting Vrienden van de Dorps-
kerk Vorden heeft een tentoonstel-
ling georganiseerd van Antepen-
dia (kanselkleden), symbolen in 
de liturgie.

Tijdens de Open Kerk middagen 
bleek er veel belangstelling te be-
staan voor de Antependia die al 
in de Dorpskerk in de vitrines te 
bezichtigen zijn. Menigeen is ver-
rast te horen dat ze ook werkelijk 
gebruikt worden. Elke speciale pe-
riode in het kerkelijk jaar heeft zijn 
eigen kleur en voorstelling.

In de voorbereiding kwam het idee 
naar boven om in omliggende ker-
kelijke gemeenten te vragen of zij 
hun kanselkleden wilden uitle-
nen voor de tentoonstelling. Daar 
is enthousiast op gereageerd. De 
volgende protestantse gemeen-
ten hebben hun Antependia toe-
gezegd: Hummelo, Wichmond, 
Steenderen (Remigiuskerk), Zel-
hem (Lambertikerk), Wildenborch 
(kapel) en Vorden zelf.

Expositie start 6 september
Omdat het aantal antependia 
daarmee “kerkvullend” werd is 

besloten om de expositie eerder 
te laten ingaan: vanaf dinsdag 6 
september hangt er in de Dorps-
kerk Vorden een kleurrijk geheel 
van kanselkleden tot en met zon-
dag 11 september van het Open 
Monumenten Weekend. Daarbij 
kan dankbaar gebruikt gemaakt 
worden van de inmiddels beken-
de expositiemogelijkheden in de 
kerk, waarvan al vele kunstenaars 
gebruik hebben gemaakt. Ruim 
verspreid over de wanden en waar 
mogelijk mooi uitgelicht.

Er is een diversiteit aan kleden, 
vaak ook het resultaat van veel 
betrokken handvaardigheid van 
gemeenteleden. De uitvoering van 
menig kleed doet niet voor pro-
fessioneel werk onder. Het geheel 
is een kleurrijke verzameling van 
prachtige kleden uit zes plaatsen 
uit de Achterhoek. Misschien geen 
iconen, maar wel degelijk symbo-
len met een liturgische waarde.

Afsluitend concert
Op de laatste zondag 11 septem-
ber wordt er tevens een afsluitend 
concert gegeven. Dat begint om 
16.00 uur en de toegang is gratis.
De mezzosopraan Ellen Pieterse 
en pianist Frank Fahner geven 
muzikaal gestalte aan het motief 
van de Open Monumentendagen 
2016 ‘Iconen en Symbolen’. Zij 
vertolken muziek en liederen van 
dichter A.C.W. Staring, Edvard 
Elgar, Richard Wagner en Robert 
Schumann.

   

Aanschuif Atelier
VORDEN - Je ziet ze steeds vaker: 
winkels, ateliers of workshop-
ruimtes waar mensen op gezette 
tijden komen aanwaaien om ieder 
aan een eigen project te werken. 
Welzijn Vorden denkt dat dit ook 
kan in het Dorpscentrum op een 
vaste ochtend of eventueel op een 
avond waarbij kan worden ‘aange-
schoven’ met eigen werk: waar je 
in alle rust en vrijheid je artistieke 
talenten kan uiten.

Breien op de bank kan lekker me-
ditatief zijn, maar soms heb je 
behoefte aan mensen die met het-
zelfde bezig zijn, met gelijkgestem-
den. Het leuke van een ‘Aanschuif 
Atelier’ is dat er niemand is die 
zegt hoe het moet, maar dat ieder-
een elkaar helpt en inspireert. Ook 
is het dé kans om nieuwe mensen 
te ontmoeten, jong en oud!

Dus ben je creatief en wil je idee-
en uitwisselen? Dan nodigen wij 
je uit om met eigen handvaardig-

heidwerk te komen: breien, haken, 
borduren, patchwork, schrijven, 
kalligraferen, kaarten maken of 
iets anders. Het kan allemaal en 
ook onder het genot van koffie of 
thee tegen een vergoeding. Work-
shops, projectmatig werken en ver-
ruiming van tijd zijn bespreekbaar.

Vanaf dinsdag 6 september kan er 
wekelijks ‘aangeschoven’ worden 
in het Dorpscentrum van 10.30-
12.00 uur.
Voor mensen die graag zouden 
willen komen maar door een baan 
verhinderd zijn bestaat de moge-
lijkheid om - bij voldoende inte-
resse - een ‘Aanschuif Atelier’ op 
een avond te realiseren. Opgave 
hiervoor kan bij: Willy Gotink via 
onderstaand telefoonnummer 
(dinsdag-woensdag 9.00 - 12.00 
uur) of per mail.
   

 ■ 0575-553405 ■ w.gotink@welzijnvorden.nl

Maria Hees gebruikt laboratoriumglas voor haar sieraden. Foto: PR

- Advertorial -

Androidcursus in bibliotheek Vorden
Op veler verzoek wordt er nogmaals een cursus Android gestart 
in bibliotheek Vorden. De cursus worden verzorgd door Kruiswerk 
Achterhoek en iPad4senior. 

De Androidcursus duurt zes we-
ken en heeft iedere week een bij-
eenkomst van twee uur. 
Met een klein gezelschap van 
maximaal 12 personen krijgt u 
verschillende facetten van een 
Androidtablet uitgelegd en gaat 
u zelf aan de slag om u de han-
delingen eigen te maken. Als u lid 
bent van Kruiswerk Achterhoek of 
een lidmaatschap heeft bij bibli-
otheek West-Achterhoek krijgt u  
€ 10,- korting op de cursus.  

De Androidcursus start op don-
derdag 8 september in biblio-
theek Vorden. Het adres is Raad-
huisstraat 5. Lestijden: van 13.00-
15.00 uur. Inschrijven voor deze 
cursus kan via de website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.
nl of via www.kruiswerk.nl. 

U kunt ook bellen met de Klanten-
service 0314-333445. 

U bent van harte welkom. 

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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Résidence Lichtenvoorde
Boschlaan 26 te Lichtenvoorde 
T. 088 - 500 2464

www.chaletindeachterhoek.nl

Dit weekend en maandag verkoop- en 

informatiedagen in Lichtenvoorde (10:00 tot 17:00 uur)
Adviseur: Rodney de Haas
T. 06 - 1137 0071 

Uw eigen vakantiewoning 

in LichtenvoordeRÉSIDENCE 
LICHTENVOORDE

Vakantiewoningen voor eigen gebruik en/of 
als belegging

Zeer ruime kavels, direct aan het water gelegen

Beschikbaar vanaf € 133.100,- incl. kavel, 
tuinaanleg en inventaris

Verhuur via eigen professionele 
verhuurorganisatie

Gloednieuw hoofdgebouw met vele indoor 
faciliteiten

Nederland

Groeiend aantal toeristen naar de Achterhoek

Gegarandeerd meerjarig netto rendement van 
7% per jaar

Deze week maken wij extra veel:

HAZELNOOT 
SLAGROOMTAARTJES

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Hazelnootschuim met mokka crème, 
aan de buitenkant afgewerkt met krokante 
nootjes, slagroom en chocoladehazelnoten

voor7.35van9.25

Actie geldig van woensdag
31 augustus t/m dinsdag
6 september

 
            "EL ENCUENTRO"  

 SPAANS 

         
Vordensebinnenweg 19 
7231 BB Warnsveld  
www.el-encuentro.nl 
emilia@el-encuentro.nl 
     0575-571946/  
     06-44192544 

De zon zit 
weer in 
de maand
3 manieren om 
je kind 
goed te 
beschermen

Alles over SMEREN, 
KLEREN, WEREN vind 
je op kwf.nl/zonnen



Veelzijdig programma officiële opening 
gerestaureerde muziekkoepel

Stichting wil 
in de toekomst 
diverse culturele 
activiteiten 
organiseren
VORDEN - Het enthousiasme waar-
mee men van start ging was vanaf 
de allereerste minuut groots en 
meeslepend. En dat heeft er ook 
direct toe geresulteerd dat er snel 
zaken konden worden gedaan. 
Binnen tien maanden is de verval-
len Vordense muziekkoepel geres-
taureerd. Het resultaat is verbluf-
fend. En dat kan iedereen zondag-
middag 18 september vanaf 14.00 
tot 19.00 uur komen ervaren tij-
dens een officiële opening en op-
levering die gratis toegankelijk is. 
Met dank aan Harry Jansen, Pim 
van Zeeburg en Willemien Klein 
Geltink die samen het kloppende 
hart van Stichtingsbestuur van 
Muziekkoepel Vorden vormen.

Door Jan Hendriksen

“Maar onze dank gaat vooral uit 
naar al die instanties, stichtingen, 
bedrijven, ondernemers, parti-
culieren en vrijwilligers die ons 
financieel en/of materieel onder-
steund hebben. Zonder hen was 
dit allemaal niet mogelijk geweest”, 
zo wil voorzitter Harry Jansen van 
het stichtingsbestuur nadrukkelijk 
gezegd hebben. We brengen op 
een zonnige doordeweekse augus-
tusavond een bezoek aan de koe-
pel die wat verscholen tussen de 
Wilhelminalaan, Enkweg en het 
Emmaplein ligt. Menig Vordenaar 
heeft nog nimmer een voetstap ge-
zet rondom de koepel.

Momenteel is de koepel nog om-
zoomd met bouwhekken waarop 
diverse reclame-uitingen zicht-
baar zijn van bedrijven die aan 
de restauratie hun medewerking 
verlenen. Jansen, Van Zeeburg en 
Klein Geltink zitten op een steiger 
in de koepel geduldig te wachten. 
Willemien Klein Geltink heeft kof-
fie en iets ‘lekkers’ meegebracht. 
“We hebben gisteren ons eenjarig 
bestaan van de stichting gevierd”, 
zo verklaart Jansen met een blij 
gezicht.

Het verhaal is inmiddels bekend. 
Jansen ergerde zich mateloos aan 
de verloedering van de koepel. 
Hij plaatste op 2 maart 2015 op de 
Facebookpagina ‘Je bent een Vor-
denaar als…..’ er een gepeperd be-

richt over en kreeg onder de hon-
derden positieve reacties tevens 
medestanders in de personen van 
Pim van Zeeburg en Willemien 
Klein Geltink, die in de directe 
omgeving van de koepel wonen en 
zodoende het eerste bestuur van 
de Stichting Muziekkoepel Vorden 
vormen.

De stichting wil zich naast het be-
houd en de renovatie van de koe-
pel ook nadrukkelijk gaan inzetten 
voor laagdrempelige sociaal cultu-
rele activiteiten in en rondom de 
koepel. Naast de oprichting van de 
stichting beleefde het bestuurstrio 
vorig jaar een aantal memorabele 
momenten. Op 18 oktober werd 
onder andere het startsein gege-
ven van de renovatie waarmee 
zo’n 41.000 euro is gemoeid en 
op 2 december werd, door de ge-
meente Bronckhorst, de muziek-
koepel in erfpacht overgedragen 
aan de stichting.

Officiële opening
En het volgende memorabele mo-
ment moet zich op zondagmiddag 
18 september gaan afspelen. Dan 
wordt namelijk de gerestaureerde 
muziekkoepel weer officieel in ge-
bruik genomen met onder meer 
een spontaan optreden van de Vor-
dense band ‘De Bankdirecteuren’. 
“Maar we presenteren die middag 
nog veel meer. Zo onthullen we 
ook de naam van het terrein waar 
de muziekkoepel staat. En tevens 
wordt de nieuwe pannakooi, die 
in samenspraak met de Vordense 
jeugd en de gemeente Bronck-
horst is gerealiseerd, officieel in 
gebruik genomen. Verder wordt 
de ‘kers op de taart’ geplaatst door 
een betrokken persoon. Kortom: 
een veelzijdig programma waarbij 
iedereen van harte welkom is”, zo 
verklaart Pim van Zeeburg.

Onthulling naam 
terrein van 
muziekkoepel

Evenementen
Ook in de toekomst wil Stichting 
Muziekkoepel Vorden kleinscha-
lige evenementen in en rondom 
de koepel organiseren.

Hoe plannen jullie de evenemen-
ten zo vragen we aan Harry Jan-
sen. “Wij zijn als stichting lid van 
www.achterhoekagenda.nl en kij-

ken dus altijd op deze site om dub-
bele evenementen te voorkomen. 
En uiteraard hebben we vooraf in 
aanloop naar de officiële opening 
van de muziekkoepel ook eerst op 
deze agenda gekeken en vervol-
gens gepland. Het is jammer dat 
er, naar later bleek, in Linde op 
zondagmiddag 18 september ook 
een optreden van Boh Foi Toch 
is gepland. Hieruit blijkt dat het 
van groot belang is dat het plan 
van de Vordense Ondernemers 
Vereniging, om een Vordense Eve-
nementen Site op te richten, ten 
uitvoer komt om zo dubbele eve-
nementen als deze te voorkomen.”

Restauratie
Harry Jansen heeft wekelijks de 
voortgang van de werkzaamheden 
via Facebook publiekelijk gemaakt. 
“Het is voor ons als bestuur niet te 
doen om iedereen persoonlijk te 
bedanken, maar beseffen maar 
al te goed dat zonder hulp, van 
fondsen, vrijwilligers, kleine en 
grote ondernemingen, gemeente 
Bronckhorst en alle donateurs dit 
niet mogelijk was geweest. Vanaf 
de eerste tot de laatste dag bleek 
het voor niemand teveel. Bijvoor-
beeld het beschikbaar stellen van 
materiaal en materieel, riolering, 
licht en water over een afstand van 
75 meter naar de koepel brengen 
en oude dakbedekking verwijde-
ren en afvoeren.”

Met hulp en steun van acht 
ZZP’ers is de basis voor het gepa-
tineerd zinken dak van de koepel 
aangelegd. De betonvloer die ge-
scheurd en verzakt bleek te zijn 
is op deugdelijke wijze verbeterd 
en de kapconstructie is geheel 
hersteld zodat deze weer eeuwen 
mee kan. Harry Jansen: “Ook heb-
ben we de gevels gereinigd en een 
nieuw plafond met 96 ledlampen 
geplaatst die het ‘nieuwe ijkpunt’ 
van Vorden markeert. Verder heb-
ben we eiken zittingen en een rol-
stoelvriendelijke oprit gemaakt, de 
pannakooi, het schilderwerk de 
schitterende bloembakken, een 
prachtig winddoek en als krent 
op de taart de windwijzer in blad-
goud gerealiseerd. En wie weet 
wat er nog volgt? Samen mogen 
we trots zijn dat Vorden een uniek 
stukje cultureel erfgoed heeft ze-
ker gesteld!”.

Geschiedenis
Vroeger had bijna elke plaats wel 
een muziekkoepel, maar tegen-
woordig zijn er niet zoveel meer. 
Vanaf eind 1800 stond er in de 
theetuin van toenmalig Hotel En-
sink, (nu Hotel Bakker) een mu-
ziekkoepel op ijzeren palen. Voor 
1940 werd het bouwsel alweer afge-
broken. De theetuin van destijds, is 
thans in gebruik als parkeerplaats. 
Op 28 juni 1946, werd op initiatief 
van het Vordens Mannenkoor in 
het Nutsgebouw een ‘Werkcomité 
Muziekkoepel’ opgericht.

In het comité zaten naast de ge-
meentearchitect, afgevaardigden 
van de Verenigingen Excelsior, 
Concordia, Sursum Corda, het 
Mannenkoor en de VVV. Er zijn 
diverse avonden en uitvoerin-
gen ten bate van de muziekkoe-
pel georganiseerd. Toen in 1948 
de Raad toestemming had gege-
ven een muziekkoepel te bou-
wen in de Vordensche Enk, thans 
Emmaplein geheten, werd kort 
daarna de koepel opgeleverd. Op 
30 april 1949 volgde de plechtige 
overdracht van de muziekkoepel 
aan burgemeester A.E. van Arkel, 
die het bouwwerk namens de ge-
meente in ontvangst nam.

Pim van Zeeburg, Willemien Klein Geltink en Harry Jansen v.l.n.r.) die het kloppende hart 

van de Stichting Muziekkoepel Vorden vormen. Foto: Jan Hendriksen. 

Dansen
“Sorry”, sprak ik van de week. 
“Mijn hoofd zit een beetje vol. 
Niet met snot of puistjes, maar 
met informatie. Ik heb nogal veel 
trouwerijen.” Er viel een stilte in 
het gesprek met de vage beken-
de, tot ik de verwarring begreep. 
“Nee, ik sta niet te dansen op 
het feest. Ik ben de trouwamb-
tenaar.”

Het is hoogseizoen, de zon staat 
hoog en de liefde viert hoogtij. Ik 
suis het land door met een klad-
blok dat niet meer te dragen is. 
Bovendien is kladblok een zeer 
oneerbiedige benaming voor wat 
het mijne bevat. Bezielende en 
allesomvattende verhalen van 
jonggeliefden en oudgedienden 
(en alles daartussenin). Verha-
len over vroeger en nu, over pijn 
en pleisters, over schaterlach 
en trillende onderlip, over val-
len en vliegen. Verhalen die zich 
vaak enkel in harten en hoofden 
bevinden en in mijn bijzijn hun 
ogen dichtknijpen voor de zon. 
Omdat ze zolang geen daglicht 
zagen.

En soms, soms durf ik ‘m niet 
meer te openen. Dat kladblok. 
Bang dat ik niet in staat ben 
weer te geven wat erin geschre-
ven staat. Dan denk ik: Wie ben 
ik? Dat ik dit mag doen? Denk te 
kunnen doen? Dat ik die levens 
heel eventjes vast mag houden, 
dat ik daar zacht een kusje op 
mag drukken om ze vervolgens 
naar ze terug te blazen. Wie ben 
ik dat ik mag zeggen van groot 
verdriet en klein geluk? Dat ik 
zomaar levens aan mag horen, 
levens die uitkomen op dit punt. 
Waar alles samenkomt. Dat ik 
het vertrouwen krijg dit te bege-

leiden. Wie ben ik?

Maar ik sta er altijd. Stralend en 
bescheiden. Scherp en zacht. 
Gniffelend en gastvrij. Want 
steeds vind ik ergens weer de 
moed. Waarschijnlijk uit de tallo-
ze vlekken in mijn nek of vanon-
der het straaltje zweet over mijn 
rug. Uit de zon of het huppeltje 
in de voeten van de kinderen. 
Er is altijd ergens moed, in de 
knuffel van een vriendin of het 
kaartje op de mat. Moed die me 
in de aantekeningen doet duiken 
en onderdompelt in anderen. En 
dan, ergens tussen al die woor-
den, vind ik ook mijzelf terug. En 
dan durf ik weer.

Ik dans niet op het feest, ik dans 
in de auto. In stilte, zonder radio 
en met een zachte glimlach. Ik 
dans naar huis. Waar de hond me 
tegemoet kwispelt, als ware zijn 
staart een drumstick en de vloer 
zijn trommel. Waar de kinderen 
meteen luidkeels kakelen over 
wat er gebeurde in mijn afwezig-
heid. En waar mijn eigen liefde 
zoals altijd zijn beurt afwacht, 
tot ik me een weg gebaand heb 
door de woonkamer. Langs ver-
loren hagelslagjes, knutselres-
ten, vermoeidheid, stofnesten 
en het uitzicht op rust. Tot ik bij 
hem aankom. En dan is het even 
stil.

“Alles zong”, sprak ze na afloop. 
De grote vrouw die mij aansprak 
na de trouwceremonie in de kop 
van Noord-Holland. “Alles wat je 
zei danste van begin tot eind, ik 
wilde niet dat het ophield.” En 
glunderend dacht ik: Heb ik toch 
nog op het feest gedanst..

EvaSchuurman
Column

Bewust-Bewegen met voeten 
en handen
Op zaterdag 17 september 2016 
geeft Inge Neijenhuis in Kulturhus 
Vorden de workshop “Voeten en 
handen”.

Onze voeten hebben dezelfde 
bouw, zelfde bewegingsreacties 
als onze handen. Wil je de han-
den uit de mouwen steken… het 
begint bij je voeten. Wil je stevi-
ger op eigen benen staan… het 
wordt eenvoudiger als je handen 
meehelpen. Hoe? Via bewegin-
gen! Klein, zacht en vernieuwend 
spelen binnen je eigen mogelijk-
heden.

Kom ontdekken tijdens deze och-
tend hoe het samenspel tussen 
voeten en handen steeds meer 
zichtbaar/merkbaar wordt en 
zich makkelijk laat integreren in 
de dagelijkse bezigheden. Het is 
voor iedereen toegankelijk die 
interesse heeft in zijn eigen be-
wegen en functioneren. 

Velen kennen Inge nog als Oefen-
therapeute Cesar. Zij is inmiddels 
verder gespecialiseerd in het 
menselijk bewegen, werkt als 
Feldenkrais practitioner in Doe-

tinchem en geeft behandelingen 
en workshops op vele plaatsen 
in Nederland. Zaterdag 17 sep-
tember 2016 van 9.30 - 12.00 uur. 
Kulturhus Vorden, Workshop 
“Voeten en handen”.

De vijfde en laatste workshop uit 
serie “voeten” in Vorden is op: 
Zaterdag 8 oktober 2016.
“Voeten, de hele weg door je lijf”. 
Een actieve én subtiele en zeer 
zeker verrassende ochtend.

Voor meer informatie: 
www.bewust-bewegen.com
of bel Inge op: 06 - 43 43 12 16.

WORKSHOPS & CURSUSSEN
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus bij onze lezers 
onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden en kosten contact op via 
verkoop@achterhoeknieuws.nl of (0544) 80 10 30.
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Vraag naar de advertentiemogelijkheden: 0544-801010  |  advertentie@contact.nl

Onderhoud en APK

voor alle merken 

Gaat u nog met de Camper weg?

> doe dan bij ons de Campercontrole

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen

Tel: 0575 - 45 11 13
www.autobedrijf-aal.nl          

LID VAN

 Gewoon eerlijk en goed!    

www.autobedrijfmelgers.nl

DAIHATSU  
MATERIA 

1.3 RYTHM
111.219 KM, 2015

€ 6.950,-
CITROËN C3 1.2 PURETECH COLLECTION 20.083 2015 €  12.950,-

HYUNDAI SANTA FE 2.41 CVVT 4WD STYLE 111.080 2012 € 21.950,-

KIA PICANTO 1.0 CVVT ISG COMFORT PACK 43.284 2013 € 8.250,-

NISSAN NOTE 1.2 ACENTA 29.326 2014 € 12.950,-

NISSAN NV200 1.5 DCI ACENTA 39.805 2013 € 10.250,-

OPEL AGILA 1.2 EDITION 41.377 2009 € 6.950,-

TOYOTA AYGO 1.0-12V COMFORT NAVIGATOR 88.887 2011 € 6.950,-

TOYOTA RAV4 2.0 VVTI EXECUTIVE BUSINESS 80.310 2012 € 23.950,-

VW POLO 1.2 BLUEMOTION COMFORT EDITION 106.814 2013 € 11.750,-

VOLKSWAGEN UP! 1.0 TAKE UP BLUEMOTION 57.589 2013 € 8.250,-

Boeninksteeg 14, Doetinchem - Zelhem
0314-324453

 » Personen- en bedrijfsauto’s
 » In- en verkoop, nieuw en gebruikt
 » APK-keuring
 » Onderhoud en reparatie
 » Schadetaxatie en schadeherstel
 » Ruitreparatie en ruit vervanging
 » Vervangend vervoer / verhuur

WWW.GARAGETEERINK.NL

Enkele occasions uit onze voorraad:
Audi A3 Ambiente Pro Line
Citroën Xsara Picasso 
Ford Focus Limited
Ford Focus Wagon Titanium
Mercedes A-Klasse Elegance
Opel Agila Edition
Opel Agila Edition Automaat
Opel Antara 4WD Temptation
Opel Astra Cosmo Turbo
Opel Astra Pearl Automaat
Opel Corsa Silverline
Opel Corsa Blitz
Opel Corsa Cosmo Automaat
Peugeot 107 Black & Silver

2013
2003
2010
2007
2009
2011

2011 t/m 2013
2009
2011
2001
2005
2014
2012
2012

16.950,--
2.495,--
8.500,--
5.500,--
9.995,--
8.500,--

v.a. 11.350,--
12.750,--
13.950,--

3.500,--
4.999,--

12.995,--
11.995,--
6.499,--

86.966
143.379
174.851
183.695

86.291
19.467

v.a. 7.287
85.864
67.039
67.787
85.186
29.997
67.787
76.043

Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Zwart
Grijs
Beige
Grijs
Bruin

Zilvergrijs
Divers
Blauw
Zwart

Zilvergrijs
Zilvergrijs

Grijs
Zilvergrijs

Wit

GT
GARAGEBEDRIJF
TEERINK B.V.

Lankhorsterstraat 28

7234 ST Wichmond 

T  (0575) 44 16 21

E  info@autolangwerden.nl

I  www.autolangwerden.nl

                               www.autolangwerden.nl

Peugeot Boxer 2,2 L2 H2 5-drs                                                                 26514 km   2014 (ex.  BTW)€   16.500
Volkswagen Polo 1,2 tdi Bluemotion 5-drs                                       121007 km   2012                    €      8.350
Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie 5-drs                                  141604 km   2009    €      9.950
Toyota Yaris 1,0 vvti 5-drs                                                                           36447 km   2010 €       7.500
Kia Venga 1,4 cvvt 5-drs                                                                              39382 km   2013 € 15.250
Ford Fiesta 1,25 16v 3-drs                                                                           27585 km   2012 € 9.450
Renault Megane Estate 1,5dci GT-Line 5-drs                                     157983  km   2012 € 11.250
Hyundai Tucson 2,7 v6 automaat, 5-drs                                              146403 km  2004 € 5.750
Nissan Note 1,6 first Note 5-drs                                                              134465 km  2006 € 5.450
Toyota Aygo 1,0 5-drs Airco centrale vergrendeling                         57435 km  2012                     €     6.500 

Toyota Aygo 1,0 5-drs Airco centrale vergrendeling                         30618 km  2012                     €     6.750
Renault Twingo 1,2 16v 75 pk Airco centrale vergrendeling        105916 km  2001                     €     2.500    

Peugeot 207 1.4 VTI 
X-LINE, 3-deurs,  

127832 km, bj. 2010

€ 5950

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

Wat kunnen wij voor u betekenen?
• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

• Onderhoud

• APK

• Tijdens onderhoud stellen wij u een leenauto ter beschikking

• Schadewerk, ruitreparaties op basis van verzekeringsvoorwaarden

• Airco inbouwen



‘Tactische aanwijzingen vliegen je om 
de oren’
VORDEN - “Aandrukken. Lengte 
maken. Met z’n allen. Er over-
heen. Op deze hoogte houden. 
Blijven hangen.” Wie zondag als 
‘buitenstaander’ het prachtige 
zonovergoten sportcomplex van 
Touwtrekvereniging Vorden aan 
de Ruurloseweg in buurtschap 
Medler betreedt weet niet wat hij 
of zij hoort. Langs het speelveld 
waar ‘bonkige’ en ‘iele’ man-
nen, maar ook vrouwen, ‘aan het 
touw staan’ vliegen de tactische 
aanwijzingen van de coaches 
en enkele omstanders je om de 
oren. Die omstanders zijn stuk 
voor stuk ‘kenners’ zo blijkt. 
Toeschouwers staan her en der 
in kleine plukjes langs de zijlij-
nen het gebeuren te aanschou-
wen. Veelal opa’s en oma’s van 
jeugdspelers.

Door Jan Hendriksen

Touwtrekvereniging Vorden was 
ook dit jaar weer gastheer voor 
het slottoernooi van de Zomercom-
petitie van het Gewest Oost van de 
Nederlandse Touwtrekkers Bond 
(NTB). TTV Vorden heeft de zaakjes 
altijd perfect voor elkaar en krijgt van 
het gewestbestuur daarom de laatste 
jaren steevast de laatste speelronde 
(8) toegewezen. Dat mag als een 
grote eer worden gezien. En daar 
zijn voorzitter Gert Jan Vliem en zijn 
mannen dan ook best wel trots op.

TTV Vorden beschikt namelijk 
over een prachtig sportcomplex 
die, behoudens het trainingsge-
deelte, relatief veel te weinig in 
gebruik is. De parkeerwachters 
Antwan Havekes, Frans Berend-
sen en Jan Klein Geltink delege-
ren de auto’s van de deelnemende 
touwtrekkers en het publiek op 
deze vroege laatste zondagmorgen 
van augustus naar het bedrijfster-
rein van de coöperatieve werktui-
genvereniging Elweco - Medo die 

honderd meter verderop richting 
Ruurlo ligt. In de ochtenduren 
staan de jeugd en de 680 kilogram 
klasse ‘aan het touw’.

Het jeugdteam 
presteert 
uitstekend

Het Vordense jeugdteam, met en-
kele jongens aan het touw die over 
veertien dagen deel uit maken van 
het nationale jeugdteam dat aan 
de wereldkampioenschappen in 
het Zweedse Malmö deelneemt, 
presteert uitstekend. Men laat zien 
dat als het team compleet is met 
eigen leden, heel goede resultaten 
kunnen worden behaald.
En dan is het des te jammer dat 
men op een puntje na zondag net 
niet het podium haalt. Dit tot ont-
steltenis van Richard Vliem. Een 
kleine vloek was dan ook uit zijn 

mond te horen. Alleen tegen dag-
winnaar en algeheel kampioen Vi-
os Bison uit Beltrum werd verloren. 
Met 154 punten werd men zeer ver-
dienstelijk vierde in het eindklasse-
ment bestaande uit elf ploegen.

Tweede
In de klasse van 640 kilogram liep 
het team van TTV Vorden dit sei-
zoen achter de feiten aan. Vanaf de 
start van de Zomercompetitie liep 
het niet goed en dit kreeg men ook 
niet meer verbeterd in de opvol-
gende wedstrijden.

Zondag behaalde het team drie 
punten en dat was met een punt 
verschil met de nummer drie in 
een klasse met zes ploegen goed 
voor een vierde plaats in de eind-
klassering. Het 680 kilogram team 
deed in de A-klasse betere zaken 
door twee punten meer te pakken 
dan de nummer drie Vios Bison 
(Beltrum) en werd zodoende twee-
de in het eindklassement achter 
kampioen Onze Kracht Is Achteruit 
(OKIA) uit Holten, in een klasse die 
uit zes ploegen bestond.

Diverse activiteiten De Snoekbaars 
tijdens vakantie

VORDEN - Op zaterdagmiddag 23 
juli een tweede onderlinge wed-
strijd vrije hengelkeus en op zater-
dagmiddag 20 augustus de derde. 
Tot slot vond een 55plus wedstrijd 
plaats. Hieronder de uitslagen.

Tweede vrije hengelkeus
Er werd gevist in de IJssel te Zut-
phen (Bonte koe). De weersom-
standigheden waren uitstekend. 
De vangsten waren wisselend. Er 
werd door 9 deelnemers in totaal 
9.400 kg vis gevangen.

Vak A: 1. Rob Golstein: 2560 gram; 
2. Jan Groot Jebbink (Vorden): 
2120 gram en 3. Barry Wassink 
1320 gram. Vak B: 1. Michiel van 
Gijtenbeek: 1040 gram; Ab Vrug-
gink: 1020 gram; Marcel Dekkers: 
220 gram.

Derde vrije hengelkeus
Er werd gevist in de Oude IJssel 
(Stokhorst) te Doetinchem. Er 
werd door 10 deelnemers in totaal 
slechts 3 kg en 960 gram vis gevan-
gen.

Vak A: 1. Wim Vreeman 700 gram; 
2. Jan Eggink 400 gram; 3. Ab 
Vruggink 360 gram; 4. Jan Groot 
Jebbink (Vorden)160 gram en 5. 

Barry Wassink 100 gram. Vak B: 1. 
Rob Golstein 720 gram; 2. José van 
Amerongen 640 gram; 3. Gradus 
van Amerongen 540 gram en 4. 
Wim Bulten 340 gram.

De volgende wedstrijd word gevist 
op zaterdag 10 september in de 
Berkel te Borculo.

55plussers viswedstrijd
Op 25 augustus is de laatste 55+ 
wedstrijd gehouden in de oude 
Berkel te Borculo. Ondanks de hitte 
werd er goed gevangen totaal 4620 
gram. 1.W.Vreeman en W.Bulten 
ieders 1320 gram; 2. J.Aarten 440 
gram en 3. A.Vruggink 400 gram. 
Einduitslag 2016: 1. W.Vreeman; 
2. W.Bulten; 3. A.Vruggink; 4. 
G.Hiddink en 5. J.Aartsen.

Uitslagen 11 augustus, Oude IJs-
sel Doetinchem: 1. A.Vruggink 750 
gram; 2. F.Bleumink 350 gram en 
3.W.Bulten 280 gram en G. Eggink 
ook 280 gram.

Uitslagen 28 juli, de Berkel te Lo-
chem: 1.W. Althisius 420 gram, 
2. W.Vreeman 400 gram en 3. 
F.Bleumink en G. Hiddink met 200 
gram.

   

Goede start schooljaar ‘De Vordering’

VORDEN - Het was even wennen 
maandagochtend 22 augustus,.
Het uitslapen was voorbij en alle 
tassen moesten weer worden in-
gepakt zodat iedereen om 08.30 
uur op school was voor de nieuwe 
start van het schooljaar.

Daar aangekomen was alles weer 
snel vertrouwd. Vriendjes, vrien-
dinnetjes, lekker spelen. Onder-
tussen wisselden de aanwezige 
ouders/verzorgers vakantieverha-
len uit onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Rond 08.45 
uur, na het openingswoordje van 
directeur Beryl Grob-Schouten en 
het toezingen van de vakantie-ja-

rigen was het echt tijd om van start 
te gaan.

Waterpret
Tropisch warm was het eind vo-
rige week. Veel te warm om de 
hele dag in de klas te zitten vond 
het team. Daarom zorgde zij op 
vrijdag 26 augustus voor een fijne 
verkoeling voor de leerlingen. In 
de ochtenduren genoten de groe-
pen 1 t/m 4 van een waterfestijn 
op het plein. De leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 gingen ‘s middags 
naar zwembad ‘In de Dennen’. 
Kortom, een hoop gezelligheid en 
plezier met water!    
 

VORDEN - In de maand augus-
tus heeft de v.v. Vorden de laatste 
puntjes op de ‘i’ gezet voor een 
goede start van het seizoen in het 
weekend van 3 en 4 september. Het 
Sportpark is flink onder handen ge-
nomen, de organisatie uitgebreid 
en versterkt, alle teams zijn al een 
aantal weken aan het trainen en er 
wordt menig voorbereidende be-
kerwedstrijden gespeeld. Komend 
weekend start het seizoen definitief 
met een openingsfeest op vrijdag-
avond en de eerste thuiswedstrijd 
van het 1e elftal tegen SDOUC in de 
2e klas KNVB op zondagmiddag.

Het 1e elftal van v.v. Vorden heeft 
een redelijke voorbereiding achter 
de rug, waarbij het zich in de beker-
competitie heeft weten te plaatsen 
voor de 2e ronde, de zogenaamde 
knock-out fase. De eerste twee oe-
fenwedstrijden waren midden in 
het trainingsgedeelte tussen acht 
trainingsmomenten in gepland. 
Beide wedstrijden gingen verloren, 
maar vanaf het moment dat de be-
kerwedstrijden op het programma 
stonden, liet Vorden 1 zien dat het 
klaar is voor de start van het sei-
zoen. Tegen 2e klasser Helios werd 
vorige week zondag keurig met 
2-0 gewonnen en in de thuiswed-
strijd tegen de zaterdag 2e klasser 
DZC’68 werd in een hoog tempo 
voorziene wedstrijd met 0-2 verlo-
ren. Afgelopen vrijdag werd er met 
de derde wedstrijd in vijf dagen tijd 

aangetreden tegen FC Zutphen en 
werd met 2-3 gewonnen. Vorden 1 
heeft zich zodoende voor het eerst 
sinds vele jaren weten te plaatsen 
voor de 2e ronde van de beker, dat 
in het weekend van 22/23 oktober 
wordt vervolgd.

Komende zondag speelt het 1e elf-
tal haar eerste (thuis)wedstrijd in 
de 2e klas KNVB. Voor het tweede 
achtereenvolgende seizoen komt 
het elftal van trainer Michel Feuk-
kink uit op dit niveau en staan er 
door de promotie van RKZVC uit 
Zieuwent en Varsseveld, de herver-
deling van AZC uit Zutphen en de 
aanwezigheid van enkele regionale 
clubs als FC Winterswijk, Babbe-

rich, Rheden, Concordia Wehl en 
SDOUC uit Ulft een groot aantal in-
teressante ontmoetingen op papier. 
Komende zondag om 14.00 uur 
beginnen de geel-zwarten tegen 
SDOUC en is iedereen van harte 
welkom op Sportpark ‘t Grote Veld.
Vrijdagavond wordt het seizoen of-
ficieus geopend met een voetbal-
happening door de 35+ voetballers 
en de lagere senioren met een on-
derling toernooi op halve veldjes. 

Tevens is dan in de kantine een 
openingsfeest met muziek, een 
drankje en hapje en tot slot een 
fotosessie waarvoor alle vrijwilli-
gers van de vereniging zijn uitge-
nodigd.

v.v. Vorden start seizoen met
openingsfeest en thuiswedstrijd

Het 680 kilogram team van TTV Vorden werd tweede in de Zomercompetitie. Foto: Jan 

Hendriksen

(Advertorial)

Finn Anam Cara,  
(Witte vriend voor het leven) 
Jaaltink’s Dog-training, Jaaltink’s TOPDOG-training en 
Jaaltink’s Zorgservice

Zwitserse Witte Herdershonden 
worden als “Witte Vrienden” 
ingezet bij de TOPDOG-training, 
de Dog-training en in de zorg.

Jaaltink’s Dog-training
Bent u van plan een pup aan te 
schaffen of hebt u al een hond en 
bent u op zoek naar een goede 
hondenschool dan kan Jaaltink’s 
Dog-training u ondersteunen bij 
het opvoeden van uw hond. Wij 
leiden u en uw hond op voor of-
ficiële diploma’s van de Federatie 
Hondensport Nederland (FHN) 
waaronder Sociale Huishond 
(SHH) en Gedrag & Gehoorzaam-
heid trainingen (G&G 1, 2 en 3). 
Daarnaast verzorgen we ook een 
combi-les met o.a. Behendigheid, 
Treibbal, Flyball etc.

Jaaltink’s TOPDOG-training
Een sociale vaardigheden trai-
ning voor kinderen en volwas-
senen met gedragsproblemen 
waarbij honden worden ingezet 
als co-trainers. Als reguliere tra-
jecten niet aanslaan biedt deze 
training ondersteuning op het 
gebied van sociale vaardigheden, 
communicatie, impulscontrole, 

zelfvertrouwen en/of stemmings-
wisselingen.

Jaaltink’s Zorgservice 
Hebt u een indicatie van de WMO 
of Jeugdzorg en zoekt u zorg voor 
uzelf of voor uw kind en vindt u dat 
zorg de nodige aandacht verdient?
Jaaltink’s zorgservice biedt u 
kleinschalige, flexibele begelei-
ding met een hoge kwaliteit; am-
bulant bij u thuis of als dagbeste-
ding op locatie.

Geïnteresseerd in onze mogelijk-
heden? Voor meer informatie, ga 
naar de website 
www.finnanamcara.com, mail 
naar hettyjaaltink@hetnet.nl of 
bel met 0613030774.

Zondag 4 september speelt het 1e elftal haar eerste (thuis)wedstrijd in de 2e klas KNVB. 

Foto: PR
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Het wagenpark van de gemeente 
reed tot nu toe voornamelijk op 
diesel. In het kader van  duur-
zaamheid zijn we steeds op zoek 
naar alternatieve brandstoffen. 
Een aantal auto’s rijdt inmiddels 
op stroom. Helaas zijn vrachtwa-
gens en traktoren op elektriciteit 
nog niet verkrijgbaar. Om toch 
de milieubelasting te verlagen, 

kiezen we hiervoor voortaan 
voor de milieuvriendelijker 
GTL diesel.

Milieuvoordeel
GTL diesel is een synthetische 
(vloeibare) brandstof voor diesel-
motoren, gemaakt van gas. Het is 
kleurloos, bijna reukloos en bevat 
vrijwel geen schadelijke stoffen 

Overstap naar milieuvriendelijker diesel

Wat doet u bij zwaailicht en sirene?

Vroeg of laat krijgt iedereen er 
wel eens mee te maken: er nadert 
een politiewagen, brandweerauto 
of ambulance met zwaailicht en 
sirene. Uw gevoel zegt dat u zo 
snel mogelijk aan de kant moet 
om het voertuig vrij baan te 
geven. Maar is dat wel de beste 
oplossing? En mag u daarbij de 
verkeersregels overtreden?

Om met die laatste vraag te 
beginnen: nee, dat mag niet. 
Hoe graag u het zogenoemde 
voorrangsvoertuig (politie- en 
brandweervoertuigen, ambu-
lances en door de minister 
aangewezen hulpvoertuigen) 
ook ongehinderd wilt laten 
passeren, u mag daarbij geen 
verkeersovertreding maken. Het 
belangrijkste advies is dan ook: 
blijf kalm en kijk rustig uit naar 
een mogelijkheid om ruimte te 
maken. U kunt ervan uitgaan dat 
het voorrangsvoertuig zijn eigen 
weg vindt.

Goed reageren
Hoe u het beste kunt reageren, 
is afhankelijk van de situatie. Als 
u op de snelweg rijdt zult u voor 
een andere oplossing kiezen 
dan wanneer u op een rotonde 
rijdt of voor een rood licht staat. 
Op zwaailichtensirene.nl (of 

scan de QR-code) krijgt u een 
aantal handige tips en adviezen 
voor dit soort situaties. U kunt 
hier ook een folder downloaden 
of filmpjes bekijken waarin 
diverse verkeerssituaties 
worden behandeld. 

Weten wat je moet doen
De campagnewebsite zwaailich-
tensirene.nl is ontwikkeld door 
het ROV Oost-Nederland en het 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 
samen met regionale veilig-
heidspartners. Bestuurders van 
voorrangsvoertuigen zien vaak 
onverwacht en ongewenst 
gedrag van weggebruikers om 
hen te laten passeren. Daardoor 
ontstaan er risico’s en gebeurt 
er sneller een ongeluk. Uit 
onderzoek onder tweeduizend 
weggebruikers is gebleken dat 
zij ook niet weten hoe ze het 
beste kunnen reageren. 
Negentig procent gaf aan 
behoefte te hebben aan meer 
informatie. De campagne ‘Wat 
doet u bij zwaailicht en sirene?’ 
is daarop het antwoord. 
Na een pilot in 
Oost-Nederland 
in 2015 is de 
campagne 
nu landelijk 
uitgerold.

Achterhoekse gemeenten starten 
inkoop zorg en ondersteuning
Continuïteit van zorg en keuzevrijheid 
staan voorop

Onze gemeente is gestart met 
de aanbesteding van zorg en 
ondersteuning voor de Wmo en 
de Jeugdwet voor 2017 en 2018. 
Dit gebeurt in samenwerking 
met de andere Achterhoekse 
gemeenten. De uitgangspunten 
bij deze regionale inkoop van 
zorgaanbieders zijn dat de 
kwaliteitseisen strakker gehan-
teerd worden zonder dat de 
kosten stijgen. 

Zorgaanbieders kunnen zich 
voor de aanbesteding inschrijven 
via negometrix.nl. Meer infor-
matie en handleidingen staan 
op tenderned.nl. 

Op 26 september sluit de aanbe-
steding waarna begin november 
duidelijk wordt welke organisa-
ties contracten krijgen. Vanaf 1 
januari gaan de gecontracteerde 
aanbieders aan de slag. 

Continuïteit van zorg en 
ondersteuning 
De verwachting is dat een groot 
deel van die partijen nu ook al 
zorg en ondersteuning in de 
gemeente biedt. Het centrale 
uitgangspunt bij de aanbeste-
ding is dat continuïteit van zorg 
en ondersteuning gegarandeerd 

wordt. De cliënt kan, net als nu, 
zelf kiezen van welke gecon-
tracteerde aanbieder hij of zij 
gebruik maakt. 

Vier keer per jaar aanbeste-
dingen
Dit najaar is niet het enige aan-
bestedingsmoment. Vier keer 
per jaar zullen er dergelijke 
aanbestedingsrondes volgen 
en kunnen zorgaanbieders 
contracten krijgen. Op die 
manier willen de gemeenten 
flexibiliteit creëren om er voor 
te zorgen dat iedere inwoner 
passende zorg en ondersteuning 
krijgt.

Bij de aanbesteding letten de 
Achterhoekse gemeenten niet 
alleen op kwaliteit, kosten en 
continuïteit. Van de organisaties 
die een contract krijgen voor het 
leveren van zorg en ondersteu-
ning wordt ook geëist dat ze, 
om te komen tot een efficiënte 
werkwijze, een gemeenschap-
pelijk administratief systeem 
gebruiken. 

Met de gecontracteerde partijen 
gaan de gemeenten bovendien 
in gesprek om te komen tot 
vernieuwing en een verdere 
verbetering van de kwaliteit 
van de zorg en ondersteuning. 

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:
Maandag 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

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

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

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

zoals zwavel en aromaten. 
GTL diesel verbrandt schoner, 
waardoor de roetuitstoot met 
25% afneemt. Dit draagt bij aan 
de verbetering van de lokale 
luchtkwaliteit. De diesel is boven-
dien biologisch afbreekbaar en 
niet giftig voor water-organismen. 
Het gebruik van GTL diesel zorgt 
voor minder rook, minder stank 
en minder lawaai.

35 voertuigen
We hebben 35 dieselvoertuigen 
in gebruik. GTL diesel kan zonder 
aanpassingen in onze bestaande 
dieselmotoren. Omdat GTL diesel 
nog niet aan de pomp verkrijgbaar 
is, hebben we een eigen tankplaats 
geplaatst op de gemeentewerf. 
Deze gaat straks mee naar de 

nieuwbouw. De prijs per liter GTL 
diesel ligt iets boven de prijs van 
reguliere diesel.



Heel Nederland telt mee met nationaal fietsonderzoek 
van 19-25 september U toch ook? 

Op 19 september start het grote 
nationale fietsonderzoek. Net als 
vorig jaar gaan de twaalf provin-
cies al onze fietsbewegingen in 
kaart brengen. Waar fietsen we 
door? Waar hebben we opont-
houd? Waar is het druk? Hoe meer 
we weten, hoe beter we onze 
fietspaden kunnen verbeteren. 
Meedoen is zo net leuk en gemak-
kelijk als fietsen zelf. Alles wat u 
nodig heeft: uw fiets en de gratis 
Fietstel-app. U maakt dan meteen 
kans op 1 van de 25 Veloretti 
fietsen in uw favoriete kleur.

Maak van Nederland een fijner 
fietsland. Download de Fietstel-
app in de App-store en maak 
kans op 1 van de 25 fietsen. 

Meten, weten en verbeteren
Over het gebruik van de auto en 
het OV is veel bekend. Maar van 
de meer dan 14 miljoen fietsers in 
ons land weten we veel minder. 
Daarom onderzoeken de provin-
cies ieder jaar hoe we ons op de 
fiets verplaatsen, met welke snel-
heid, op welke tijdstippen, met 
hoeveel tegelijk en waar de grote 
vertragingen zijn. 

Hoe meer hierover bekend is, 
hoe beter fietspaden in ons land 
kunnen maken. In alle provincies 
wordt geteld.

Doet u mee in Bronckhorst? 
Hier wordt immers veel gefietst! 
Dank.

DOWNLOAD NU DE FIETSTEL-APP
EN MAAK KANS OP 1 VAN DE 25 VELORETTI FIETSEN

DOE MEE MET HET GROTE 
FIETSONDERZOEK

19 T/M 25 SEPTEMBER

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de 
sirenes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in Bronckhorst. 
De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 
seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen 
actie te ondernemen. Het maan-
delijkse alarm heeft tot doel het 
landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend 
bent met het sirenegeluid en 
weet wat u moet doen als de 
sirene gaat in geval van een 
ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet 
de radio of TV op omroep 

Gelderland’. Via deze omroep 
wordt u op de hoogte gehouden 
van de ramp en ontvangt u 
zonodig instructies. Op maandag 
5 september a.s. is de eerst-
volgende sirenetest. 

Als aanvulling 
op de sirene is 
er NL-Alert, 
een alarm-
middel voor de 
mobiele tele-
foon om u up 
to date te 
informeren. 
Stel het in! 
Lees meer 
op www.
nl-alert.nl. 

Sirenetest 

De raadscommissie vergadert op 
14 en 15 september om 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeente-
huis. U bent van harte welkom 
om de bijeenkomst bij te wonen. 
Op de agenda staat o.a.: 

Commissievergadering 
14 september
• Bestemmingsplan Buitengebied; 
 verschuiven bestemmingen 

Landgoed Zelle Hengelo
 B en w vragen de raad dit plan 

dat betrekking heeft op het 
 verschuiven van een aantal 
 recreatie- en woonbestem-

mingen binnen landgoed Zelle 
ongewijzigd vast te stellen 

• Bestemmingsplan 
Buitengebied; Gompertsdijk 
7–9 en ong. Hengelo (Gld)

 De raad wordt gevraagd dit be-
stemmingsplan dat betrekking 
heeft op het verplaatsen van 
één woonbestemming van 

 de Gompertsdijk 7-9 naar 
 een andere locatie aan de 

 Gompertsdijk, ongewijzigd 
 vast te stellen
• Bestemmingsplan Buiten-

gebied; Camping Kom Es An 
Hengelo

 B en w vragen de gemeente-
raad dit plan voor uitbreiding 
van het campingterrein met 

 2,5 hectare (50 standplaatsen 
meer), uitbreiding van de cen-
trumvoorzieningen en ver-
plaatsen van een bedrijfs-

 woning gewijzigd vast te stellen 
• Partiële wijziging Welstands-

nota (excessenregeling)
 Op 18 locaties in Bronckhorst 

staan panden die deels zijn 
 ingestort, tekenen van ernstig 

achterstallig onderhoud verto-
nen, zijn dichtgespijkerd en/of 
op andere wijze in verval zijn 
geraakt. Het gaat om hoofd- 
en/of bijgebouwen in zowel 

 het buitengebied als de kernen. 
B en w hebben een stappen-
plan gemaakt voor een aanpak 
hiervan. Om er tegen op te 

 kunnen treden, is het nodig de 
excessenregeling in de Wel-
standsnota aan te passen. Dan 
kunnen we ook op het uiterlijk 
van een gebouw gaan handha-
ven. B en w vragen de raad met 
dit voorstel in te stemmen om 
hiermee aan de slag te kunnen

• Bestemmingsplan 
Buitengebied Dorado Beach

 B en w vragen de raad het 
 bestemmings- en exploitatie-

plan voor de herstructurering 
van de bestaande verblijfs-

 accommodatie Dorado Beach 
aan de Pipeluurseweg 8 in 

 Olburgen, totaal ca 19 ha, als-
mede de uitbreiding van het 
terrein met ca 11 ha, op basis 
van ingediende zienswijzen 

 gewijzigd vast te stellen. 
 De uitbreiding is gepland op 
 de percelen tussen de huidige 

camping, de Pipeluurseweg 
 en de Capellegoedweg. 

Let op: de inspraak over dit 
 onderwerp is op 8 september  
 om 19.30 uur op locatie  

Dorado Beach, Pipeluurseweg 8 
in Olburgen

Commissievergadering 
15 september
• Uittreding Montferland 
 samenwerkingsregeling 

regio Achterhoek
 De raad wordt gevraagd in te 

stemmen met de voorwaarde-
ren voor de uittreding van de 
gemeente Montferland uit het 
samenwerkingsverband Regio 
Achterhoek 

• Wijziging gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio 
Noord- en Oost Gelderland 2010

• Tussenevaluatie 
Rekenkamercommissie 
Berkelland, Bronckhorst, 
Lochem en Montferland

• Verordening commissie 
 bezwaarschriften gemeente 

Bronckhorst 2016
Actieve info:
• Onderzoek naar gebouwen-

beheer 

Volg de vergaderingen live!
Via bronckhorst.nl/live kunt u 
vergaderingen van de raad live 
volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet per se 
naar het gemeentehuis.

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen aan de raad?
Bij commissievergaderingen kunt 
u inspreken over onderwerpen 
die op de agenda staan (tijdens 
de behandeling van het onderwerp). 
Over onderwerpen die niet op de 
agenda staan heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agenda-
punt ‘Mogelijkheid tot inspreken 
over niet-geagendeerde onder-
werpen’ in de commissieverga-
dering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 
48 uur voor de vergadering 
aanmelden en spreektijd 
max. 5 minuten per persoon. 
Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 
of griffie@bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
van de commissievergaderingen 
staan, verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/commissie-
vergadering. 

Uit de raad

Is uw woning, bedrijf of filiaal in 
de periode 1 januari 2016 t/m 
31 december 2018 overvallen? 
Dan kunt u een subsidie aan-
vragen van maximaal € 1.000,- 
voor beveiligingsmaatregelen 
tegen nieuwe woning- of bedrijfs-
overvallen. Het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven verstrekt 
deze subsidie. Het Schadefonds 
doet dit namens de minister van 
Veiligheid en Justitie.

Voorwaarden voor de subsidie 
Voor een subsidie moet u aan de 

volgende voorwaarden voldoen:
• Uw woning, bedrijf of filiaal 
 is in de periode van 1 januari 

2016 t/m 31 december 2018 
overvallen

• Bij de overval is geweld ge-
bruikt of met geweld gedreigd

• U heeft aangifte gedaan van 
 de overval
• U kunt dit aantonen met een 

kopie van de aangifte
• U heeft na de overval beveili-

gingsmaatregelen aangeschaft 
ter voorkoming van eventuele 
nieuwe overvallen

• U kunt dit met een factuur of 
betalingsbewijs aantonen

Kunt u de beveiligings-
maatregelen niet betalen?
In sommige gevallen kan het 
Schadefonds regelen dat de 
factuur door het Schadefonds 
rechtstreeks wordt betaald aan 
het beveiligingsbedrijf.
U moet dan kunnen aantonen 
dat u een minimuminkomen 
heeft (bijvoorbeeld een 
bijstandsuitkering of alleen een 
WAO-uitkering zonder verdere 

aanvulling). Ook moet u een 
offerte van het beveiligingsbedrijf 
meesturen met uw aanvraag. 
Het Schadefonds kijkt dan of u 
in aanmerking komt voor deze 
regeling.

Wilt u een aanvraag indienen?
Voor het indienen van een 
aanvraag gaat u naar 
schadefonds.nl. Hier vindt u 
ook meer informatie over de 
Subsidieregeling Overvallen. 

Tip: subsidieregeling voor als u thuis of bij uw bedrijf bent overvallen

Anneke Hacquebard stopt als D66-raadslid 
Anneke Hacquebard uit Hummelo 
maakte vorige week bekend dat 
zij binnenkort stopt met haar 
raadslidmaatschap voor D66. 
Hacquebard was onder meer 
sinds de start van Bronckhorst 
raadslid voor de partij en heeft 
zich in de afgelopen jaren enorm 

ingezet voor de Bronckhorster 
gemeenschap. Zij heeft de pen-
sioengerechtigde leeftijd ruim 
bereikt en treedt daarom terug.
Naar verwachting wordt tijdens 
de raadsvergadering van 29 sep-
tember haar opvolger benoemd. 



Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Bronckhorst:
• Diverse kernen, wegbestemmen woonlocaties (u vindt ze op de hierboven aangegeven 

website), onherroepelijk bestemmingsplan 

Hengelo (Gld):
• Beatrixlaan 12, tijdelijk plaatsen woonunit, aanvraag ontvangen
• De Heurne 39, verbouwen woning, vergunning verleend
• Hogenkampweg 16, organiseren Bekvelds Feest, vergunning verleend
• Raadhuisstraat 65, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Roessinkweg 12, bouwen garage, vergunning verleend

Hummelo:
• Torenallee  1, organiseren Pontificaal Feest, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Wilhelminaplantsoen 7, bouwen woning, vergunning verleend

Olburgen
• Pipeluurseweg 8, realisatie recreatiepark Dorado Beach, overeenkomst afgesloten

Steenderen:
• Kuilenburgerstraat 4, activiteit milieu: wijzigen bedrijf, vergunning verleend

Toldijk:
• Hoogstraat 17, plaatsen 4 dakramen, vergunning verleend

Zelhem:
• Doetinchemseweg 39, kappen amerikaanse eik, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg-Papaverstraat, verplaatsen bouwvlak, aanvraag ingetrokken
• Landgoed ’t Zand, organiseren enduro, vergunning verleend  

Blijf op de hoogte!

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

Ondanks afscheid Normaal wordt  
er nog volop gehøkt

ZELHEM - Bennie Jolink mag dan 
zijn gestopt met Normaal, de lief-
de voor de fans is nog altijd onver-
minderd groot. De kaartverkoop 
voor het Høkersweekend, dat op 2, 
3 en 4 september wordt gehouden 
bij café De Tol in Zelhem, loopt 
dan ook volop door. “Nog even en 
we zijn weer uitverkocht”, consta-
teert Henk Kelder, sinds mensen-
heugenis voorzitter van het An-
hangerschap, zoals de fanclub van 
Normaal officieel is gedoopt.

Vorig jaar heeft de afscheidstour-
nee van Normaal wel geleerd dat 
Jolink en consorten nog altijd ra-
zend populair zijn. “Op een enkel 
optreden na was eigenlijk alles 
stief uutverkocht”, aldus de illus-
tere Achterhoeker.

Aanvankelijk zou Jolink tijdens het 
Høkersweekend van de partij zijn, 
maar na een optreden eerder deze 
zomer met zijn hobbyband De 
Pensionado’s werd besloten om 
de stekker er voor de rest van dit 
jaar uit te trekken. Aanleiding: de 
broze gezondheid, die eerder ook 
al aanleiding vormde om het ook 
met Normaal voor gezien te hou-
den. “Maar we hebben dat week-
end nog heel veel andere bands in 

petto”, aldus Henk Kelder. “Voor-
gaande jaren was het eigenlijk 
altijd zo dat het Høkersweekend 
een besloten feest was: alleen be-
doeld voor leden van de fanclub. 
Maar dit jaar hebben we besloten 
dat ook niet-leden naar binnen 
mogen. En dat allemaal op ‘heilige 
grond’. De Tol is immers de vroe-
gere stamkroeg van Normaal en 
daarmee het Normaalste café van 
de Achterhoek.”

Volgens de aloude traditie kent 
Normaal echter geen fanclubdag, 
maar een heel weekend.

Repertoire louter 
nummers van 
beginjaren

Dat begint al op vrijdagavond met 
optredens van onder meer Old Ni-
js, met daarin enkele Normaalle-
den van het eerste uur, en de An-
hangerschapband, vaste stamgast 
tijdens de Høkersweekenden met 
op het repertoire louter nummers 

uit de onstuimige beginjaren van 
Normaal.

Zaterdag staan onder meer de 
Boerenrockies op het muzikale 
menu, een uit boerenmeiden 
bestaande dialectband. Verder 
komen Frédérique Spigt en Roel 
Spanjers naar Zelhem en zijn er 
optredens van de band Normaliter, 
die Normaalnummers in een niet-
alledaags jasje steekt. Andere mu-
zikale gasten die dag zijn de clas-
sicrockformatie The Marshalls, de 
dialectband De Kisjeskearls en De 
Motorband, met daarin leden van 
onder meer Jovink en Normaal.

Zondag is het boerenrock dat de 
klok slaat met optredens van Gin 
Gedonder, De Boetners, Kobus en 
de Rokkers, Dokter Watjes en als 
uitsmijter Bökkers.

Volgens Henk Kelder is het tradi-
tie om een heel weekend te gaan 
feesten: “Dat hoort bij een band 
als Normaal en de sfeer die er om-
heen hangt. Samen met z’n allen 
gezellig bij elkaar in de tent met 
goede livemuziek en ‘s avonds 
rond het kampvuur met een bier-
tje erbij. Of misschien zelfs wel 
twee…

‘Big Bounce Band’
centraal bij Live@Ideaal
ZELHEM - Woensdagavond 31 au-
gustus staat de ‘Big Bounce Band’ 
centraal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording Stu-
dio in Zelhem wordt uitgezonden. 
De band speelt live en de muzi-
kanten worden geïnterviewd door 
de presentatoren van het pro-
gramma.

De Big Bounce Band is 34 jaar ge-
leden begonnen als jeugdband, 
opgericht door de Amerikaan Mr. 
Hall Schiff. Tegenwoordig is het 
een volwassen band met een aan-
tal zeer getalenteerde muzikanten 
van diverse pluimage. De leden 
komen uit midden- en oost Gel-
derland met Duiven als centraal 
punt waar geoefend wordt.

Zangeres van de band, Nicole Re-
ijmer, vertolkt het vocale deel van 
het uiteenlopende repertoire met 
verve, de ritmesectie biedt een 
solide en swingende basis en de 
blazerssectie verzorgt prachtige 
meerstemmige melodie-lijnen. 
Samen creëren ze een sound 
waarbinnen solisten heerlijk kun-
nen improviseren.

Typische bigbandnummers heb-
ben een plaats naast de moderne 
nummers van de band. Standards 
als ‘That Old Devil called Love’ 
naast ‘Late in the Evening’ van 
Paul Simon. ‘Stolen Moments’ 
naast ‘Midnight at the Oasis’.

De kracht van de band iligt in de 
muzikale kwaliteiten van de leden 
en hun dirigent. Daarnaast maakt 
de ongedwongen sfeer en het 
speelplezier van de Big Bounce 
Band het tot een aanstekelijk ge-
heel waarbij menigeen zijn voeten 
niet op de plaats kan houden.

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org of 
schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v. Live@Ideaal.
org, Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

 
   

D66 in Varssel

VARSSEL - De gemeenteraads-
fractie van D66 houdt regelmatig 
openbare fractievergaderingen op 
wisselende locaties in de gemeen-
te Bronckhorst. Op maandag 5 
september komen we naar Varssel. 
Belangstellenden zijn vanaf 20.30 
uur welkom in Buurthuus Varssel. 
We spreken dan over de komende 
raadsvergadering en over actuele 

zaken in Varssel en de gemeente 
Bronckhorst. Daarnaast kan elke 
aanwezige ook eigen punten naar 
voren brengen of een verenigings-
belang bepleiten. De fractie wil 
hierover graag met inwoners van 
Bronckhorst van gedachten wisse-
len, dus alle inwoners van Varssel: 
hartelijk welkom.

De formatie Bökkers is een van de muzikale blikvangers. Foto: Robert Westera

Het wordt druk in de iBeat studio met de BBB. Foto: PR



Mediation College, statutair gevestigd te Alkmaar 

INFORMATIEAVOND IS OP:

vindt u op 
onze website

Kennisgeving 
380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 

Van vrijdag 2 september  tot en met donderdag  13 oktober 2016  liggen de ontwerpbesluiten van fase 4 ter inzage voor  
380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV 

hoogspanningsverbinding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel.  

De verbinding is nodig voor de verdere internationale uitwisseling van elektriciteit binnen  

de ontwikkeling naar één Europese elektriciteitsmarkt, voor het versterken van de  

voorzieningszekerheid en om ruimte te geven aan het transport van duurzame elektriciteit 

tussen Nederland en het buitenland.

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken hebben de ministers van Economische Zaken 

(EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) een inpassingsplan opgesteld, waarin zij het 

tracé van de verbinding op Nederlands grondgebied vastleggen. Voor het inpassingsplan is 

een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te 

brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en exploitatie van het project uitvoeringsbesluiten, 

zoals vergunningen en ontheffingen, van verschillende bestuursorganen nodig. Deze 

uitvoeringsbesluiten zijn in één procedure met het inpassingsplan voorbereid, onder 

coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

In  eerdere fasen (fase 1,2,3) hebben het ontwerp- inpassingsplan, het milieueffectrapport 

(MER) en (ontwerp)besluiten ter inzage gelegen. Op 24 februari 2016 heeft de Raad van State 

uitspraak gedaan over de eerste fase. De beroepen zijn - voor zover ontvankelijk -  

ongegrond verklaard (Uitspraak Raad van State: 201504697/1/R6). Ook fase 2 en 3 zijn 

ondertussen afgerond.

Het gaat in fase 4  om de volgende ontwerp-besluiten:

• een wijziging op de ontheffing Flora en Faunawet;

• een wijziging  op de Watervergunning.

U kunt nu reageren op alle ontwerpbesluiten van fase 4.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 2 september  tot en met donderdag 13 oktober 2016 de ontwerpbesluiten 

van fase 4 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden 

(op papier) op de volgende locatie:

• Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, T (0314) 377 377.

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten van fase 4.

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten u reageert en 

u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit 

een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Hoe kunt u reageren?
U kunt van vrijdag 2 september  tot en met donderdag  13 oktober 2016  reageren.  

Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via  

www.bureau-energieprojecten.nl onder Doetinchem - Wesel 380 kV.  

U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt 380 kV 

hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief 

kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam 

en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan  via Bureau Energieprojecten op werkdagen 

van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop 

van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. 

De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van 

Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de  

definitieve besluiten zijn verwerkt. 

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te  

zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op  

www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het 

bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten,  

T (070) 379 89 79. 



Bijzondere lezing Wim Vlaanderen:
Begraven door de eeuwen heen

HOOG-Keppel - Wim Vlaanderen 
uit Zwolle geeft op woensdag 7 
september een zeer bijzondere 
lezing in de Petrus en Pauluskerk 
aan de Van Panhuysbrink te Hoog-
Keppel. Zijn uiteenzetting over 
‘Begraven door de eeuwen heen’ 
begint om 20.00 uur. De kerk gaat 
open om 19.30 uur. De toegang 
gratis (inclusief kopje koffie of 
thee).

Sinds mensenheugenis bestaat de 
gewoonte om voor overledenen 
gedenktekens op te richten: van 
een houten kruis tot grafsteen en 
van hunebed tot mausoleum. De 
graven kregen veelal een promi-
nente plaats binnen de woon-
gemeenschap bijvoorbeeld in of 
rondom een kerk. Sedert de 19de 

eeuw werden begraafplaatsen 
echter steeds vaker aan de rand 
van de stad of dorp aangelegd.
Begraafplaatsen herbergen het 
verleden van onze dodencultuur 
en weerspiegelen verschillende 
maatschappelijke aspecten uit 
vervlogen tijden.
Over dit onderwerp gaat dit jaar 
onze openingslezing op een bij-
zondere locatie, de Petrus en Pau-
luskerk te Hoog-Keppel, met daar 
omheen nog een klassiek kerkhof.
Wim Vlaanderen uit Zwolle zal 
vertellen over het onderwerp ‘Be-
graven door de eeuwen heen’. Een 
voordracht met exclusieve beel-
den over hoe onze ouders hun 
doden begroeven. knekelhuizen, 
duivelsroosters, dodenhuisjes. U 
zult deze woorden haast in geen 

enkel geschiedenisboek tegen ko-
men.
Gevleugelde zandlopers, staart-
bijtende slangen, afgeknotte pila-
ren, vlinders. Symbolen die men 
tegenwoordig praktisch niet meer 
kent.
Naast de tragiek die u niet te 
zwaar moet nemen, de humor. 
Onze voorouders hebben ons op 
dit punt vaak een spiegel voor-
gehouden. Verder zult u dia’s 
zien van aparte graven zoals ‘het 
graf met de handjes’, missers van 
steenhouwers en graven waar een 
zekere ijdelheid niet ontzegd kan 
worden.
Wim Vlaanderen zal ook een aan-
tal gebruiksvoorwerpen en kle-
ding meenemen uit ons funerair 
verleden.

   

Tal van activiteiten in Bronckhorst
BRONCKHORST - Tijdens het Open 
Monumentenweekend van dit 
jaar zijn er ook in Bronkhorst weer 
een aantal activiteiten. Bij de ka-
pel is tevens de centrale informa-
tiekraam van de Stichting Open 
Monumentendag Bronckhorst 
aanwezig en kunt u alle informatie 
ontvangen en het overzicht van al-
le activiteiten in de diverse dorpen 
van onze mooie gemeente.

Vanaf de informatiekraam start 
een fraaie wandeling door het 
stadje, langs de Joodse begraaf-
plaats en over de geheel gereno-
veerde kasteelheuvel. Onderweg 
wordt op bijzondere wijze via pla-
quettes vertelt over de geschiede-
nis van het Slot Bronkhorst.

De Bronkhorster kapel, die tot 
1960 zeer verwaarloosd was en 
dateert van oorsprong mogelijk uit 
de 14e eeuw, behoefde een hoog-
nodige restauratie. Deze restaura-
tie startte in 1962 op basis van een 
oude tekening van Jan de Beyer 
uit 1743 en werd enkele jaren later 
afgerond. De kapel is in 2011 over-
gedragen aan de Stichting Oude 
Gelderse Kerken. Tijdens beide 
Open Monumentendagen expo-
seert het Beeldhouwerscollectief 
van de Gruitpoort uit Doetinchem 
er met sculpturen en Hermien 
Verholen met schilderijen.
De Joodse begraafplaats van 
Bronkhorst, ook wel ‘Straalmans-
hof aan de Bargstraat’ geheten, 

is gelegen aan het Maneveld, het 
verlengde van ‘t Hof in Bronkhorst. 
In het stadje Bronkhorst was al in 
de achttiende eeuw een joodse be-
graafplaats en een kleine synagoge 
gevestigd. De synagoge werd in de 
negentiende eeuw verplaatst naar 
Brummen, aan de overkant van 
de IJssel. De begraafplaats bleef 
dienst doen voor de joden van de 
plaatsen Bronkhorst, Steenderen 
en Brummen.

De begraafplaats is voor de joden 
een heilige plaats. Het is de plaats 

waar de doden weer op zullen 
staan uit het graf als de Messias 
komt. Daarom dragen de mannen 
een keppel als ze naar de begraaf-
plaats gaan. Ze lopen niet over 
graven en ze gaan aan de zijkant 
van de steen staan als ze daar iets 
aan moeten doen.

Bij het toegangshek vindt u een 
box met daarin een aantal keppel-
tjes. Mannen wordt verzocht deze 
te gebruiken bij het bezoek aan de 
begraafplaats en bij vertrek weer 
terug te leggen.

Zaterdag en zondag - 10 en 11 
september, 11.00-17.00 uur:
BRONCKHORST - De diverse on-
derdelen van het programma 
van dit jaar vinden door de hele 
gemeente Bronckhorst. Voor de 
duidelijkheid en voor het maken 
van bezoekcombinaties hebben 
we dit jaar het programma in clus-
ters ingedeeld (de voormalige ge-
meenten). Onderstaand een kort 
overzicht van de vele locaties waar 
aandacht wordt besteed aan Open 
Monumentendag van dit jaar. 
Soms beknopte activiteiten, maar 
soms ook heel uitgebreid met aan-
vullende bijzondere thema’s. Bij 
de kapel in Bronkhorst is beide 
dagen een centrale informatiepost 
ingericht.

Cluster Hengelo:
Hengelo: Algemene begraafplaats 
(Iekink). Rondleiding door leden 
van de Oudheidkundige Vereni-
ging Hengelo.
Hengelo: R.K. begraafplaats (met 
informatiepaneel).
Hengelo: Remigiuskerk, alleen op 
zaterdag. Bijzondere fresco’s en 
iconen schilderes Mini Schut uit 
Lichtenvoorde aan het werk.
Keijenborg: R.K. begraafplaats 
(met informatiepaneel).

Cluster Hummelo en Keppel:
Achter-Drempt: R.K. begraafplaats 
(met informatiepaneel).
Voor-Drempt: Bijzondere begraaf-
plaats (met informatiepaneel).
Voor-Drempt: St. Joriskerk met 
unieke handgeknoopte tapijten 
met bijbelsymbolen en fraaie 
beeldhouwwerken van Eduard 
van Kuilenburg met diverse sym-
bolische betekenissen (rondlei-
ding en informatie in de kerk).
Hoog-Keppel: Bijzondere begraaf-
plaats.
Hoog-Keppel: Petrus en Paulus-
kerk open en speciale presentatie 
van kistorgels en clavecimbels. Op 
zaterdag van 11.00-17.00 uur met 
om 15.00 uur gratis barokconcert; 
op zondag geopend van 11.30-
17.00 uur.
Hummelo: Bijzondere begraaf-
plaats (met informatiepaneel).

Cluster Steenderen:
Baak: R.K. begraafplaats Baak 

(met informatiepaneel).
Baak: Ruïne Sint Nicolaas kapel 
met expositie, tevens info Histori-
sche Vereniging Steenderen.
Bronkhorst: Joodse begraafplaats 
(met informatiepaneel).
Bronkhorst: Bezichtiging Bronk-
horster kapel.
Bronkhorst: Wandeling door het 
stadje, via de Joodse begraafplaats 
en over de kasteelheuvel.
Olburgen: Begraafplaats met het 
graf van Dora Visser (met infor-
matiepaneel).
Steenderen: R.K. begraafplaats 
(met informatiepaneel).

Steenderen: Algemene begraaf-
plaats (met informatiepaneel).

Cluster Vorden:
Vorden-Wildenborch:  Bezoek 
Joodse begraafplaats (met infor-
matiepaneel).
Vorden: Algemene begraafplaats 
met rondleidingen door de be-
heerder.
Vorden: Expositie van protestantse 
antependia (kanselkleden) in de 
dorpskerk.
Kranenburg: Rondleidingen op 
de R.K. begraafplaats ontworpen 
door Pierre Cuypers.
Kranenburg: Expositie van bij-
zondere hedendaagse iconen in 
het Heiligenbeeldenmuseum (op 
zaterdag gratis, op zondag entree 
Euro 4,00).
Vierakker: R.K. begraafplaats (met 
informatiepaneel).
Vierakker: Willibroduskerk.
Wichmond: Algemene begraaf-
plaats, Baakseweg (met informa-
tiepaneel).

Cluster Zelhem:
Halle: N.H. begraafplaats (met in-
formatiepaneel).
Zelhem:  Algemene begraaf-
plaats Zelhem, met speciale 
rondleidingen.Zelhem: Lamberti-
kerk open op zaterdag, zondag na 
14.00 uur.

Zelhem: Ludgerkerkje bij museum 
Smedekinck. Expositie leisteen 
kruiswegstaties en schilderijen 
van het Ludgerkerkje en van het 
interieur van de Lambertikerk; ge-
schiedenis van Ludger. 

Hoog-Keppel, gietijzeren grafkruisen op 

de Bijzondere begraafplaats. Foto: PR

Ruïne Nicolaaskapel te Baak. Foto: PR

Wim Vlaanderen op een begraafplaats in Roermond. Foto: PR

‘t Slot Bronkhorst door Cornelis Pronk, omstreeks 1730. Foto: PR
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Vrijwilligers deden in Beltrum mee aan 

de landelijke schoonmaakdag. B  7

ProWonen koopt huizen voor statushouders

Geen tijdelijke 
woningen voor 
vluchtelingen
BERKELLAND - Er komen voorlo-

pig geen tijdelijke woningen voor 

vluchtelingen met een verblijfs-

vergunning (statushouders) in 

Berkelland. De tijdelijke wonin-

gen zijn voorlopig niet nodig, om-

dat ProWonen kans ziet om haar 

woningbezit op korte termijn uit te 

breiden door de aankoop van vol-

doende (koop)woningen gespreid 

over Berkelland. De woningen 

worden zo veel mogelijk aange-

kocht volgens de afgesproken ver-

deling over de vijf kernen. Met die 

aankoop en de vrijkomende huur-

woningen lukt het de gemeente 

om in Berkelland aan de taakstel-

ling voor 2016 te voldoen. Voor 35 

van de 81 statushouders die in de 

eerste helft van dit jaar gehuisvest 

moeten worden is al een huurwo-

ning beschikbaar gekomen.

Uit diverse scenario’s leek plaat-

sing van tijdelijke woningen in 

Berkelland in januari de beste 

(korte termijn)oplossing voor het 

behalen van de taakstelling in Ber-

kelland. Door nieuwe informatie 

en gesprekken met inwoners van 

de beoogde locaties, makelaars 

en leveranciers van tijdelijke wo-

ningen komt ProWonen nu echter 

tot een ander inzicht en kiezen zij 

voorlopig voor de aankoop van be-

staande woningen. Burgemeester 

Joost van Oostrum: “We hebben 

goed geluisterd op de bewoners-

bijeenkomsten en de aangedragen 

alternatieven goed onderzocht.” 

Directeur Henk Meulenkamp van 

ProWonen: “Op de lange termijn 

blijkt het financieel gezien toch 

voordeliger om bestaande wo-

ningen aan te kopen. Ook creëren 

we hiermee doorstroming op de 

(koop)woningmarkt in Berkel-

land. Daarbij verwachten we een 

betere spreiding en hiermee kans 

op een goede integratie voor men-

sen die nog moeten wennen aan 

het leven in ons land.”

“De vraag naar sociale huurwo-

ningen neemt snel toe. ProWonen 

vindt het hierbij belangrijk dat de 

wachtlijsten voor sociale huurwo-

ningen stabiel blijven en niet te 

snel toenemen. Op lange termijn 

verwachten we echter krimp van 

bevolking in de Achterhoek en 

zijn er dus ook minder woningen 

nodig. Toevoegen van woningen 

staat daarom zeker niet als eerste 

op ons lijstje en gaat de voorkeur 

uit naar tijdelijke woningen”, aldus 

Henk Meulenkamp. “Het blijft een 

lastige beslissing, maar als je alle 

voor- en nadelen nu naast elkaar 

legt, dan is dit op dit moment de 

beste oplossing voor iedereen. Wij 

voelen ons verantwoordelijk om 

vraag en aanbod in balans te hou-

den.”

Het plaatsen van tijdelijke wonin-

gen op de aangewezen locaties 

in Berkelland blijft een toekom-

stige optie. We blijven in gesprek 

om initiatieven uit bijvoorbeeld 

Beltrum en Neede met woningen 

uit de particuliere markt op haal-

baarheid te onderzoeken. Ook in 

Ruurlo blijven we in gesprek met 

The Joyriders om op de gekozen 

locatie fietscrossbaan mogelijk te 

maken.

   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Crescendo geeft 

donateursconcert

NEEDE - Muziekvereniging Cres-

cendo Neede geeft zaterdag 2 april 

haar donateursconcert bij café res-

taurant de Olde Mölle in Neede. 

Aanvang 19.30 uur. Dit concert, 

dat door de hele vereniging ver-

zorgd wordt, begint om 19.30 uur. 

Voor donateurs is dit concert op 

vertoon van hun donateurskaart 

vrij toegankelijk, voor twee perso-

nen. Niet donateurs betalen 5 euro 

entree. Kinderen tot 12 jaar gratis 

toegang. Ook het Needs Koor ‘Tra-

nen met Tuite’n’ verleent mede-

werking. Het thema deze avond is: 

“Er was eens…” Opbrengst is voor 

de clubkas.

   

Zilver voor Dewi 

Ouwendijk

EIBERGEN - Odival gym heeft zon-

dag 20 maart met twee turnsters 

mee gedaan aan de derde voor-

rondes in de vierde divisie. De 

wedstrijden werden gehouden in 

de turnhal van Winterswijk. Dewi 

Ouwendijk turnde in de categorie 

instap D1 een goeie wedstrijd, op 

sprong behaalde ze 13,675 punten 

brug 12,400 punten balk 13,200 en 

op de vloer 12,850 punten in totaal 

leverde dit 52,125 punten op en 

dit was genoeg voor een tweede 

plaats. Demi Weerkamp kwam uit 

in de categorie pupil 1 D1 in een 

sterk deelnemers veld wist ze een 

mooie vijfde plaats te halen met 

een punten totaal van 52,925.

   

Podiumplek voor 

Yapton
EIBERGEN - Afgelopen zondag wer-

den de 2e Open Aaltense Kampi-

oenschappen Dynamic Tennis 

gespeeld in Dinxperlo. BC Yapton 

had 3 deelnemers in het toernooi. 

In de C-klasse wist Leo Buitink 

met goed spel de finale te bereiken 

maar moest daarin, in 3 sets, zijn 

meerdere erkennen in Wout Klan-

derman van Litac. In de D klasse 

verdedigden de jeugdige broers 

Tigo en Jasper van Amerongen 

de Eibergse eer. Allebei als poule-

winnaar de kwartfinales in. Jasper 

verloor en eindigde als 5e in de 

eindstand, Tigo reikte tot de finale 

maar moest daarin de winst laten 

aan Herwin Navis uit Lintelo. 

Brug onder N18

In het kader van het project 

‘Beleef de Berkel’ is een betere 

verbinding tussen het centrum 

van Eibergen en de historische 

plek aan de Berkel tot stand 

gebracht. Wandelaars kunnen 

langs de kade over een beton-

nen pad onder de brug door 

aan de andere kant van de 

N18.

B  5 
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Beeldengroep 

terug in NH kerk

NEEDE - Zaterdag vond in de NH 

kerk in Neede een bijzondere 

gebeurtenis plaats. In het por-

taal van de klokkentoren werd 

de gerestaureerde beeldengroep 

onthuld. Het grootste werk is een 

Piëta, het beeldt Maria uit met 

het ontzielde lichaam van Chris-

tus op haar schoot. De ander 

sculpturen betreffen Christus op 

de koude steen, met handen ge-

bonden, wachtend op zijn vonnis 

en een fragment van een sacra-

mentshuisje. De beelden prijken, 

goed beschermd, mooi verlicht in 

volle glorie in een van kunststof 

glas gebouwde box. Neede heeft 

met dit eeuwenoude 15e eeuwse 

kunst-historisch erfgoed iets bij-

zonders in handen.

   

 ■ Lees verder op pagina 3
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Nederlands Kampioen Vivian Schiphorst 

is trots op haar behaalde resultaat met 

pony Miss Morning Quality. Foto: Richelle 

Kroesen

Vivian Schiphorst Nederlands Kampioen

Gouden combinatie met Miss Morning Quality

ERMELO/TOLDIJK - Vivian Schiphorst behaalde samen met haar pony 

Miss Morning Quality op zaterdag 19 maart het Nederlands Kam-

pioenschap in de klasse L springen, categorie C. Vivian Schiphorst, 

lid van Rijvereniging en Ponyclub Gorssel-Zutphen, wist foutloos te 

blijven in het basisparcours en plaatste zich daarmee, tezamen met 

twaalf andere combinaties, voor de beslissende barrage. Tijdens deze 

barrage wist Vivian haar concurrentie voor te blijven en de titel in de 

wacht te slepen!

Op 6 februari bemachtigde de 

twaalfjarige amazone uit Toldijk 

op de Regiokampioenschappen 

Gelderland/Flevoland een ticket 

voor de Nederlandse Kampioen-

schappen op 19 maart in Ermelo. 

Slechts twintig combinaties uit 

heel Nederland mogen daar van 

start gaan.

In het basisparcours wist Vivian 

haar pony vakkundig rond te stu-

ren en zich daarmee te plaatsen 

voor de bloedstollende barrage. 

De combinaties voor haar beten 

zich allemaal stuk op de barrage 

en wisten de lei niet schoon te 

houden. Halverwege deze alles-

beslissende barrage moest Vivian 

van start gaan. Samen met haar 

springinstructrice Nicole Kroesen 

waren de tactiek en de te rijden lij-

nen doorgesproken en wist Vivian 

wat haar te doen stond. Na een 

scherp gereden barrage, eindigde 

de combinatie foutloos en in een 

snelle tijd door de finish en ston-

den ze in de tussenstand ineens 

bovenaan!

Toen begonnen de zenuwen pas 

echt te komen, niet alleen voor Vi-

vian maar ook voor haar fans, die 

niet alleen in grote getale waren 

afgereisd naar Ermelo, maar ook 

thuis live mee konden kijken via 

Clipmyhorse TV. Stuk voor stuk 

beten de navolgende combinaties 

zich vast in de te kloppen tijd. Vi-

vian was echter al zo blij met haar 

verreden barrage ronde, dat het 

haar eigenlijk niet eens uitmaakte 

of ze de titel zou pakken; ze was 

dik tevreden. Toen echter bleek 

dat ook de laatste combinatie er 

niet in geslaagd was haar te ver-

slaan, was Vivian uiteraard hele-

maal door het dolle heen met het 

behalen van de nationale titel.

Tijdens de afsluitende ceremonie 

en ereronde werden Vivian en 

Miss Morning Quality uiteraard 

beloond door haar uitbundige 

fans op de tribune met een over-

weldigend applaus. “Heel cool dit, 

en gelukkig had ze vandaag geen 

fratsen!” lachte Vivian na afloop 

van de huldiging.
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Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl
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Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

 
  

14.95

9.99
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Tijdelijk directeur van Het Plein houdt zich bezig met de grote problematiek  die aan het licht is gekomen. B  3

Waterwerk gereed en opening Stadsdiagonaal
ZUTPHEN - Deze week is het waterwerk op de Overwelving gereed en in 

de loop van volgende week gaan de kleine fonteintjes spuiten. Hiermee 

is de Stadsdiagonaal helemaal af: het gebied vanaf de Kostverlorentun-

nel via Basseroord, Nieuwstad, Overwelving en Pelikaanstraat richting 

Martinetsingel. De officiële opening is op zaterdag 23 april vanaf 11.00 

uur.

“Met de Stadsdiagonaal leggen we de verbinding tussen Noorderha-ven en de oude binnenstad”, zegt verantwoordelijk wethouder Oege Bosch. “De herinrichting van de wegen en pleinen heeft gezorgd voor een mooi ‘fietslint’ vanaf de fietstunnel Kostverloren via de Oude Wand en de Bornhovestraat naar het centrum. En de nieuwe 

inrichting is niet alleen mooi om te zien: aantrekkelijke pleinen en straten geven de stad ook een economische impuls.” Binnen de Stadsdiagonaal krijgen fietsers ruim baan. Zo zijn er in totaal maar liefst 95 ‘fietsnietjes’ geplaatst. Hiermee is het aantal beugels om je fiets te stallen in dit gebied meer dan verdubbeld. Daarnaast zijn er 

op de Overwelving 2 oplaadpalen voor in totaal 8 elektrische fietsen en 1 op de Pelikaanstraat voor 4 fietsen. Ook prettig voor fietsers én wandelaars zijn de vele plekjes om even lekker te zitten. Op de Over-welving kun je dan zelfs meteen je mobiele telefoon en laptop opla-den via de usb-paal.

Officiële openingDe officiële opening van de Stads-diagonaal is op zaterdag 23 april om 11.30 uur. “Dit doen we samen met een dansgroep van Mars Ben-tum Dans & Theaterschool”, vertelt Oege Bosch. “Iedereen is dan van 

harte welkom bij het waterwerk op de Overwelving. Daarna is er tot 16.00 uur van alles te doen in het gebied van de Stadsdiagonaal.
Zo is er een bijzondere straatthe-ateract, geeft de brandweer een demonstratie en zijn er snelteke-naars aan het werk. Voor de kin-deren staat er een springkussen op de Mosmarkt. 

Met deze gezellige middag willen we de bewoners en ondernemers van het gebied bedanken voor hun medewerking en begrip tijdens de werkzaamheden!”

   

VVV weer terug in ZutphenZUTPHEN - Vanaf vrijdagmiddag 25 maart opent in Zutphen officieel 

een VVV. Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) aan de Houtmarkt 75 

in Zutphen wordt omgevormd tot het landelijke bekende VVV. Daar-

naast zal de nieuwe website www.InZutphen.nl gelanceerd worden, 

introduceert Zutphen Promotie vernieuwde routekaarten voor his-

torische stadswandelingen én is men bezig met de ontwikkeling van 

arrangementen waar de Wijnhuistoren en de Berkelruïne onderdeel 

van uit zullen maken.

Door Bernadet te Velthuis

“We willen de uitstraling en huis-stijl van de VVV goed uitrollen, daarom hebben we de volledige inrichting van het pand op de schop genomen”, vertelt Mark Schuitemaker van Stichting Zut-phen Promotie. Zo zijn in samen-werking met stagiaires van de Anna Flokstraschool prachtige houten meubels gemaakt, de balie en in-gangsdeuren zijn beplakt met een animatieafbeelding met het her-kenbare stadsgezicht van Zutphen én de muur achter de balie heeft een blauwe ‘VVV kleur’ gekregen. Terwijl Henriëtte van Noord in het pand druk is om orde in de chaos te scheppen, vertelt Schuitemaker over de diverse aanpassingen en 

promotiematerialen, waaronder de bijna 4 meter lange beachvlaggen ‘Tourist Information’ die de bui-tenzijde van het pand zullen sieren.Samen met de twintig vrijwilligers zijn zij deze week aan het werk om alles op tijd klaar te krijgen voor de opening. “Dat gaat lukken, 100% zeker”, zegt Schuitemaker zonder twijfel. Voordelen van een VVV li-centie zijn onder andere de lande-lijke bekendheid, het inkoopvoor-deel en het feit dat men onderdeel uitmaakt van de landelijke VVV da-tabase, met informatie over onder andere evenementen, overnach-tingen en monumenten. Dit laatste heeft Stichting Zutphen Promotie de laatste maanden flink bezig ge-houden. Men is druk bezig geweest een zo compleet mogelijk beeld 

van de gebouwen en monumen-ten in te voeren in de database. Mocht u over informatie of foto’s beschikken die een aanvulling kunnen zijn op de database, dan is dit van harte welkom. De informa-tie uit de databases zal vanaf eind deze week ook beschikbaar via de VVV app.

Toeristenseizoen en activiteitenDe officiële opening van de VVV en tevens de aftrap van het toeris-tenseizoen zal vrijdagmiddag 25 

maart verzorgd worden door wet-houder Oege Bosch in het bijzijn van de bestuursleden van Stich-ting Zutphen Promotie. Daarnaast worden de eerste routekaarten geïntroduceerd, stadswandelin-gen die in samenwerking met het Gilde Zutphen tot stand zijn geko-men. Uiteindelijk is het doel om tenminste tien routes met diverse thema’s te ontwikkelen.

Tot slot is men voor de arrange-menten druk in gesprek met di-verse partijen, waaronder het Ca-rillon van de Wijnhuistoren en de gemeente over openstelling van de Wijnhuistoren (hierover bin-nenkort meer in het Contact).   

 ■ www.InZutphen.nl

 

Noodopvang vluchtelingen loopt behoorlijke vertraging op
WARNSVELD - Wat de noodop-vanglocatie op het GGNet-ter-rein in Warnsveld betreft, zit wethouder Annelies de Jonge behoorlijk met de handen in het haar. Zutphen is er klaar voor om ongeveer vierhonderd vluchtelingen te ontvangen, maar het Centraal Orgaan Op-vang Asielzoekers blijkt ernstig achter de feiten aan te lopen.

Het gebouw De Mate waar twee-honderd vluchtelingen gehuis-vest zouden worden, is nog steeds niet vrijgegeven voor verbouwing en de omgevingsvergunning om twee woonunits te mogen plaatsen op het terrein nog niet aangevraagd. “We vragen bijna dagelijks bij het COA hoe het er-mee staat, maar naar de oorzaak van de vertraging kunnen we al-leen maar gissen. Capaciteits-problemen vermoeden we, maar die lijken maar niet opgelost te worden.” De wethouder vluchte-lingenzaken vindt de vertraging ronduit vervelend omdat de om-wonenden zelf nooit gevraagd hebben om zo’n tijdelijke locatie, maar wel hun medewerking heb-ben verleend om de komst van de vluchtelingen mogelijk te maken. Nu geeft het COA niet thuis.
De bestuursovereenkomst die is opgesteld tussen gemeente, GG-Net en het COA is ondertekend door GGNet, maar is vooralsnog blijven liggen bij het COA en daarmee is dus een van de eer-ste formaliteiten nog niet eens afgerond. Plan is om tweehon-derd vluchtelingen in De Mate te plaatsen en tweehonderd in een tweetal tijdelijke units. “Het begint erop te lijken dat het nog maar één woonunit betreft, maar concreet kan ik daar nog niet in zijn.” Vooral onduidelijkheid dus tijdens de informatiebijeenkomst voor omwonenden, donderdag-avond 24 maart. Vervelend voor de De Jonge, vervelend voor de omwonenden, maar ook voor wie zich heeft ingezet om tijdig on-derwijs te kunnen bieden in de witte vleugel aan de kinderen die gaan komen. “Als gemeente lopen we daarmee een behoorlijk finan-cieel risico”, verzucht De Jonge. Enige hoop sprak ze overigens uit naar de nieuwe projectcoördina-tor die op de tijdelijke opvanglo-catie in Warnsveld is gezet.

Ladies’ Circle doneert cheque van 3500 euro
Ladies’ Circle Zutphen doneert de opbrengst van de jaarlijkse actie aan WALHALLAb De Kruit-toren in Zutphen, een cheque van maar liefst 3500 euro. 

B  7
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KVZ klaar voor  de lentezon
ZUTPHEN - Afgelopen woensdag zijn de vrijwillige VUT-ters van korfbalvereniging KVZ onder des-kundige begeleiding gestart met het plaatsen van 80 zonnepane-len op het dak van de eigen kanti-ne aan de Laan naar Eme. De ver-wachting is dat de panelen zo’n 20.000 kW elektriciteit op gaan wekken, wat voldoende is om op termijn volledig in de eigen elek-triciteitsbehoefte te voorzien. Op zaterdag 19 maart is de klus afge-rond en liggen de panelen klaar voor gebruik. Op tijd voor het veldseizoen, dat volgende week zaterdag van start gaat met het Oranjetoernooi voor Junioren.

Foto: Vrijwilligers van de VUT-ploeg helpen bij het plaatsen van de panelen. Foto: PR   
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Lenselink

Donderdag

Jaargang 33

De jeugd van Litac heeft de koppositie 

overgenomen en is daarmee zeker van 

de play-offs om de landstitel. B  27

Kritiek op vele geld richting MFA Vragender

VRAGENDER - Tijdens de laatste 

raadscommissievergadering van 

de gemeente Oost Gelre werd uit 

diverse hoeken van de politiek kri-

tiek geuit over de kruiwagens vol 

gemeenschapsgeld, die richting de 

Vragender Bult gaan. De kritiek van 

verschillende raadsfracties richtte 

zich tevens op de regiefunctie van 

de gemeente. Zelfs viel te bespeu-

ren dat men zich afvraagt of Vra-

gender een voorkeursbehandeling 

krijgt ten opzichte van de overige 

kleine kernen.

Door Theo Huijskes

De aanleiding voor deze conster-

natie is het collegevoorstel om nog 

eens € 54.000 beschikbaar te stel-

len voor het bekostigen van nieuwe 

verbouwingsplannen, die gericht 

zijn op het ‘WMO-proof’ maken 

van de MFA. De verbouwing dient 

als resultaat te hebben dat ook de 

Ouderensoos, nu nog gehuisvest in 

het gebouw van de Vragender ten-

nisvereniging, vanaf 1 juli haar acti-

viteiten in de MFA kan ontplooien.

Alfred Wopereis (VVD) en Carolien 

Sonderen stelden zich kritisch op. 

Wopereis: “Andere kernen heb-

ben er last van hoe Vragender met 

gemeenschapsgeld omgaat.” Son-

deren: “Wordt hier wel het juiste 

maatwerk geleverd in vergelijking 

met de overige kleine kernen?”

Daarnaast was het PvdA’er Peter 

Baks, die stelde te hopen dat het 

hier om de laatste kruiwagen met 

geld gaat, die koers zet richting Vra-

gender. Verder attendeerde VVD’er 

Kees Porskamp het college van 

B&W er nog eens op dat het drie 

jaar geleden is dat de gemeente 

de regie zou gaan voeren over dit, 

in het recente verleden op onder-

delen niet erg geslaagde mislukte, 

project.

Verantwoordelijk portefeuillehou-

der Jos Hoenderboom gaf in zijn 

antwoord aan dat de tijdsdruk 

vanwege de komst van de Oude-

rensoos als een soort katalysator 

werkt. “Bij de in 2011 genomen 

besluiten in het kader van het 

multifunctioneel maken van het 

gebouw, zijn helaas niet alle voor-

zieningen meegenomen, die nodig 

zijn voor het ‘WMO-proof’ (Er voor 

zorgen dat ook alle doelgroepen 

uit de Wet Maatschappelijk Onder-

steuning (WMO), zoals ouderen en 

mensen met een beperking, ervan 

gebruik kunnen maken; red.) ma-

ken. Daarom hanteren wij nu het 

motto ‘Beter laat dan nooit’ bij het 

aanbrengen van voorzieningen die 

beslist noodzakelijk zijn. De in-

loopvoorziening moet immers voor 

iedereen toegankelijk zijn, dus ook 

voor mensen met een lichamelijke 

beperking.”

Hoenderboom erkent dat er gedu-

rende het gehele traject fouten zijn 

gemaakt. “Maar vergeet niet dat het 

MFA in Vragender een voorloper 

was van alle dergelijke accommo-

daties in Oost Gelre. Als gemeente 

hebben wij daarom in alle opzich-

ten geleerd van dit project. Boven-

dien mag niet vergeten worden dat 

er op de inzet en betrokkenheid 

van de gemeenschap uit Vragender 

geen enkele op- of aanmerking kan 

worden gemaakt. Ook de aanpak 

van de huidige problematiek gaat 

men niet uit de weg.” Ondanks de 

reacties van de wethouder, liet de 

OOG-fractie bij monde van Caro-

lien Sonderen weten nog geen toe-

stemming te geven voor het krediet 

en het voorstel als bespreekpunt te-

rug te willen zien op de agenda van 

de raadsvergadering van 29 maart. 

 

Inzameling van 

kleding voor 

Johanneskerk

LICHTENVOORDE - Zaterdagmor-

gen 27 februari houdt de kleding-

commissie de maandelijkse kle-

dinginzameling.

De deur van de Ni’je Whemerhof, 

Rentenierstraat 20 staat dan open 

voor het afleveren van kleding 

en schoeisel, schoon en in goede 

staat. Wie niet in staat is, zelf de 

kleding en/of het schoeisel te 

brengen, kan bellen met de orga-

nisatoren.

Zie hiervoor het Keitje. De Ren-

tenierstraat is vanaf de Dijkstraat 

bereikbaar.

   

Opbrengst 

Jantje Beton in 

Vragender

VRAGENDER - De speeltuin in Vra-

gender heeft weer gelopen voor de 

collecte van Jantje Beton.

De helft van de opbrengst is be-

stemd voor de speeltuin. De op-

brengst dit jaar is 554 euro.

De club bedankt de gulle gevers en 

de collectanten.   

 

Mattheüs 
Passion bij 
Paaspop 
Klassiek
In de Zieuwentse Werenfridus-

kerk wordt op Goede Vrijdag 

de Mattheüs Passion uitge-

voerd. 
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Leerlingen 

enthousiast over 

Boomfeestdag

LICHTENVOORDE - Woensdag 16 

maart was het voor de zestigste 

keer Boomfeestdag in Neder-

land. Stichting Nationale Boom-

feestdag en gemeente Oost-Gel-

re organiseerden deze dag voor 

de leerlingen van de Frans ten 

Boschschool. Samen met wet-

houder Marieke Frank beplant-

ten de kinderen een strook van 

800 m² aan de Aaltenseweg in 

Lichtenvoorde.

Door Eline Rutgers

De leerlingen van groep 8 begon-

nen ‘s ochtends vroeg op hun 

eigen school al met het planten 

van vijftien krentenbomen op het 

schoolplein.
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Jaargang 76
Eerste Gezondheids Event in De Bron is volgens organisatoren zeker niet het laatste. B  9

Topbezetting voor Marveldtoernooi
GROENLO - Ondanks dat het door de jaren heen een gewoonte 

dreigt te worden, beleefden de vele aanwezigen in het Sportcafé 

op het sportpark Den Elshof in Groenlo afgelopen zaterdagmiddag 

weer enkele spannende minuten. De aanleiding daarvoor vormde 

de bekendmaking van het deelnemersveld van de 27e editie van 

het onder de paraplu van sv Grol georganiseerde Internationaal 

Marveldtoernooi. Het jeugdtoernooi voor de C-jeugd, dat zowel 

nationaal als internationaal grote bekendheid en populariteit geniet, 

vindt dit jaar plaats op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 mei.Door Theo Huijskes

Het lukte voorzitter Marco Frank van de organisatiecommissie om de spanning in het clubhuis van de Groenlose voetbalclub op te voeren. Naast een terugblik op het toernooi in 2015, ging Frank in op de editie van dit jaar, alvo-rens de bezetting van het toernooi te onthullen. Hij kon melden dat de financiële situatie van de com-missie gezond is, en dat de reser-ves zelfs nog een beetje konden 

worden uitgebreid. “Het toernooi wordt door geheel Groenlo en om-geving en in het bijzonder door de club zelf op handen gedragen. Dit komt alleen al tot uiting door de in totaal 250 vrijwilligers, die de handen uit de mouwen steken om er jaarlijks op sportief gebied een topevenement van te maken.”
Marco Frank liet weten dat de organisatorische opzet van het toernooi gelijk blijft. “Ook dit jaar weer met een sterk scheidsrech-

terskorps met naast onder andere Kevin Blom, Dennis Higler en Tom van Sichem uit eigen land ook weer een tweetal buitenlandse scheidsrechters, alsmede voor de eerste maal een buitenlandse assi-stent-scheidsrechter. In de functie van coördinator scheidsrechters heeft Jeroen Sanders het stokje overgenomen van Peter van Don-gen en blijft Wilco Lobbert het-zelfde werk doen met betrekking tot de assistent-scheidsrechters.”
Goede doelen
De organisatie heeft dit jaar voor een tweetal goede doelen geko-zen. In samenwerking met Pfeifer Heavy Machinery, hoofdsponsor van Grol, is dat landelijk gezien KiKa, en regionaal Kanjers voor Kanjers. Marco Frank deelde mee dat er een vijfjarig samenwer-kingsverband is aangegaan met 

het bedrijf Marotura uit Enschede, dat als materiële topsponsor het toernooi zal ondersteunen met de berichtgeving voor, tijdens en na het toernooi op social media. Frank kondigde tevens een nieuw programmaonderdeel aan in de vorm van een voetbalsymposium. “Het symposium vindt op de vrij-dag plaats en omvat onder andere een tweetal trainingen en een vier-tal demonstratietrainingen. Deze worden verzorgd door zes van de twaalf deelnemende clubs aan het toernooi. De internationale in-breng hierbij is uniek. Het sympo-sium is bedoeld voor coaches en trainers. Wij hopen tussen de 100 en 200 deelnemers te mogen be-groeten. De inschrijving start eind van deze maand.”   

 ■ Lees verder op pagina 13

 

Film over
eeuwenoudheksenverhaal in de maak

GROENLO - Afgelopen zaterdag, 19 maart, werden in het cen-trum van Groenlo filmopna-mes gemaakt voor een film over het vanuit gemeentearchieven overgeleverde verhaal van de heks Aele, die in de 17e eeuw in Groenlo gruwelijk aan haar einde kwam. Aan de opnames deden tientallen figuranten mee.
‘s Morgens werden opnames ge-maakt bij Jongensstad op het Scouting-terrein, ‘s middags werd gefilmd bij de Oude Calixtus. 

Ook voorafgaand aan afgelopen zaterdag waren door filmer Patrick Tilley al verschillende opnames gemaakt. Vrijdag 25 maart gaan hij en zijn mensen verder: dan wordt er ‘s avonds gefilmd. 

En ook daarna zal nog gescho-ten worden voor de film, bedoeld voor bezoekers van de kerkers on-der het Stadhuis. Aan die kerkers wordt momenteel nog steeds hard gewerkt, zodat ze binnen afzien-bare tijd toegankelijk worden voor het publiek.
   

 ■ facebook.com/KerkersGroenlo

André Kempers: afscheid met dubbel gevoel
De onlangs 65 jaar geworden André Kempers uit Groenlo zet een punt achter het grootste deel van zijn vrijwilligersacti-viteiten voor de Rooms-Katho-lieke kerk; jarenlang in Groenlo en daarvoor in Lichtenvoorde.

B  13
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Laatste
boomfeestdag voor Antoon Bleumink

Door Kyra Broshuis

GROENLO - Het is koud en guur tijdens de 60e Nationaal Boom-feestdag. De leerlingen van de Sint Ludgerusschool uit Zwolle planten in totaal 31 nieuwe bomen, eiken en elzen, nabij boerderij ‘Essink’, gelegen bij de Laarberg. Voor Antoon Bleu-mink van de gemeente Oost Gelre was het de laatste Boom-feestdag ‘in functie’.   

 ■ Lees verder op pagina 7
Foto: Antoon Bleumink (rechts) van de gemeente Oost Gelre met kleindochter Jen. Foto: Kyra Broshuis
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Jaargang 77 De Biogasvereniging Achterhoek kan beginnen met de bouw. B  3

Negen mille voor waterwandelingULFT - Een waterwandeling door scholieren voor een project in Ke-nia zorgde voor een opbrengst van 9.000 euro. Op woensdag 16 maart wandelden 185 kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen OBS ‘t Montferland uit ‘s-Heerenberg en De Meeander in Varsseveld voor water, georganiseerd door Rotary club Bergh. Vanaf de DRU Cul-tuurfabriek in Ulft werd zes kilo-meter gelopen met zes liter water in de rugzak op een zeer zonnige dag.

Zowel docenten, ouders als kin-deren genoten van het wandelen, verbonden met het goede doel en het leerzame; een unieke combi-natie bij deze jaarlijks terugkeren-de actie rondom wereld-water-dag op 22 maart.
Antoinette van Helvoirt, heem-

raad van Waterschap Rijn en IJs-sel sprak een kort en zeer boei-end woordje tot de aanwezigen. Ze onderstreepte het belang van waterbewustzijn en dat het hier eigenlijk te vanzelfsprekend goed geregeld is op gebied van water en sanitaire voorzieningen. Antoinet-te sprak haar speciale waardering uit voor de kinderen die gingen lo-pen en een fantastisch geldbedrag bijeengebracht hadden. Met de si-rene van de brandweerauto werd het startschot gegeven. Groep voor groep vulden de leerlingen hun flessen en gingen op pad. Landelijk liepen meer dan 34.000 kinderen mee. De opgehaalde sponsoring door de kinderen en Rotary Club Bergh bedroeg 6.000 euro. Een compliment voor alle leerlingen, de scholen en de spon-sors, ze deden het ruim beter dan 

het landelijk gemiddelde.
Wilde Ganzen zal het ingeza-melde bedrag aanvullen tot 150 procent. 9.000 euro gaat dus naar het waterproject in West-Uyoma Kenia om de watervoorziening daar zeker te stellen en scholen van schoon drinkwater en sani-taire voorzieningen te voorzien. Het project in Kenia is geïnitieerd door Rotary Ingelheim am Rhein en hun district in Duitsland. In Ingelheim liepen 270 kinderen en daar werd 10.000 euro ingezameld voor dit mooie doel. Een mooie sa-menwerking met deze zusterclub.

Rotary International heeft water en sanitaire oplossingen als kern-thema. Wandelen voor water werd dit jaar voor de derde keer georga-niseerd vanaf de DRU Cultuurfa-

briek door Rotary Club Bergh. In de afgelopen weken hebben leden van deze club op de deelnemende scholen gastlessen verzorgd. Ro-tary Bergh blijft wandelen voor water jaarlijks organiseren rond-om wereldwaterdag voor scho-len in gemeente Montferland en Oude IJsselstreek. De editie van 2017 vindt plaats op woensdag 22 maart. Scholen, die dit project aanspreekt, kunnen zich vanaf nu aanmelden bij de watercommissie van Rotary Club Bergh. Het draai-boek staat, het kost de scholen nauwelijks tijd en inspanning en het geeft veel voldoening.
Op www.waterdoel.nl van Rotary Bergh verschijnen binnenkort meer foto’s van Wandelen voor water.

 

Zwerfvuil 
opgeruimd
SILVOLDE - Ook de buurtschap De Kroezenhoek heeft zaterdag 19 maart weer meegedaan aan de jaarlijkse zwerfvuil-opruim-dag in gemeente Oude IJsselstreek. Met een ploeg twintig mensen werd in een paar uur de Kroezenhoek op-geruimd en werden maar er liefst 62 zakken met zwerfvuil ingeleverd bij de gemeentewerf. Dat leverde het mooie bedrag van 310 euro op voor de penningmeester van de buurt-schap. En natuurlijk vooral belang-rijk: een schone Kroezenhoek.

   

Zang en 
ontmoeting, dienst in Zelhem

REGIO/ZELHEM - Zondagavond 3 april is er in Zelhem een zang- en ontmoetingsdienst georgani-seerd door ‘Stichting de Opdracht’. Deze wordt gehouden in Cultureel centrum De Brink, Stationsplein 12 (Ingang zaal via parkeerplaats achterzijde, Industrieweg). In de-ze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, gaat Ds. P. Passchier uit Veenendaal voor. Het Gospelkoor ‘Inspiration-Vorden’ werkt mee aan deze dienst. De samenzang wordt begeleid door Kees van Dus-seldorp op piano. De toegang is gratis, wel is er een collecte. Voor meer informatie: 0314-622878 of  www.stichtingdeopdracht.nl.

Bètadag succes
De informatiedag waar havo- en vwo-scholieren kennis kun-nen maken met bèta-opleidin-gen en bedrijven uit de Achter-hoek die zitten te springen om nieuw talent. De Bètadag van Platform Onderwijs Arbeids-markt Achterhoek, Achterhoek werkt, Technasium en ICER was een schot in de roos.
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Nieuwe sporthal IJsselweide krijgt vorm
ULFT - Dinsdagochtend arriveer-den in alle vroegte de eerste, enorme stalen spanten voor de nieuwe sporthal IJsselweide in Gendringen. De twee combina-ties ‘bijzonder transport’ kwamen vanuit Duitsland via de A3/A12 bij Beek de grens over. Bij het Vel-perbroekcircuit bij Arnhem werd ‘gekeerd’ om vervolgens de afslag van de A18 richting Doetinchem te kunnen nemen.

De spanten hebben een lengte van ongeveer 45 meter. Volgende week volgen nog twee van derge-lijke transporten. Op de bouw-plaats worden de nieuwe con-touren van de sporthal langzaam maar zeker zichtbaar. De plan-ning is, dat de nieuwe sporthal in augustus in gebruik kan worden genomen.
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Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Woensdag

Jaargang 81

De ambitie van Doetinchem om 

hoofdstad van de Achterhoek te zijn 

moet nog verder versterkt worden. B  5

Partijen nemen activiteiten TSN over

Baanbehoud voor 
medewerkers

Door Bert Vinkenborg

DOETINCHEM - Na het faillissement 

van TSN nemen thuiszorgorgani-

saties BIOns en Thuisgenoten de 

taken over. Voor de medewerkers 

betekent dit dat hun banen be-

houden blijven en dat een groot 

deel van de onzekerheid is wegge-

nomen. Binnen de gemeente gaat 

het om zo’n honderd medewer-

kers die aan vierhonderd cliënten 

huishoudelijke hulp verlenen.

Hoewel er op het moment dat 

wethouder Kees Telder de verlos-

sende woorden uitspreekt het fail-

lissement van TSN nog geen feit is 

kan dat volgens de bewindvoer-

ders binnen enkele dagen ver-

wacht worden. Daarna garandeert 

het UWV nog zes weken loonbeta-

ling aan de medewerkers.

In februari is door de gemeente 

met alle 29 aanbieders gesproken 

en gevraagd of zij de TSN activi-

teiten willen overnemen binnen 

de huidige contractvoorwaarden. 

Met de acht organisaties die po-

sitief reageerden is de gemeente 

verder in gesprek gegaan. Een 

wens was om de ‘koppeltjes’ van 

zorgverleners en -ontvangers zo-

veel mogelijk in stand te houden. 

Twee harde eisen waren dat de 

bestaande CAO gerespecteerd zou 

worden en er geen extra financiële 

vergoeding gegeven zou worden. 

Telder: “De gemeente betaalt de 

zorg die geleverd wordt maar legt 

geen extra geld op tafel.” Na schif-

ting van de gegadigden bleven 

twee thuiszorgorganisaties over, 

BIOns en Thuisgenoten.

De thuiszorgorganisatie Buurt-

zorg, die aanvankelijk in beeld 

was, wilde alle TSN activiteiten 

in Nederland overnemen maar 

stelde daarbij eisen waaraan de 

gemeente niet wilde voldoen. Qua 

grootte is Buurtzorg vergelijkbaar 

met TSN. Uiteindelijk gaan maar 

18 van de 300 gemeenten die een 

contract met TSN hebben door 

met Buurtzorg. Kees Telder geeft 

aan blij te zijn met de overblijvers 

BIOns en Thuisgenoten: “Ze zijn 

groot genoeg om stabiel te blijven. 

Ik ben terughoudend geworden 

ten aanzien van erg grote organi-

saties. Buurtzorg is er zo één.”

Voor de ex-TSN medewerkers be-

ginnen nu de gesprekken met de 

nieuwe zorgaanbieders. Ze krij-

gen, als ze dat willen, een nieuw 

contract aangeboden. Wie al een 

vast contract had krijgt weer een 

vast contract waarin het aantal 

dienstjaren wordt gerespecteerd. 

Voor een aantal zal het echter be-

tekenen dat ze lager ingeschaald 

worden dan nu het geval is. Zij zit-

ten op dit moment in een hogere 

schaal dan waarin ze effectief wer-

ken. Met hen zal opnieuw gespro-

ken worden over hun inschaling. 

Kees Telder: “Ik denk dat de vak-

bond hier niet vrolijk van wordt 

omdat ze een andere eis hebben 

gesteld. Ik ga proberen het aan de 

medewerkers uit te leggen. Maar 

het blijft zuur voor hen.”
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Werkstraf na 

messteek in hals

DOETINCHEM - Een 33-jarige man 

uit Doetinchem is veroordeeld tot 

een voorwaardelijke gevangenis-

straf van 1 jaar en een werkstraf van 

240 uur voor poging tot doodslag. 

De man heeft op 26 juli 2015 een 

vriend van hem met een mes in de 

hals gestoken. De aanleiding was 

dat het slachtoffer de deur versper-

de voor de man uit Doetinchem. 

Volgens de Doetinchemmer is het 

niet zijn bedoeling was geweest 

zijn vriend om het leven te bren-

gen. De rechtbank is van mening 

dat het slachtoffer door het han-

delen van de man wel had kunnen 

overlijden. De hals - waaronder de 

slagaders - is een kwetsbaar gebied 

van het menselijk lichaam. Als een 

halsslagader door een mes wordt 

geraakt, kan een hevige bloeding 

ontstaan die een directe doodsoor-

zaak kan zijn. De wond die in de 

hals van het slachtoffer is ontstaan, 

zat vlak naast een grote opper-

vlakkige ader. De rechtbank vindt 

daarom dat er een aanzienlijke 

kans bestond op de dood van het 

slachtoffer. De rechtbank heeft ook 

rekening gehouden dat bij de man 

sprake was van een verminderde 

toerekeningsvatbaarheid tijdens 

het misdrijf. Aan de voorwaarde-

lijke gevangenisstraf is een meld-

plicht bij de reclassering en een be-

handelverplichting gekoppeld. Tot 

slot moet een schadevergoeding 

van 1.550 euro worden betaald.

In de race 
voor Special 
Olympics
Special Olympics Nederland 

heeft kenbaar gemaakt dat 

de Achterhoek en Den Haag 

gezamenlijk in de race zijn om 

organisator te worden van de 

Special Olympics Nationale 

Spelen in 2018.

B  25

12  nr.

Boomfeestdag 

met bordjes en 

boompjes
DOETINCHEM - Tijdens nationale 

Boomfeestdag 2016, op woens-

dag 16 maart, zijn er ook in Doe-

tinchem bomen geplant. Twee 

schoolklassen van obs Hagen 

hielpen wethouder Ingrid Lamb-

regts bij het planten van een vijf-

tal bomen bij Villa Ruimzicht aan 

de Ruimzichtlaan in Doetinchem. 

De bomen die tijdens nationale 

Boomfeestdag weer in heel Ne-

derland werden geplant, leveren 

een substantiële bijdrage aan de 

CO2-reductie. Daarnaast werden 

de nieuw geplaatste informatie-

bordjes bij alle bomen in het ar-

boretum bij Villa Ruimzicht ont-

huld, op deze woensdagmiddag.

Foto: Burry van den Brink
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Donderdag 7 april 

13.30 - 16.30 uur

Uitvaartcentrum 

Monuta Doetinchem

Lezing ‘Mantelzorger

van een ongeneeslijk zieke’

Door Marcella Tam,

schrijfster ‘Medereiziger’

Deelname is kosteloos. 

Zie advertentie verderop in deze krant.

Doetinchem

Woonboulevard Doetinchem

6e STOEL 
GRATIS

Deze actie geldt voor onze 

gehele stoelencollectie!

MOOIER WONEN 

VOOR MINDER GELD!

Woensdag

Jaargang 81
De gemeenteraad volgt in meerderheid het college van burgemeester en wethouders in de thuiszorgzaak. B  5

Foto: Leo van der Linde

Boomplantdag AaltenGeplant: 1700 douglassparren
Door Leo van der Linde

AALTEN - Woensdag 16 maart plantte wethouder Erik Luiten met buitendienstmedewerkers en 25 leerlingen van basisschool Triangel Hoog uit Aalten 1700 Douglasspar-ren in de omgeving van de Romie-

nendiek. Dit gebeurde in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Het is 60 jaar geleden dat gestart werd met Boomfeestdag. Ook in Aalten werd toen de eerste boom geplant, en wel een beuk, die werd geplant bij de kruising ter hoogte van de Goordijk en de Romienen-diek. Wethouder Erik Luiten: “In de gemeente Aalten staan ruim 40.000 bomen. Deze hebben niet ‘het eeu-wige leven’, dus moeten er jaarlijks bomen gekapt worden. Elk jaar wor-

den er ruim 300 bomen vervangen. Dit jaar worden er liefst 1700 Doug-lassparren geplant. De beplanting langs sommige wegen werd slecht en onveilig, daarom werden de slechte eruit gehaald en de open plekken weer met gezonde exem-plaren opgevuld.” Voorafgaande aan het planten van de sparren werd de vlag van de Nationale Boomfeest-dag gehesen. Samen met een aantal leerlingen van de basisschool plant-te de wethouder een beuk. Hierna 

gingen de leerlingen in groepjes on-der leiding van de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Aalten hard aan het werk met het planten van de Douglassparren. De gaten waren inmiddels gegraven. Het was nog wel een kunst om de boompjes mooi rechtop in de gaten te zetten, het waaide flink op woens-dagmorgen. Voor de veiligheid was een deel van de weg tussen de Bo-terdijk en de Vellegendijk voor het verkeer afgesloten.

 

Paaseieren 
zoeken bij AD ‘69
AALTEN - Traditiegetrouw kunnen er op eerste paasdag weer paas-eieren worden gezocht op de velden van AD ‘69. De verwach-ting is dat de paashaas de velden rond 10.00 uur vrijgeeft voor de zoektocht. Iedereen is welkom om te komen helpen zoeken.

   

Geheugen-
spreekuur
AALTEN - Op donderdagmorgen 7 april wordt van 10.00 - 11.00 het geheugenspreekuur gehouden in het gezondheidscentrum Nas-sau, Nassaustraat 5-3 in Aalten.

Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeente Aalten, die vra-gen hebben over hun geheugen of over andere klachten zoals pie-keren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het (individuele) geheugenspreekuur is gratis.

Voor een folder, meer informatie of een overzicht van alle (regio-nale) geheugenspreekuren kan iedereen contact opnemen met GGNet, preventie, telefoon: (088) 9331180.

Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van de huisarts terecht. In een persoon-lijk gesprek beantwoordt een deskundi ge de vragen. De vragen kunnen gaan over de bezoeker van het spreekuur zelf maar ook bij-voorbeeld over de partner of één van de ouders.

Indien van toepassing kan een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek wordt afge-rond met een vrijblijvend advies.

Integriteit wethouder in onderzoek
De integriteit van wethouder Erik Luiten wordt onderzocht in verband met de bouw van een mestsilo op zijn bedrijf. 
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Jaargang 52 Henk Haakmeester benoemd tot erelid Oranjeverenging Ruurlo. B  9

Bij de Ruurlose Dorpskerk legden tijdens de Palmpasenoptocht kerkgangers kleden op de weg. In de tijd van Jezus gebeurde dat immers ook. Foto: Jan Hendriksen. 
Kinderen tonen trots hun palmpasenstokken

BERKELLAND - Ieder jaar para-deren in het weekend van Palm-pasen honderden kinderen trots met hun Palmpasen haantjes - en zwaantjes, versierd met pientere krentenoogjes, buxus takjes, slin-gers, noten en andere vruchten door onder meer Ruurlo, Borculo en Barchem.

Door Jan Hendriksen

Zo ook afgelopen zondag: Palm-zondag. Zo’n zestig kinderen lie-

pen met gekleurde palmpaasstok-ken mee in de Ruurlose palmpas-enoptocht, op de dag dat de lente begon. Het zonnetje liet zich al zien en muziekvereniging Sophia’s Lust zorgde voor een aangename noot vanaf de Willibrorduskerk met in het kielzog Jezus (Michelle Otten) op een ezel. Bij de Dorps-kerk legden de kerkgangers kleden over de weg. Jezus werd in Jeruza-lem als een held binnengehaald en vanuit de menigte werden mantels op de weg gelegd als teken van res-

pect. Mensen zwaaiden toen met palmtakken. Het traditionele eier-zoeken vond aansluitend plaats, naast boerderij Binneman aan de Binnemansdijk. De vinders van deze eieren waren: Brent Leunk (peuters), Lianne Weenk (groep 1), Maud Kersjes (groep 2) en Ju-liët Engelberts (groep 3 en hoger). Vrijdag 18 maart liepen vol trots de kleuters van de Kerst Zwart-school in een bonte optocht met hun palmpaasstok door het dorp. De palmpaasstokken hadden zij 

op school versierd met slingers en paasversierselen. Bovenop de stok prijkte het verse broodhaan-tje. Bij de voorbereidingen wa-ren ook weer veel enthousiaste hulpouders betrokken geweest. De optocht trok veel bekijks. Vanaf school werd er via de weekmarkt naar De Bundeling gelopen. Ook de ouderen van het woonzorgcen-trum genoten zichtbaar van deze kleurrijke stoet. Na afloop werd het broodhaantje door de kleuters in de klas opgepeuzeld.

 

ProWonen koopt bestaande 
woningen voor statushouders

BERKELLAND - Er komen voorlo-pig geen tijdelijke woningen voor vluchtelingen met een verblijfs-vergunning (statushouders) in Berkelland. De tijdelijke wonin-gen zijn voorlopig niet nodig, om-dat ProWonen kans ziet om haar woningbezit op korte termijn uit te breiden door de aankoop van vol-doende (koop)woningen gespreid over Berkelland.

De woningen worden zo veel mo-gelijk aangekocht volgens de afge-sproken verdeling over de vijf ker-nen. Met die aankoop en de vrijko-mende huurwoningen lukt het de gemeente om in Berkelland aan de taakstelling voor 2016 te voldoen.
Voor 35 van de 81 statushouders die in de eerste helft van dit jaar gehuisvest moeten worden is al een huurwoning beschikbaar ge-komen. Uit diverse scenario’s leek plaatsing van tijdelijke woningen in Berkelland in januari de beste (korte termijn)oplossing voor het behalen van de taakstelling in Ber-kelland.

   

 ■ Lees verder op pagina 3
   

Reurlse Paasvuur De Bruil op eerste paasdag
RUURLO - Buurtvereniging De Bruil en Omstreken hoopt met het ‘Reurlse Poasvuur’ op zondag-avond 27 maart (eerste paasdag) er weer een gezellige avond van te maken voor jong en oud. Rond de schemering (circa 20.30 uur) zal het paasvuur achter boerderij Vels aan de Zelhemseweg 2 ontstoken worden door onder meer de Ko-ning van het Buurtfeest 2015: Thijs Koenders.

Voor alle kinderen die naar het Paasvuur komen is er een zakje chips beschikbaar gesteld door Plusmarkt Kogelman. 

Aansluitend is er feest in de tent met de coverband Hayloft. Zij zul-len zorgen voor een gezellig feestje op De Bruil.

Bart is 
Horecatalent
Ruurloër Bart Leussink win-naar van Achterhoekse Hore-catalentendag. Hij leverde een perfect juryrapport af in de ca-tegorie koksopleiding 3
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22 maart 2016  

12  nr.

riooltechniek bv plastics bv

AFVOER VERSTOPT?
Bel: 0544 - 464011

www.tevogt.nl

2e PAASDAG 28 maart geopend
Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL

(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG
KOOPZONDAG
al vanaf 11 uur!

           

Dinsdag

Jaargang 52

Het fietspad houdt nu nog op bij de grens. Foto:  Bernhard Harfsterkamp

Landsgrens soms nog barrièreNieuw fietspad nabij Wooldse Veen laat op zich wachten
Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK - Wie vanuit Burlo binnendoor richting Kotten en ‘t Woold fietst kan tegenwoordig ver-schillende groene grensovergan-

gen gebruiken. Nabij het Burloer-Vardingholter Veen lijkt sinds kort een nieuwe overgang te zijn, want de weg loopt niet meer even voor de grens dood. Er is een nieuw fietspad aangelegd! Wie daarna vol hoop verder fietst, raakt snel teleur-gesteld. Op de grens met Nederland houdt het pad op. De Kuipersweg, waarop de fietser graag wil terecht komen, is slechts in de verte te zien. Met de fiets aan de hand door het grasland vol pitrus lopen zal net iets teveel gevraagd zijn.

Oude wens
Een nieuwe groene grensovergang nabij het grensoverschrijdende veengebied wordt al jarenlang ge-wenst door de bewoners aan beide kanten van de grens. Kottens Be-lang heeft voor de aanleg van het Nederlandse gedeelte zelfs al meer dan vijf jaar geleden subsidie aan-gevraagd bij de Stichting Waar-devol Cultuurlandschap (WCL) Winterswijk. WCL was bereid om hiervoor een bijdrage te geven. He-laas wilden Duitse en Nederlandse 

grondeigenaren niet meewerken. Het Geldersch Landschap, toen ei-genaar van de graslanden naast het Wooldse Veen (dat weer groten-deels eigendom is van Natuurmo-numenten) vond dat een fietspad in de randzone van het waardevol-le hoogveen voor te veel verstoring zou zorgen.

   

 ■ Vervolg op pagina 7

 

Twee doden bij uitslaande brand
WINTERSWIJK - Aan de Liguster-laan in Winterswijk hebben zon-dag 20 maart zowel de politie als de brandweer onderzoek gedaan naar de fatale woningbrand in Winterswijk. In de nacht van zater-dag 19 maart op zondag 20 maart woedde hier een felle brand in een slaapkamer waarbij een 66-jarige vader en zijn 37-jarige zoon om het leven zijn gekomen. De vrouw en moeder van de slachtoffers wist het huis tijdig te verlaten en heeft de brand overleefd. Meerdere naast-gelegen woningen werden tijdelijk ontruimd door de brandweer. Het onderzoek is aan het einde van de zondagmiddag afgerond. ‘De brand is zo destructief geweest, dat de brandoorzaak niet meer te ach-terhalen is’, aldus de veiligheidsre-gio op Twitter.

   

HCC bij Vrouwen van Nu
WINTERSWIJK - Vrouwen van Nu afdeling Winterswijk nodigt haar leden uit voor een afdelingsavond op woensdag 23 maart. De Harmo-nicaclub Corle verzorgt dan een optreden. De bijeenkomst is bij partycentrum Nijenhuis. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 

Unit-onderwijs redding voor kleine scholen
Reinout Smilde gaat in Win-terswijk-Buiten Unit-onderwijs invoeren, wat voor kleine scholen de redding kan bete-kenen.
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Driekus Groot Jebbink en zijn 

echtgenote Gerda vertellen over 45 jaar 

Shell Groot Jebbink. B  7

Nieuw op Koningsdag: spectaculaire Zeepkistenrace

VORDEN - Tijdens Koningsdag 

vindt er in Vorden een nieuw 

fenomeen plaats: een heuse 

Zeepkistenrace. Organiseerde 

Oranjevereniging Vorden in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw 

enkele jaren de spectaculaire en 

toen immens populaire bakfiet-

senrace, nu staat er woensdag 27 

april een spectaculaire Zeepkis-

tenrace in het centrum van Vor-

den op het programma.

Door Jan Hendriksen

“Om Koningsdag dit jaar nog 

leuker, spannender en gezelli-

ger te maken organiseren we een 

Zeepkistenrace voor de Vordense 

jeugd”, zo laat Pascal ten Pas van 

Oranjevereniging Vorden weten. 

Deelnemers tussen tien en zeven-

tien jaar kunnen zich met maxi-

maal vier deelnemers per team 

deelnemen. In de afgelopen week 

presenteerde Ten Pas het evene-

ment middels een Powerpoint 

presentatie bij een aantal basis-

scholen in Vorden en Wichmond.

Elk team krijgt vooraf een zeepkist 

waar ze hun racewagen mee kun-

nen bouwen. Deze kunnen ze op 

27 april tentoonstellen aan het pu-

bliek en deelnemen aan de race.

Snelste tijd, 

mooiste zeepkist 

of troostprijs

Pascal ten Pas: “De deelnemers 

starten vanaf een schans die be-

vestigd is aan een oplegger van 

een vrachtwagen. Zijn de deelne-

mende teams met vier personen 

dan wordt de zittende deelnemer 

in de zeepkist door twee teamle-

den van de schans geduwd, er kan 

een deelnemer in de zeepkist zit-

ten. De deelnemer probeert met 

zijn zeepkist vanaf de schans over 

een deel houten platen zover mo-

gelijk op het parcours te komen. 

Zodra die stil staat rent hij/zij naar 

de laatste deelnemer die over een 

klein parcours met hindernissen 

zo snel mogelijk naar de eind-

streep/bel loopt waar de tijd wordt 

geklokt. Tevens zit aan de zijde van 

dit spektakel een aantal juryleden 

die alles bekritiseren en noteren. 

Wie heeft de snelste tijd op de 

juiste manier behaald? Wie heeft 

de mooiste zeepkist? Wie heeft de 

troostprijs verdiend. Tevens zijn er 

een eerste, tweede, derde prijs te 

winnen en wie weet de originali-

teitsprijs in de wacht te slepen?”.

Strobalen

De start van het spektakel is voor 

de Mediterrane en het Bintje aan 

de Zutphenseweg en zal doorlo-

pen richting het Kulturhus Vorden 

aan de Raadhuisstraat. Het par-

cours wordt afgezet met drang-

hekken en strobalen voor de vei-

ligheid. De deelname is op eigen 

risico. De eerste groep deelnemers 

starten tussen 13.30 en 14.00 uur 

en de tweede groep tussen 14.30 

en 15.00 uur. Oranjevereniging 

Vorden stelt geen aansprakelijk-

heid op verwondingen en materi-

ele schade. Verplicht is een helm 

om hoofdletsel te voorkomen en 

eventuele veiligheidshandschoe-

nen.

Opgave

Doe jij ook mee met deze specta-

culaire zeepkistenrace? Opgeven 

is mogelijk via onderstaand e-

mailadres. Wees er op tijd bij want 

er zijn maar een beperkt aantal 

zeepkisten beschikbaar. Voor 

meer informatie kun je ook een 

kijkje nemen op de website.

   

 ■ zkr2016@
oranjeverenigingvorden.nl

 ■ www.oranjeverenigingvorden.

nl

 

Oud Vorden 

brengt extra 

dikke Kronyck uit

VORDEN - Ter gelegenheid van het 

35-jarig jubileum van Oud Vorden 

op 1 april verschijnt de Kronyck, 

het verenigingsblad van Oud Vor-

den, al op de dag van het jubile-

um. Gebruikelijk verschijnt deze 

Kronyck in juni. Leden kunnen 

na afloop van de jubileumavond 

in Kulturhus Dorpscentrum hun 

Kronyck meenemen.

Voor gasten is de Kronyck op deze 

avond in het Dorpscentrum of bij 

Bruna te koop. Het extra dikke 

nummer bevat 42 pagina’s met als 

hoofdartikel een gedetailleerde 

beschrijving van de bewoners van 

de Dorpsstraat en is geïllustreerd 

met veel oude en nieuwe foto’s. 

Voor de lezing van neerlandicus 

en taalvirtuoos Wim Daniëls die 

de bezoekers zijn visie zal geven 

over ‘Het naderende eind van de 

dialecten’ (vanaf 19.00 uur) zijn 

nog kaarten beschikbaar. Deze 

zijn te bestellen bij penningmees-

ter Gerrit Vlogman en verkrijgbaar 

bij Bruna. Leden ontvangen na 

aanmelding gratis kaarten. Voor 

niet-leden geldt een toegangs-

prijs, consumpties inbegrepen. 

In verband met de catering is het 

gewenst de reservering uiterlijk 25 

maart te doen.

   

 ■ gerritvlogman@gmail.com

Huis en land 
Wildenborch 
herenigd
Dit gebeurde met de ‘terug-

gave’ van de grond, het Bosket 

genaamd. Stichting De Wilden-

borch en Stichting Geldersch 

Landschap en Kasteelen (GLK) 

hadden ruim zes jaar overlegd.
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Sloop voormalig 

pannenkoeken- 

huis precieze klus

KRANENBURG - Begin maart is 

Dijkman Bouw B.V. gestart met 

het saneren en slopen van het 

oude en door brand verwoestte 

voormalig pannenkoekenhuis Pa-

pa Beer op de hoek van de Ruur-

loseweg/Eikenlaan.

De machinist is zo’n anderhalve 

week aan het werk met zijn mo-

biele kraan om het pand zorgvul-

dig af te breken. Met de grijper 

haalt hij muren om en schuift de 

stenen opzij. Grote containers 

staan op het terrein om het sloop-

materiaal gescheiden te verzame-

len.

De komende tijd zal het pand vol-

ledig verdwijnen.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.zwembad-indedennen.nl
Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | 1e+2e Paasdag gesloten 

Eland | Raadhuisstraat 53 | Hengelo (Gld) | 

   keew ni gidleG
(zondag 20 maart t/m zaterdag 26 maart)  

Grolsch Pils pijpje Fles 720 CL

 
  

14.95

9.99

GENIET, MAAR DRINK MET MATE.

Openingstijden: Ma - wo 8.00 - 20.00 | do - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 

Vrijdag 25 maart Goede Vrijdag om 19.00 uur gesloten | 1e+2e Paasdag gesloten

Gezellig winkelen

in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Dinsdag

Jaargang 78

Drie bestuursleden namen afscheid tijdens jaarvergadering. Foto: PR

Afscheid bestuursleden Huurdersvereniging Zelhem

ZELHEM - Tijdens de drukbezochte jaarvergadering van Huurdersver-

eniging Zelhem in de Oranje hof te Zelhem werd woensdag 16 maart 

afscheid genomen van drie bestuursleden. Dhr. Reind Berendsen was 

vele jaren penningmeester. Dhr. Gert Peppelman werd onlangs nog 

koninklijk onderscheiden voor zijn vele werk als bestuurslid. Daar-

naast nam secretaris, dhr. van Ee, afscheid, omdat hij de werkzaam-

heden niet langer kon combineren.

Voorzitter, Dhr. Chiel van Til, be-

dankte de afscheidnemende be-

stuursleden voor hun inzet voor de 

belangen van de Zelhemse huur-

ders. Aansluitend kon hij de nieu-

we bestuurders aan de vergadering 

voorstellen. Dhr. Eskes is de nieuwe 

penningmeester. Verder sluiten 

mevrouw Wissink en dhr. van den 

Dries aan en gaan heren Rietman 

en Dijcker als aspirant-leden toe-

treden tot het bestuur. De de pauze 

gaf de Zelhemse wijkagent Jaques 

Tabor een duidelijke uiteenzetting 

over de politieorganisatie en zijn 

werk binnen deze organisatie in het 

doelgebied Zelhem. Uit zijn verhaal 

werd duidelijk met welke vragen en 

problemen je bij hem moest zijn en 

waar je de andere problemen kon 

melden. Na de beantwoording van 

een aantal vragen dankte de voor-

zitter dhr. Tabor voor zijn duide-

lijke uiteenzetting en sloot hij de 

vergadering af.

 

Kinder-
Kunstenaars

gezocht
BRONCKHORST - Voor haar tienja-

rig jubileum is de Kunst4daagse 

binnen de gemeente Bronck-

horst op zoek naar tien kun-

stenaars van tien jaar oud. Wie 

zin heeft om te exposeren bij de 

grote opening op dinsdagavond 3 

mei, mag zijn of haar kunstwerk 

laten zien aan een groot publiek 

en schitteren in het volle (kunst)

licht. Opgeven kan via het e-

mailadres: kunst4daagsebronck-

horst@gmail.com. Doe dit voor 

sluitingsdatum, woensdag 30 

maart. Daarna wordt bekend ge-

maakt wie is uitgekozen om mee 

te mogen doen. De geselecteerde 

Kinder-Kunstenaars krijgen ter 

inspiratie een middag aangebo-

den bij een ervaren kunstenaar. 

Project ‘Zelhem 
Westerbork 
toen & nu’
Leerlingen van de groepen 8 

uit Zelhem en omgeving leer-

den afgelopen woensdag en 

donderdag in de Lambertikerk 

over de verschrikkingen van 

de Tweede Wereldoorlog en de 

gevolgen voor Zelhem. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG

KOOPZONDAG

al vanaf 11 uur!

Katinka Moerel - Magnoliaweg 3 - Zelhem

www.uitvaartbronckhorst.nl

Haagen Uitvaartverzorging

bel gratis voor info en bij overlijden

0800 - 0233008

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215

www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Onze openingstijden rond Pasen: Vrijdag 25 maart

Zaterdag 26 maart

 Paasdag

 Paasdag

08.00 - 19.00 uur

08.00 - 20.00 uur

  NETOLSEG 
12.00 - 18.00 uur

 Jumbo Hollak , Zelhem, 

1e

2e

Woonboulevard Doetinchem

6e STOEL 
GRATIS!

Deze actie geldt voor onze 

gehele stoelencollectie 

t/m 2e paasdag!

MOOIER WONEN 

VOOR MINDER GELD!

2e PAASDAG 
KOOPZONDAG

Dinsdag

Jaargang 38De warenmarkt in Dinxperlo duurt 

Goede Vrijdag van 11 tot 20 uur; ook de 

winkels zijn vrijdag tot 20 uur open. B  3

Onderzoek naar integriteit wethouder

Vanwege in eerste 
instantie niet 
aangevraagde 
vergunning voor 
mestsilo
Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - De maatschap van wet-

houder Erik Luiten (CDA) heeft 

in januari een nieuw foliebas-

sin voor mestopslag gebouwd op 

het landbouwbedrijf aan de Son-

dernweg. Hiervoor is geen ver-

gunning aangevraagd, omdat er 

de veronderstelling was dat dit 

zonder kon. Later bleek dat die 

vergunning(aanvraag) toch nodig 

was. Daarom is de vergunning als-

nog aangevraagd. “Er is iets misge-

gaan”, zegt Erik Luiten. “Ik had het 

totaal niet in de gaten. Dit is super-

vervelend.” De kwestie is al enige 

weken bekend bij de gemeente. 

Burgemeester Berghoef heeft die 

besproken met de fractievoorzit-

ters. Besloten werd om het Bureau 

Integriteit Nederlandse Gemeen-

ten (BING) een onderzoek te laten 

doen. Dat zal moeten uitwijzen 

of er mogelijk sprake is van een 

overtreding. Wanneer BING het 

rapport zal presenteren is nog niet 

bekend.

Geen mening of oordeel

Burgemeester en fractievoorzit-

ters hebben afgesproken over de 

kwestie in het openbaar nog geen 

mening of oordeel te geven. Dat 

gebeurt pas als het onderzoek van 

BING klaar is. Wethouder Luiten 

zal alle medewerking geven aan 

het onderzoek. Hij juicht dat zelfs 

toe. Ook hij wil weten wat er mis 

is gegaan en wil dat alles goed in 

orde komt.

Burgemeester en fractievoorzit-

ters zijn op donderdag 17 maart 

opnieuw bij elkaar geweest. Daar 

is de eerdere afspraak herbeves-

tigd. “Het doel van de opdracht 

(aan BING) is het doen van een 

onderzoek naar de feiten en om-

standigheden rondom het moge-

lijk in strijd met wet- en regelge-

ving plaatsen van een foliebassin 

(mestopslag) door de maatschap 

van een wethouder en de daar-

mee samenhangende melding en 

vergunningsaanvraag”. Dit valt te 

lezen in de raadsmededeling van 

18 maart hierover.

Portefeuille voorlopig 

overgedragen

Wethouder Luiten is onder andere 

verantwoordelijk voor handhaving 

en milieu in de gemeente Aalten. 

Gedurende het onderzoek zal de 

portefeuille handhaving waarge-

nomen worden door burgemees-

ter Berghoef en de portefeuille mi-

lieu door wethouder Ted Kok.

Erik Luiten wil op dit moment niet 

meer zeggen over de zaak. Afge-

sproken is dat alle communicatie 

hierover vanaf nu zal verlopen via 

het team Communicatie van de 

gemeente. Het onderzoeksrapport 

wordt te zijner tijd in een open-

bare raadsvergadering besproken.

 

Presentatie 

onderzoek naar 

haalbaarheid 

fusie
DINXPERLO - Namens de bestu-

ren van DZSV en SV Dinxperlo 

nodigt de voorzitter van de com-

missie haalbaarheidsonderzoek, 

Hans Martijn Ostendorp, de le-

den, donateurs, supporters en 

overige belangstellenden van 

harte uit voor een gezamenlijke 

bijeenkomst op dinsdag 12 april 

in zaal Koenders in Breeden-

broek. Aanvang: 19.30 uur.

Tijdens deze avond zal de Com-

missie Haalbaarheidsonderzoek 

de resultaten van het haalbaar-

heidsonderzoek en haar eindrap-

portage presenteren. Ostendorp 

meldt in de uitnodiging: “Deze 

avond is nadrukkelijk bedoeld 

om de aanwezige belangstellen-

den te informeren over de resul-

taten van het onderzoek en de 

aanbevelingen die daaruit voort-

vloeien. Daarnaast is er uiteraard 

gelegenheid vragen te stellen aan 

de leden van de haalbaarheids-

commissie en anderen. Tijdens 

deze avond zal er niet gestemd 

worden over het vervolgtraject.” 

Voor vrijdag 13 mei zullen bestu-

ren van DZSV en SV Dinxperlo af-

zonderlijk van elkaar een leden-

vergadering uitschrijven. In deze 

ledenvergaderingen zal gestemd 

worden of de leden van DZSV en 

SV Dinxperlo instemmen met een 

eventueel vervolgtraject waar-

door een fusieonderzoek verder 

zal worden geïntensiveerd. Om 

te komen tot dit vervolgtraject, 

is in beide ledenvergaderingen 

een meerderheid van tenminste 

51% van de stemmen nodig. De 

definitieve stemming over een 

eventuele fusie zal pas plaatsvin-

den nadat de uitkomsten van het 

vervolgtraject bekend zijn. Voor 

definitieve fusie is een tweederde 

meerderheid nodig.

Willy Wienholts 
weer op de fiets
De actie om een aangepaste 

fiets te bekostigen voor Willy 

Wienholts is geslaagd. De fiets 

werd vorige week overhandigd 

aan Willy. 
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Lady’s Evening 

bij Ajax-B

BREEDENBROEK - Zaterdag was 

het weer zo ver, de pannen en pot-

ten werden voor de dag gehaald. 

Messen geslepen en de voorpret 

voor de Lady’s Evening van Ajax 

B kon beginnen voor Willy (rechts 

op de foto) en Hilda. Voor de vier-

de werd er gekookt, dit keer voor 

24 dames bij Ajax-B: dit keer een 

Spaans driegangen menu: voorge-

rechtjes, een stoofpot en als des-

sert sinaasappelijs. De organisato-

ren bedanken de sponsoren voor 

hun aandeel in de etenswaren: 

Helmink/ Jansen Food voor het 

vlees, Jumbo Dinxperlo voor de 

levensmiddelen, Koenders voor 

het uitbesteden van hun bestek 

en servies, Landwinkel Smits voor 

alle groente en fruit, Weinhaus 

uit Bocholt voor de (nodige wijn. 

Dankzij hen kijkt Ajax-B terug op 

een geslaagde Lady’s Evening.     

Foto: Frank Vinkenvleugel
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2e PAASDAG 28 maart geopend
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Dinsdag

Jaargang 3

Veel acties tijdens goede doelenweek   in Beek. B  5

Iedereen doet mee in MontferlandGemeente geeft 175 euro cadeau
MONTFERLAND - De gemeente Montferland geeft inwoners met een krappe beurs een steuntje in de rug met ‘Meedoen in Montferland’. Zij kunnen via een puntensysteem kie-zen uit een breed aanbod van pro-ducten en diensten op de internetsi-te www.meedoeninmontferland.nl.

Door Susan Wiendels 

Bijvoorbeeld een cursus, een acti-viteit, een korting op lidmaatschap van een vereniging of een kaartje 

voor Amphion. Ieder gezinslid ontvangt 350 punten per jaar, die 175 euro waard zijn. Daarmee kun-nen ze naar hartenlust shoppen op de site. Ouders kunnen hun pun-ten overhevelen naar hun kinde-ren, andersom niet. Wethouder Ingrid Wolsing is apetrots op de site, waaraan inmiddels al zeven-tig verenigingen en instellingen meedoen. “We vinden het ontzet-tend belangrijk dat niemand in de samenleving buiten de boot valt. Het mes snijdt aan twee kanten. Ook verenigingen kunnen zo meer leden krijgen. Zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken of er be-taald wordt. Het geld krijgen ze van ons. Het systeem is gemakkelijk. Er 

komen geen pasjes en boinnetjes aan te pas. Niemand ziet aan de voorkant hoe het geregeld is. Alles gebeurt via de website.” Inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum kunnen meedoen. Inwoners van de ge-meente met een bijstandsuitkering hebben inmiddels bericht van de gemeente gekregen dat zij gebruik 

kunnen gaan makling. Andere menin aanmerking te kkunnen een aanvop de site. Wolsinbehoorlijk veel in oDenk aan de groepden of parttimers. Wop zich aan te melmeedoeninmontferl

 

Achterhoek in de race voor Special Olympics 2018
DOETINCHEM - Special Olym-pics Nederland heeft kenbaar gemaakt dat de Achterhoek en Den Haag gezamenlijk in de race zijn om organisator te worden van de Special Olympics Natio-nale Spelen in 2018. De Special Olympics Nationale Spelen is het grootste multi-sportevenement voor mensen met een verstande-lijke beperking in Nederland. De Achterhoek is verheugd dat de bidcommissie heeft besloten om met haar verder te gaan.

Medio april brengt de bidcom-missie een bezoek aan de Achter-hoek om een nadere toelichting te krijgen op de bid. Op basis van het bidboek en het bezoek wordt uiteindelijk besloten welke regio geschikt is om de Special Olym-pics Nationale Spelen 2018 te or-ganiseren.

Het bidboek is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de acht Achterhoekse ge-meenten, de Provincie Gelderland, MEE Oost, het Graafschap College, de Gelderse Sport Federatie en een aantal toonaangevende Achter-hoekse ondernemers. Gezamenlijk willen zij een bijdrage leveren aan een sportevenement met allure.

Schouderklopje
Montferlandse mantelzor-gers kunnen nog aangemeld worden voor het mantelzorg-compliment. Zij komen dan in aanmerking voor tegoedbon-nen ter waarde van 100 euro te besteden in winkels in de gemeente.

B  3

12  nr.

Actie voor mesluiting bedrezwembad
DIDAM - De kinderen van de Al-bert Schweitzerschool hebben gehoor gegeven aan de oproep van zwembad De Hoevert om in actie te komen voor behoud van het zwembad.

Afgelopen week zijn de kinderen met een formulier op pad ge-weest om zich te laten sponsoren door familie, vrienden en buren. Maandag en dinsdag hebben ze daarvoor vele baantjes gezwom-men en dat heeft het geweldig mooie bedrag van 1.836,14 euro opgeleverd.

De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan wekelijks naar school-zwemmen. Ook de kinderen van vluchtelingen gaan mee 

op zwemles
groep ze bi
Albert Schwe
varing leert 
schoolzwemp
ploma halen. 

Als het zwemb
dan zullen er 
die niet meer
zo verwacht m
basisschool. ‘W
hebben niet de
gelijkheid om n
Met deze actie la
ouders en leerkrze van harte hop
bad open blijft schoolzwemmenlijk en willen wehet rooster kan b
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Afscheidshuis D’n DunHaagen Uitvaartverzorg0316 - 223936

Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL

(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag geslot
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KOOPZONDA
al vanaf 11 uurDonderdag 7 april 13.30 - 16.30 uur

Uitvaartcentrum Monuta Doetinchem

Lezing ‘Mantelzorgervan een ongeneeslijk zieke’Door Marcella Tam,schrijfster ‘Medereiziger’

Deelname is kosteloos. Zie advertentie verderop in deze krant.Woonboulevard Doetinchem
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De kinderen van de Didamse school hopen dat het zwembad blijft. F

Woensdag

Jaargang 77

Bleekwal 10, Lichtenvoorde    (0544) 80 10 10    info@achterhoeknieuws.nl    www.achterhoeknieuws.nl

Achterhoek Nieuws

bezorgt de krant

voordat deze gedrukt is

De krant al ontvangen voordat deze gedrukt is? Dat kan door je gratis te abonneren op onze 

digitale nieuwsbrieven. Daarin vind je de link naar onze digitale kranten en zie je welke arti-

kelen de afgelopen week het meest gelezen zijn.

Via de website van jouw krant kun je eenvoudig een gratis abonnement op de digitale 
uitgaven nemen door op de knop ‘Abonneer je’ onder de afbeelding van de krant te klik-
ken. Je kunt na het invullen van jouw gegevens zelf bepalen welke van de veertien titels 
die Achterhoek Nieuws uitgeeft, jij wekelijks als eerste in jouw mailbox wilt ontvangen.

Extra’s
De digitale krant bevat dezelfde inhoud als de papieren krant plus de nodige extra foto’s en 

video’s. Daarnaast is het mogelijk om jouw favoriete artikelen of interessante advertenties 

te delen via e-mail, Facebook, LinkedIn en Twitter.

Achterhoek Login
Door je in te schrijven voor onze digitale nieuwsbrief heb je de beschikking over de zogeheten Achterhoek Login. 

Achterhoek Nieuws zal het aantal diensten en voordelen voor lezers die een Achterhoek Login hebben, de komen-

de tijd uitbreiden. Behalve het ontvangen van de nieuwsbrief is het met de Achterhoek Login nu ook al mogelijk om 

eenvoudig persberichten in te sturen en om deel te nemen aan onze winacties.

Alle kranten binnen een klik 

bereikbaar in de Achterhoek Kiosk
De kranten van Achterhoek Nieuws zijn vanaf nu ook gratis als PDF te downloaden in 
Achterhoek Kiosk. In deze digitale kiosk worden iedere week alle veertien titels en even-
tuele bijlagen geplaatst. Ook speciale uitgaven zoals de Achterhoek Vakantiekrant zijn er 
te vinden.

De Achterhoek Kiosk is er voor iedereen die de krant graag digitaal leest, die ook op de 

hoogte wil blijven van het nieuws in andere regio’s en natuurlijk voor Achterhoekers die nu 

elders in het land wonen, maar wel willen weten wat er gebeurt in hun geboortestreek.

Momenteel is de Achterhoek Kiosk gevuld met de kranten die verschenen in 2015 en 

2016. Later zullen daar nog oudere uitgaven aan toe worden gevoegd. In samenwerking 

met de oudheidkundige vereniging Oud Vorden wordt het archief van Contact Bronck-

horst Noord zelfs vanaf de jaren vijftig gedigitaliseerd. Vrijwilligers van Oud Vorden zijn 

sinds begin dit jaar bezig met het scannen van de krantenpagina’s. Deze edities zijn straks 

beschikbaar in de Achterhoek Kiosk en op de website van Oud Vorden.

Achterhoek Kiosk werkt erg eenvoudig. Door op de titel van de gewenste krant of special te klikken, verschijnen 

daaronder alle beschikbare uitgaven, gesorteerd op jaartal en datum. Door op een krant te klikken wordt deze 

gedownload en kan de krant op PC, mobiel en tablet worden gelezen.

www.achterhoekkiosk.nl



Burgemeester bezoekt 
diamanten paar op zondag

“Het is toch best 
bijzonder dat we 
de zestig samen 
hebben kunnen 
vol maken?!”
HENGELO - Precies op de dag van 
hun wettelijke huwelijk dat zes-
tig jaar geleden werd voltrokken, 
bezocht burgemeester Marianne 
Besselink het diamanten paar 
Burghout-Hofstede.

Door Alice Rouwhorst

Het echtpaar voelde zich zeer 
vereerd met het bezoek van haar 
op zondag! “Ik dacht dat zal wel 
maandag worden of zo”, zegt de ju-
bilaresse verbaasd en verrast. “Nee 
hoor”, antwoordt de burgemeester, 
“ik werk zeven dagen in de week, 
dus ook op zondag of ik moet echt 
niet kunnen”. Aan de koffietafel 
gezeten met vers gebakken cake 
vertellen Bertus Burghout (86) 
en Annie Burghout-Hofstede (88) 
over hun leven. Twee dochters en 
een schoonzoon zijn deze ochtend 
ook aanwezig.

Eén keer kiezen
“Nee, het hoeft niet zo groot in de 
krant”, zegt Bertus bescheiden. An-
nie is het daar niet mee eens. “Het 
is toch best bijzonder dat we de 
zestig samen hebben kunnen vol 
maken?! Anderen zouden dat ook 
graag willen, maar die halen dat 
niet omdat één van beide wegvalt. 
Dus het mag er best in staan”, ver-
duidelijkt ze zichzelf. “Tegenwoor-
dig gaan stellen al gauw uit elkaar. 
Natuurlijk was er wel eens wat bij 
ons, maar dat was nog geen reden 
om dan maar uit elkaar te gaan. Ik 
zeg maar zo: ‘Ik heb één keer ge-
kozen, een tweede keer hoeft niet 
meer’”.

Trots op grote familie
Besselink vraagt waar ze elkaar 
hebben leren kennen. Annie 
neemt het woord en vertelt dat 
hun gezamenlijke leven 62 jaar 
geleden begon tijdens het Konin-
ginnefeest bij het toenmalige café 

Besselink De Klok. De vonk sloeg 
tijdens deze dansavond tussen de 
Hengeloër en de Velswijkse over. 
Dat ze gingen trouwen was van-
zelfsprekend. “Nee, ik ben niet op 
mijn knieën gegaan, heb ook geen 
aanzoek gedaan volgens mij. Het 
voelde gewoon goed, dus we gin-
gen trouwen”, vervolgt Bertus.

Ze trouwen op 28 augustus 1956 
voor de wet en op 20 november 
van datzelfde jaar vindt de kerke-
lijke huwelijksinzegening plaats. 
Deze laatste datum voelt voor het 
paar als hun echte trouwdatum, 
vandaar dat ze hun diamanten 
huwelijksfeest ook in deze maand 
vieren samen met familie, vrien-
den en buren. De burgemeester 
vraagt zich af waar ze woonden 
in die tussenliggende maanden. 
“Nog in ons ouderlijk huis”, ant-
woordt Annie. “Vanaf november 
mochten we pas bij elkaar slapen, 
niet eerder hoor!”, grapt Annie.

Ze betrekken hun opgeknapte wo-
ning aan de Ruurloseweg, waar ze 
nu nog steeds wonen. Hier worden 
hun vijf kinderen geboren: twee 
meisjes en drie jongens. Inmid-
dels is de familie uitgebreid met 
twaalf kleinkinderen, vier achter-
kleinkinderen en de vijfde is op 
komst. Een gegeven waar ze heel 
trots op zijn. Op de schoorsteen-
mantel pronkt een foto van vier 
generaties vrouwen met Annie als 
stralend middelpunt.

Elkaar leren 
kennen tijdens 
Koninginnedag

Trouw aan werkgever en elkaar
Zijn werkzame leven is Bertus 
trouw aan één werkgever. Meer 
dan veertig jaar werkt hij bij Quick 
sportschoenen in zijn woonplaats. 
Annie werkt ook voor dit bedrijf, 
maar dan thuis. Een mooie fami-
liezaak die vlak voor het pensioen 
van Bertus failliet ging. Na zijn 
werk is Bertus vaak langs de lijn te 

vinden bij voetbalvereniging Pax 
waar hij de verrichtingen van zijn 
zonen en later zijn kleinzonen op 
de voet volgt. Naast het voetbal 
is zijn moestuin zijn passie. Hij 
verbouwde er veel verschillende 
groente.

“Nu verbouw ik nog maar twee 
soorten groenten: bieten en boon-
tjes. Het werken in de tuin wil he-
laas niet meer zo. Dat is wel jam-
mer, maar het is nu eenmaal zo”, 
verzucht Bertus. Een aantal jaren 
geleden verbrijzelde hij zijn linker 
bovenarm door een ongelukkige 
val, waardoor hij met de arm niet 
veel meer kan doen. Fietsen, een 
andere hobby van hen beiden, is 
daardoor niet meer mogelijk. Af-
gelopen april werd zijn hartklep 
vervangen, hierdoor kan hij nu 
weer een ommetje maken en dat 
stemt hem tevreden.

Annie is, zoals haar dochter zegt, 
een sterke vrouw. Ze fietst, zonder 
ondersteuning, naar de super-
markt voor de kleine boodschap-
pen en runt de huishouding nog 
helemaal zelf. “Zo lang ik het nog 
zelf kan, doe ik het ook zelf”, zegt 
ze vastberaden. “Ik denk dat ik 
nog zo goed kan omdat we altijd 
alles op de fiets gedaan hebben. 
We hebben beide namelijk geen 
rijbewijs. Zelfs de dagjes uit in de 
vakantie deden we op de twee-
wieler. Wat fietsen betreft ben ik 
wel wat gewend. Ik heb een goede 
conditie opgebouwd waar ik nu de 
vruchten van pluk”, zegt ze monter.

Ze is alleen bang dat het in de bo-
venkamer niet in orde blijft. Dat 
lijkt haar het ergste wat haar kan 
overkomen. Daarom doet ze ook 
aan hersengymnastiek in de vorm 
van sudoku puzzels. De dochters 
vertellen dat Bertus en Annie bij 
de hele familie de muren van een 
behangetje hebben voorzien, om-
dat ze als de beste konden behan-
gen.

Maar wat nog belangrijker was, ze 
konden het zonder ruzie! “Ja, dan 
ben je ectht voor elkaar gemaakt”, 
beaamt Besselink. Ze wenst het 
diamanten paar een heel fijn feest 
toe met familie en vrienden.

De natour is begonnen
BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de drie duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo. Zaterdag 27 augustus 
stond de eerste natour duiven-
vlucht vanuit het Belgische Tienen 
op het programma.

PV De Koerier Zelhem
Op zaterdag 27 augustus leverde 
de natour duivenvlucht vanuit 
Tienen wederom een overwinning 
voor Henk Wassink op. Vanuit 
Tienen werden door twaalf lief-
hebbers in totaal 148 duiven in-
gezet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 163 kilometer. 
Het startschot klonk om 8.30 uur 
en met een oostenwind begonnen 
de duiven aan hun terugreis. De 
snelste duif is geklokt om 10.52.27. 
Uitslag: H. Wassink 1-2-5, A. Kam-
perman 3-6-9-10, E. Weenk 4, S. 
Gemmink 7-8.

 

PV Vorden
De eerste natourvlucht kwam van-
uit Tienen, 175 kilometer. Het werd 
een nipte overwinning voor Theo 
Berentsen. Uitslag: T. J. Berentsen 
1-6-12-15, Marc Tiemessen 2-3-
5-19-20, Ashley Eykelkamp 4-10-
13-14-16-17-18, D. J. Gotink 7-9-
32-37, H. B. M. Hoksbergen 8, Ria 
Luesink 11.

PV Steeds Sneller Hengelo
De natour is begonnen en 151 
duiven van acht deelnemers vlo-
gen vanuit Tienen. Vanwege de 
oostenwind werden betrekkelijk 
lage snelheden gehaald. De snel-
ste duif, 15-1451503 van Raymond 
haalde 1121 mpm, wat neerkomt 
op 67 kilometer per uur. Uitslag: 
R. Koers (22/40) 1-2-3-4-6-7-8-9-
10-11-12-13-14-17-18-21-22-24-
26-32-33-36, G. Haverkamp (2/18) 
5-35, L. Te Stroet (3/10) 15-23-37, 
J. Teunissen (2/11) 16-25, E. Koers 
(2/6) 19-27, Comb. Borneman 
(1/6) 20, A. H. J. Peters (6/37) 28-
29-30-31-34-38.

   

Reumavereniging nieuw seizoen

VORDEN/ZUTPHEN - Bewegen kan 
volop bij de reumapatiëntenver-
eniging Zutphen en omstreken, 
zoals therapeutisch zwemmen bij 
zwembad IJsselslag te Zutphen, 
behandelcentrum Sutfene en bij 
fysio Jansen van den Berg in Vor-
den. Te beginnen op maandag 5 
september . Als het aan de reu-

mavereniging wordt ook IJsselslag 
een goede plek waar mensen met 
reuma in groepsverband kunnen 
bewegen. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
met Jitske Lautenbach, telefoon 
0313 652593. Ook opgave is daar 
mogelijk.

- Advertorial -

Ipadcursus in bibliotheek Zelhem
Op veler verzoek wordt er nogmaals een cursus IPad gestart in bi-
bliotheek Zelhem. De cursus worden verzorgd door Kruiswerk Ach-
terhoek en iPad4senior. 

De Androidcursus duurt zes we-
ken en heeft iedere week een bij-
eenkomst van twee uur. 
Met een klein gezelschap van 
maximaal 12 personen krijgt u 
verschillende facetten van een 
Androidtablet uitgelegd en gaat 
u zelf aan de slag om u de han-
delingen eigen te maken. Als u lid 
bent van Kruiswerk Achterhoek of 
een lidmaatschap heeft bij bibli-
otheek West-Achterhoek krijgt u  
€ 10,- korting op de cursus.  

woensdag 7 september in biblio-
theek Zelhem. Het adres is Burg. 
Rijpstrastraat 4. Lestijden: van 
10.00-12.00 uur. Inschrijven voor 
deze cursus kan via de website: 
www.bibliotheekwestachterhoek.
nl of via www.kruiswerk.nl. 

U kunt ook bellen met de Klanten-
service 0314-333445. 

U bent van harte welkom. 

- Advertorial -

Cursus Windows 10 in bibliotheek 
Hengelo (Gld)
Veel senioren beschikken over een Pc of laptop waar een oude 
Windows versie op staat geïnstalleerd. De nieuwe Windows nodigt 
uit om een nieuw tijdperk van computer gebruik in te gaan. Dat 
vraag wel om enige verandering. Daarom kunt u in bibliotheek 
Hengelo (gld) een cursus volgen.  

De cursus wordt gegeven door 
Ipad 4 senior, in samenwerking 
met Kruiswerk Achtehoek. U ont-
vangt ondersteuning bij de veran-
dering naar de nieuwe Windows 
10 versie. 

In een periode van zes weken, 
twee uur per week, worden de 
volgende onderwerpen o.a. be-
handeld; het uiterlijk (bv bureau-
blad), skype, instellingen, email 
en windows store.In groepen van 
maximaal 10 deelnemers gaat u 
aan de slag!

Als u lid bent van Kruiswerk Ach-
terhoek of een lidmaatschap 

heeft bij bibliotheek West-Achter-
hoek krijgt u € 10,- korting op de 
cursus.   

De cursus Windows 10  start op 
donderdag 8 september in bibli-
otheek Hengelo (Gld). Het adres 
is Sterreweg 10. Lestijden: van 
10.00-12.00 uur. 

Inschrijven voor deze cursus kan 
via de website:  www.bibliotheek-
westachterhoek.nl of via www.
kruiswerk.nl. U kunt ook bellen 
met de Klantenservice 0314-
333445.  

U bent van harte welkom. 

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

Diamanten paar Burghout-Hofstede samen met burgemeester Marianne Besselink.
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  Everhardinkweg 5, 7021 MP Zelhem
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Unieke kans om op een makkelijke manier kennis
te maken met de Herbalife voeding én direct

je eerste resultaat te boeken!

Probeer een 
3-DAY TRY-OUT Pakket en ervaar het zelf! 

Afslanken
Sport

Vitaliteit

Nieske Pohlmann
Onafhankelijk distributeur

Tel. 06-54326669 of voeg me toe op facebook voor meer info

Dit jaar zullen er naast aanspan-
ningen ook deelnemers onder het 
zadel meerijden. 
Tijdens de morgenrit genieten de 
deelnemers  van de sherrystop bij 
kampeerboerderij De Haverkamp 
aan de Vierblokkenweg.  Daarna 
gaat het gezelschap verder over 
Bronckhorster wegen tijdens de 
zorgvuldig uitgezette route naar 
de Hietmaat.

Om 12.30 vertrekt de stoet op 
nummervolgorde voor de middag-
rit. Rond 14.00 wordt het gezel-
schap weer terug verwacht op de 
‘Hietmaat’ in Hengelo.   

We nodigen u uit de aanspan- 
ningen al wandelend, fietsend of 
langs de weg te volgen en aan te 

moedigen. 

Nadat de ruiters en aanspannin-
gen op de Hietmaat terug zijn 
gekomen, kan er nog een vaar-
digheidsparcours worden afge-
legd door de menners. Bij een 
vaardigheidsparcours is een route 
uitgezet dat is afgebakend met 
plastic kegels. Op iedere kegel 
ligt een (tennis)bal. De menner 
moet zijn span door dit parcours 
sturen, zonder de balletjes van 
de kegels af te rijden. Een goede 
test op gehoorzaamheid van het 
paard en de stuurmanskunst van 
de menner. Ook kunnen ruiters 
en menners een ringsteektraject 
afleggen. Bij ringsteken is het de 

bedoeling om vanaf een aanspan-
ning of te paard een lans door een 
ring te steken.  

Kom kennismaken met de mens-
port op zondag 4 september
Ruiters en menners kunnen zich 
nog opgeven om deel te nemen! 
Heb je zin om een leuke rit te 
rijden met na afloop de moge-
lijkheid om ring te steken of een 
vaardigheidsparcours af te leggen 
geeft je dan voor donderdag 1 
september op bij het secretariaat!

Toegang tot ‘de Hietmaat’ is 
gratis en hapjes en drankjes zijn te 
verkrijgen op het gezellige terras 
of in de tent.  Kom, geniet en heb 
plezier!  Voor meer informatie 
kunt u zich wenden tot Marco 
Wiggers, telefoon 0575-463994 of 
via secretariaat@instapendraf.nl .
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Vakkundig advies - Reparatie
Onderdelen en accessoires - Verhuur

Route opendag
Start de hietmaat uitgang 
achteruit 
Li  Winkelsweg 
Re  Veugelink straötjen 
Li  Beijerinkdijk 
Sletterinkdijk oversteken 
( wordt Dunsborg)
Re  Elferinkdijk 
Zelhemse weg oversteken 
Kroezerijweg 
Li  Boeyinkweg 
(wordt Wisselinkweg) 
Li aanhouden 
(blijft Boeyinkweg) 
Li  Kolkstuikweg 
(daarna links) 
Li  Hengeloseweg rechts 
volgen 
Zelhemseweg oversteken, 
Everhardinksweg  (let op!!)
Re  Everhardinksweg 
Schuin rechts Oosterwijkweg 
Li  Gielinkweg  Aaltenseweg  
oversteken (let op!!)
Re  Everhardinksweg 
Li  oude Ruurloseweg 
Re  Klaverdijk 
Li  Wolfersveenweg 

Li  Stellingweg 
Re  oude Zelhemseweg 
Li  Schapendijk 
Li   Jachtweg 
Re  Vierblokkenweg 
Pauze bij De Haverkamp 
Re  Vierblokkenweg vervol-
gen 
Re  Reerinkweg 
Li  Blekweg 
Re  Wassinkweg 
Rd  Bosweg 
Re  Oude zelhemseweg 
(varsselseweg oversteken)
Re Jachtweg 
Schuin links Rijnweg 
(harde weg)
Re 2e Berkendijk 
Re Roessinkweg 
Li Groenendaalseweg 
Re Heideweg 
Li Winkelsweg
 (Aaltenseweg oversteken)
Ingang achterzijde Hietmaat

Vruggink Halle B.V. 
Halseweg 39 • 7025 ET Halle

t 0314 63 13 96 • 222.vruggink.nl

Onderhoud - Verkoop 
Nieuwe - Gebruikte

Personen en Bedrijfswagens



Stralend licht uit Oeganda
Mwangaza kinderkoor weer op tournee
REGIO – Voor de vierde keer 
komt het Mwangaza kinder-
koor uit Oeganda in september 
naar de Achterhoek om tijdens 
optredens en op scholen aan-
dacht te vragen voor de leef-
omstandigheden van (wees)
kinderen in de regio Rakai, in 
zuid Oeganda.

De Uganda Child Care Foundation 
(UCCF, zie kader) zet zich sinds 
2004 in om het leven van kansar-
me kinderen om te vormen naar 
kansrijk. 
De Dordtse stichting kwam in 
2007 in contact met een groepje 
enthousiaste Achterhoekers, die 
zich belangeloos inzetten om de 
kinderen uit Oeganda drie weken 
te ontvangen in de Achterhoek. 
“Het zou jammer zijn om de men-
sen hier in de regio geen kennis te 
laten maken met deze kinderen, 
die zo weinig hebben, maar zoveel 
kunnen”, aldus UCCF-bestuurslid 
Gerrit Grievink uit Gendringen. 
Samen met zijn vrouw Annema-
rie, UCCF-vrijwilliger Walter Ho-
belman en een team betrokken 
vrijwilligers heeft Grievink het 
mogelijk gemaakt dat Mwangaza 
in 2007, 2010 en 2013 te gast is ge-
weest in de Achterhoek.

“We hebben in die jaren al veel za-
len weten te vullen. Zoals Amphi-
on in Doetinchem, de DRU in Ulft, 
BoogieWoogie in Winterswijk, 
Hof van Eckberge in Eibergen en 
tal van andere binnen en buiten 
locaties”, aldus Grievink. “Daar-
naast heeft het koor opgetreden 
in de open lucht bij evenementen, 
zoals het stadsfeest in Doetin-
chem, de Open Monumentendag 
in Terborg, in winkelcentra en op 
scholen en in kerken”. Een optre-
den van Mwangaza wordt gevuld 
met originele Oegandese dansen 
en songs in het Engels, Luganda 
en Swahili waarmee de kinderen 
de bezoekers laten zien horen dat 
de omstandigheden waarin ze le-
ven, niet hopeloos hoeven te zijn. 
“Veel Oegandezen zijn religieus en 
putten kracht uit hun geloof. Dat 
geldt ook voor de kinderen van 
Mwangaza. Het woord Mwangaza 
betekent ‘Stralend Licht’ en als je 
de kinderen ziet dansen en zingen 
dan zie je dat bij hen ook door al-
les heen”, aldus Grievink. “Hoe ar-
moedig, schrijnend en schokkend 
hun leven ook kan zijn, ze weten 
op Wie ze hun hoop gevestigd 
hebben en kunnen dankzij spon-
soren in Nederland werken aan 
hun eigen toekomst.”

MWANGAZA LIGHT! 
-TOUR
Zaterdag 3 Sep. 14.30 uur 
Stadsfeest Doetinchem
Zaterdag 3 sept 19.30 uur
Kapel/Het nieuwe Dijkhuis 
Doetinchem, 
(tegenover Media Markt)
Donderdag 8 sept 19.30 uur
Hof van Eckberge,  Eibergen
Vrijdag 9 sept 19.00 uur
Dorpskerk Vorden
Zaterdag 10 sept 19.30 uur
Gebouw Meiberg, Aalten
Zondag 11 sept 19.30 uur
De Bringenborg, Gendringen
Woensdag 14 sept 19.30 uur
Bi-j Nolda, Zelhem
Vrijdag 16 sept 19.30 uur
DRU cultuurfabriek, Ulft
Zaterdag 17 sept 19.30 uur
BoogieWoogie Winterswijk
Zondag 18 sept 15.00 uur
Uitzwaaiconcert in het Ulenhofcollege 
in Doetinchem, 

Overal gratis entree, Mwangaza spaart 
voor een solarproject zodat alle kin-
deren in Oeganda beter, gezonder  en 
veiliger licht hebben thuis. Eén solar 
set kost 30 euro en u mag hieraan bij-
dragen.

In de aids-regio Rakai, Zuid-Oegan-
da, leven veel kinderen in grote ar-
moede, zonder enige hoop op een 
toekomst. De wanhoop en strijd om 
te overleven is zichtbaar in hun ogen. 
Basisbehoeften als eten, kleding en 
een dak boven je hoofd zijn voor veel 
van deze kinderen al een luxe.

De Uganda Child Care Foundation 
zet zich in voor de meest kansar-
men; kinderen structureel het ver-
schil te maken. Alle projecten en 
sponsorprogramma’s zijn gericht 
op het verbeteren van de levens-
omstandigheden en het ombuigen 
van wanhoop naar hoop.
Op lange termijn werkt UCCF aan 
een blijvende verandering en zelf-

voorzienendheid. De bedoeling is 
niet alleen om "vissen” te vangen 
vóór deze arme kinderen, maar ze 
materiaal te geven om ze zélf te 
leren “vissen", zo is te lezen op de 
website van UCCF.

De stichting werkt vanuit een chris-
telijke overtuiging, maar zet zich 
in voor alle kinderen, ongeacht af-
komst of religie. In Nederland werkt 
UCCF uitsluitend met vrijwilligers, 
die zich in hun vrije tijd enthousiast 
inzetten. In Oeganda werkt UCCF 
samen met lokale hulporganisaties 
die de situatie en cultuur kennen. 
Zij zijn een onmisbare schakel om 
de visie en missie van UCCF  han-
den en voeten te kunnen geven in 
Oeganda. Alle UCCF vrijwilligers 
werken vanuit het geloof dat zij hun 
talenten mogen inzetten om een 
stem te zijn voor hen die zo weinig 
hebben, maar zoveel  kunnen. UC-
CF investeert in ‘the next generati-
on’ en droomt dat hun werk in de 
toekomst niet meer nodig zal zijn.

Meer weten over UCCF, Mwangaza en 
Oeganda? Kijk op www.uccf.nl



Eten onder de sterrenhemel
BORCULO - Het erf van de Leb-
benbrugge was het decor van het 
Achterhoekse pop-up streekres-
taurant Gaon. Afgelopen vrijdag 
stonden daar in de boomgaard met 
oude fruitrassen strak in het gelid 
lange tafels met spierwit linnen en 
roodgeblokte servetten opgesteld 
wachtend op de gasten.

Door Alice Rouwhorst

On-nederlands voelde het bijna. 
Het was dan ook pas de vierde 
keer in een reeks van 28 dat Gaon 
Etten onder de blote sterrenhe-
mel plaatsvond. Honderdtwintig 
gasten genoten van deze unieke 
zwoele zomeravond van een drie-
gangen menu. Duo Dianne Mars-
man en Martin Essink zorgden aan 
het begin van de avond en tussen 
de gangen door voor mooie luister-
liedjes in het Achterhoeks.

Sfeer van weleer
De organisatie van Gaon werd 
warm ontvangen door de vrijwil-
ligers van de Lebbenbrugge. Eén 
ervan, Gerrit Wunnekink, heette 
de eetgasten van harte welkom en 
sprak de hoop uit dat een ieder na 
deze avond nog eens terugkomt, 
omdat niet alleen de buitenkant 
maar ook zeker het interieur de 
moeite waard is. De museumboer-
derij, een voormalige tolboerderij 
en herberg, gelegen aan een oude 
hessenweg, is in de jaren dertig van 
de vorige eeuw gerestaureerd en 
met zorg ingericht zoals men twee-
honderd jaar geleden leefde. Niet 
alleen het gebouw ademt de sfeer 
van vroeger. Ook het houten brug-

getje, de moes- en bloementuin, de 
boomgaard met oude fruitrassen, 
het bakoventje en de boerenkar 
geven het gevoel van nostalgie. Bij-
zonder mooi is de notenboom, die 
volop in het blad, zijn last haast niet 
kan dragen en zijn takken daarom 
zwaar op de grond laat hangen. 
Een prachtige plek om tussen de 
gangen door onder te staan met 
een glas goede Achterhoekse wijn. 
Albert Schutte, fanatieke vrijwil-
liger en verantwoordelijk voor ‘ut 
buut’n spöl’, vertelt met passie over 
‘zijn’ tuin waar hij vele dagen van 
de week te vinden is.

Na een prachtige zonsondergang 
die de horizon oranje kleurde, werd 

het schemerig en eenmaal donker 
werd de tuin verlicht door de vele 
sterren en de kleine peertjes die 
aan een slinger in de boomgaard 
hingen. Deze ambiance samen met 
het smakelijke eten van producten 
uit de streek maakte het wederom 
een fantastisch geslaagde Gaon. 
Na de koffie kregen de gasten, zoals 
altijd een ‘metnemtoete’ mee met 
daarin informatie over het menu 
en de producenten, over de Leb-
benbrugge, Borculo en activiteiten 
in de Achterhoek. Van uitgeverij 
KunstMag een mooi boek met de 
titel ‘De Boer Op!’

De volgende Gaon is in Aalten op 
30 september. 

Gespreksgroep voor
partners van mensen met
dementie
LOCHEM - Als uw partner de ziekte 
dementie heeft is dat niet alleen 
ingrijpend in het leven van de 
betrokkene, maar ook in dat van 
uzelf. U kunt daardoor onder grote 
druk komen te staan, zowel emoti-
oneel als fysiek.

Wat kan een gespreksgroep voor 
u betekenen? U zult momenten 
kennen waarop u zich verdrietig 
voelt, machteloos en eenzaam. En 
ondanks al uw goede zorg voelt u 
zich misschien toch nog schuldig 
of tekortschieten. Om staande te 
blijven is het belangrijk om ook 
aan uzelf te denken. Dit kan in de 
vorm van hulp vragen en de pro-
beren de zorg te delen met familie, 
buren en vrienden. Maar ook door 
een beroep te doen op organisa-
ties die bekend zijn met dementie 
en over professionele en/of vrij-
willige deskundigheid beschikken 
die u terzijde staan.

In gespreksgroepen kunt u vrijuit 
en in een vertrouwelijke situatie 
praten over de problemen die u 
tegenkomt. Herkenning vinden 
bij anderen kan daarbij een grote 
steun zijn en levert vaak ook goede 
adviezen op.

Opzet gespreksgroepen
Startgroep voor partners: Cyclus 
van 6 bijeenkomsten, 1 x per 2 we-
ken.

Bij de laatste bijeenkomst wordt 
gezamenlijk gekeken of er be-
hoefte is aan voortzetting. Maxi-
maal aantal deelnemers: 8 tot 10 
personen. Vanwege de vertrouwe-
lijkheid en continuïteit worden ge-
durende een cyclus geen nieuwe 
deelnemers in de groep opgeno-
men.
De gespreksgroepen staan onder 
deskundige begeleiding van twee 
gespreksleiders die, indien ge-
wenst ook specifieke informatie 
kunnen geven over allerlei zaken 
die met dementie te maken heb-
ben.

Data bijeenkomsten
Er zijn 6 bijeenkomsten op woens-
dag: 14 en 28 september, 12 en 26 
oktober, 9 en 23 november 2016 ‘s 
middags van 13.30 tot 15.30 uur in 
het woonzorgcentrum “ de Hoge 
weide”, Zwiepseweg 107 te Lo-
chem.

Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname. Informatie en opgeven 
voor deelname bij: Truus Grijzen 
tel. nr. 0573 253862 truus@grijzen.
nl; Chris van der Waarden: 0573 
253416 cvdwaarde@versatel.nl of 
Hetty Meerdink 0573-254964 Het-
tymeerdink15@gmail.com.
   

 ■ www.alzheimer-nederland.nl/
zutphen ■ Alzheimertelefoon 06 46540141

Gezellig tafelen met 120 disgenoten. Foto: Alice Rouwhorst

In toenemende mate wordt mediation ingezet als middel om conflic-
ten tussen mensen op te lossen. Immers een gang naar de rechter is 
voor velen onbetaalbaar geworden en leidt naast onzekerheid over een 
goede afloop ook tot menig financieel debacle. Niet in de laatste plaats 
blijven emoties gedurende een lange periode parten spelen bij de par-
tijen en deze kunnen vaak hoog oplopen. Het is dan ook beter om er 
samen uit te komen. Wanneer dat niet zonder meer mogelijk is kan een 
professionele mediator worden ingeschakeld die partijen helpt om over 
de ontstane kwestie te communiceren en hen zodoende zelf op zoek 
te laten gaan naar een oplossing. De mediator beschikt daartoe over 
technieken waarmee hij succesvolle interventies kan toepassen. Partij-
en kunnen op deze wijze weer in beweging worden gebracht. Meestal 
gaat het dan niet over het detail van de kwestie maar over de emoties 
die hierachter zitten. Mediation wordt overal toegepast. Bij partner-
scheidingen, familie kwesties, burenruzies, conflicten met de overheid, 
zakelijke conflicten. Feitelijk overal waar ruzie voorkomt kan mediation 
uitkomst bieden. 

De Mediatorsfederatie Nederland 
(MfN), voorheen Nederlands Medi-
ation Instituut bewaakt de kwaliteit 
van mediation en de mediator in Ne-
derland. Inmiddels zijn er een kleine 
3000 mediators opgenomen in het 
MfN register die allemaal voldoen 
aan de beroepsvaardigheid eisen 
van het MfN. Deze mediators mogen 
de titel MfN Registermediator voe-
ren. Voorafgaand hieraan dienen de 
mediators een opleiding te hebben 
gevolgd bij een MfN erkend instituut 
en ook hun theoretisch en praktisch 
examen met goed gevolg afgelegd 
te hebben. Daarna kunnen zij zich 
vestigen als MfN Registermediator. 
Het is ook mogelijk om als interne 
mediator te gaan werken bij bedrijf 
of instelling. 
Velen vragen zich af of een mediator 
voldoende mediations kan doen om 
van te leven. Het antwoord is vol-
mondig ‘ja!’. Het is natuurlijk even 
als bij andere zelfstandige beroepen 
zo, dat er door de praktiserend medi-
ator wel acquisities moeten worden 
gedaan. Het beste is om dat bij ver-
wijzers zoals bijvoorbeeld gemeen-
ten, woningcorporaties of grotere or-

ganisaties te doen. Zij hebben regel-
matig mediators nodig. Specialisatie 
opleidingen zoals Familiemediation 
en Arbeidsmediation helpen om 
werk te vinden in deze segmenten. 
(Echtscheidingen, nalatenschappen 
en arbeidsconflicten zijn op dit mo-
ment ongeveer 60% van de media-
tion markt.) 

Het is natuurlijk ook mogelijk om als 
mediator in een maatschap te gaan 
werken om zo de kosten te reduce-
ren en door synergie een sterkere or-
ganisatie te vormen. Daarnaast zijn 
er franchise formules die zich toeleg-
gen op het verwerven van opdrach-
ten, zodat u zich bezig kunt houden 
met het mediation-vak. Kortom er 
zijn voldoende mogelijkheden om 
een goede mediation-praktijk op te 
bouwen. Daarnaast zullen mediati-
on competenties steeds belangrijker 
worden bij sollicitaties naar leiding 
gevende functies. Conflicten op de 
werkvloer leiden steeds vaker tot 
ziekteverzuim en werkgevers zullen 
steeds meer preventieve maatrege-
len willen nemen om kostenbespa-
ringen te realiseren. Dat begint al 

met de competenties van nieuwe 
managers. 

Het Mediation College is een door 
MfN erkend instituut en geeft al een 
aantal jaren maandelijks de 9-daag-
se basisopleiding ‘Professioneel 
Mediator’, welke nodig is om toe te 
treden tot het MfN register. De oplei-
dingen vinden plaats in Hotel Res-
taurant Carpe Diem, Langeboomse-
straat 5, 7046AA Vethuizen. 

Na de opleiding zal de aankomend 
mediator zich verder dienen te be-
kwamen in de bijbehorende vaardig-
heden. Het Mediation College heeft 
een uitgebreid nazorg program-
ma, waaronder theorie- en diverse 
praktijktrainingen. Ook verzorgt het 
Mediation College de verdiepings-

opleidingen ‘Familiemediator en 
Arbeidsmediator’. Deze opleidingen 
zijn eveneens geaccrediteerd door 
de MfN. 
Er wordt opgeleid in drie blokken 
van drie dagen met relatief kleine 
groepen van 6 tot maximaal 12 stu-
denten in een prettige en veilige am-
biance. 

Mediation wordt vanuit de overheid 
sterk gestimuleerd. Op dit moment 
ligt er een wetsvoorstel bij de tweede 
kamer waaruit voortvloeit dat de er-
kende Registermediator een steeds 
belangrijkere rol in de samenleving 
gaat vervullen. Zo zullen mediators 
gebruik kunnen maken van het z.g. 
verschoningsrecht (absolute ge-
heimhouding van cliënten informa-
tie) en komt er een toetsingsplicht 

bij de rechtspraak voor mediation, 
voordat de rechter een (civiele) zaak 
in behandeling neemt. 

Voor nadere informatie kunt u te-
recht op de website www.mediation-
college.nl of bellen met 0314-745138 
of met de opleidingscoördinator 
Tom Kramer (06-57030303).

Maandelijks kunt een (gratis) in-
formatie avond van de opleiding 
‘Professioneel Mediator’ bijwonen 
(zie advertentie in deze krant) 
welke gegeven wordt in Hotel Res-
taurant Carpe Diem (Boerderij Ha-
vezathe), Langeboomsestraat 5, 
7046 AA Vethuizen bij Doetinchem. 
De eerstvolgende avond is op dins-
dag 13 september. Aanmelden via 
website: www.mediationcollege.nl

(Advertorial)

Mediator Worden? Een prachtig beroep en mooie uitdaging in 2016! 
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COLLEGA GEZOCHT! 
Hacron Schoon verricht vele werkzaamheden op het gebied van 
schoonmaak in Oost-Nederland zoals de dagelijkse reiniging, glasbe-
wassing en vloeronderhoud. Wij zijn op zoek naar een collega die ons 
team komt versterken.

Voor basisschool ‘t HOGE in VORDEN zoeken we een 
schoonmaker voor 2 avonden per week, 3 uur per avond.  
Basisopleiding Schoonmaak is gewenst, maar niet 
vereist.  Uitbreiding van het aantal uren en 
opleiding zijn bespreekbaar.

Ben jij onze nieuwe collega, positief ingesteld en op 
zoek naar een leuke functie? Stuur dan je reactie naar 
lindenkvd@hacronschoon.nl

Verbouw, Badkamer & Keukenmontage

Vacature, 
Zelfstandig en/of leerling keukenmonteur:
Ivm toenemende werkzaamheden zijn we per direct op zoek naar een zelfstandige 
keukenmonteur(s). Ben jij een representatieve, ervaren keukenmonteur/timmerman 
die graag vakwerk levert en klanten blij maakt? Werk jij graag zelfstandig, zorgvuldig en heb je 

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wij vragen:
- ervaring met plaatsen van keukens;
-  aansluiten van keukens, gas, water, 

elektra;
- service en klant gericht;

Wij bieden:
-  een bus met professioneel gereedschap;
- een goede werksfeer met leuke collega’s;
-  een zeer afwisselende baan met leuk klanten contact;
- een dienstverband met uitzicht op vast contract;
-  secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen 

regeling;
- salaris markt conform;
- bijpassend salaris bij de functie.

Tevens zijn we op zoek naar een:
Alround keukenmonteur/stucadoor/tegelzetter:

Wij vragen:
- ervaring met plaatsen van keukens;
-   ervaring met aansluiten van keukens, 

gas, water, elektra;
-  ervaring met het maken van 

badkamers/toiletten;
- ervaring met tegelwerk;
- ervaring met stucwerk;
- service en klant gericht;

Wij bieden:
- een bus met professioneel gereedschap;
- een goede werksfeer met leuke collega’s;
-  een zeer afwisselende baan met leuk klanten con-

tact;
- een dienstverband met uitzicht op vast contract;
-  secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen 

regeling;
- salaris markt conform;
- bij passend salaris bij de functie.

Ben jij diegene die graag complete klussen maakt van begint tot eind dan is dit de ultieme baan 
waar je je helemaal kunt uit leven!!

Hebben we je interesse gewekt stuur je CV per mail dan naar:
info@lageschaarmontage.nl
of bel naar: Lageschaar BV, Verbouw, Badkamer en Keukenmontage, tav Dhr Lageschaar.
Bolwerk 4,  7141 JM GROENLO, 0544 – 468 498.
Bekijk ook onze website:
www.lageschaarmontage.nl of onze Facebook pagina.

 Finn Anam Cara - 

Dog training
voor (nieuwe) honden eigenaren die een sociale, 

goed luisterende hond willen.

Puppy-en Jonge honden training met een doorlopende instroom, 
Combi-training en

FHN Gedrag en Gehoorzaamheids- trainingen
(SHH en G&G 1,2,3).

Zorgservice 
  voor iedereen met een indicatie voor zorg (PGB of via de WMO)

Hetty Jaaltink • Wiersserbroekweg 1a • 7251 LG Vorden
Tel. 0613030774 • E-mail hettyjaaltink@hetnet.nl 

TOPDOG training  
SOVA-training (Sociale Vaardigheden) voor kinderen, 

jongeren en volwassenen waarbij honden 
worden ingezet als co-trainers.

VOORGERECHT
Jamon Iberico

 Geserveerd met vers gebakken broodjes en 
kruidenboter

HOOFDGERECHT
Kip piri piri

of

Botervis met mosterdsaus
Geserveerd met gebakken aardappelen/

friet verse groenten en rauwkost

NAGERECHT
Huisgemaakte Aardbeien bavarois 

of 
Koffie / Cappuccino / Thee met bonbon

€ 25,- p.p.

van harte welkom!

Maandmenu 
september

Wij zijn geopend van 
dinsdag’s t/m zondag’s vanaf 11.00

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Eindkeuring kalveropfokclub
Bronckhorst
BRONCKHORST - Er kwamen zater-
dag 20 augustus 33 kinderen met 
hun kalfjes naar de eindkeuring 
van de KOC Bronckhorst bij cam-
ping ‘de Warnstee’ in Wichmond.. 
Dit was alweer de 8e editie.

Alle kinderen en hun kalfjes kwa-
men naar de eindkeuring om 
te worden beoordeeld op het 
voorbrengen(opstellen) en het toi-
letteren van het kalf, voor een des-
kundige jury. Dagvoorzitter Rudie 
Schennink wenste de kinderen 
veel succes, bedankte de sponso-
ren en stelde de juryleden voor. In 
ring 1 Gerrit Jan Garritsen en Paul 
Brummelman en ring 2 Denise 
Schooltink en Benno Rondeel. Het 
exterieur werd beoordeeld door 
Hans Nusselder en Rita Groot 
Roessink. Speaker Arriën Las-
sche praatte de ochtend aaneen. 
De kinderen hadden zich goed 
voorbereid en de kalfjes zagen er 
prachtig uit. De jury had in de af-
gelopen drie maanden de kinde-
ren al tweemaal thuis bezocht, om 
de vorderingen te beoordelen en 
eventueel nog wat tips te geven. 
Ook op de eindkeuring werden 
de kalveren rondgeleid en opge-
steld voor de jury. De punten van 
de thuiskeuringen en het boekje, 
waarin wordt bijgehouden wat 
het kalfje eet en wat de kinderen 
zoal hebben meegemaakt met hun 
kalf, en de eindkeuring worden bij 

elkaar opgeteld. Na de pauze kwa-
men de mooiste kalveren in de 
ring (9 stuks) voor het beste exte-
rieur (bouw van het kalf ). Hierna 

werden alle prijzen, verdeeld in 
zes leeftijdscategorieën, uitgereikt. 
De organisatie kan terugkijken op 
een zeer geslaagde dag.

   

Bridgeclub Bronkhorst, start nieuwe seizoen

BRONCKHORST - Donderdag 25 
augustus was de laatste avond van 
de Zomerbridge. Er waren acht-
tien paren aanwezig in één lijn. De 
bridgeclub kan met een gerust hart 
aan de nieuwe competitie begin-
nen, want het NBB uitreken-pro-
gramma en de brigemates werkten 

perfect samen, met dank aan Ruud 
Bijloo. Uitslag: 1. An Wortel & Paul 
Niks 65,94%, 2. Harrie Pelgrom & 
Frieda Driever 62,99%, 3. Wil ten 
Holder & Lenie Lamers 59,58%. 
Op donderdag 1 september begint 
de eerste ronde van de competitie 
2016/2017. Afmelden minstens 

vóór 12.00 uur op de wedstrijddag 
via: 06-25198329. Binnenkort start 
een nieuwe beginners- en gevor-
derdencursus bridgen , gegeven 
door Ruud Bijloo en Marijke Hil-
derink. Opgeven bij Marijke Hil-
derink: m.hilderink@kickxl.nl of 
0575-451822.

BRONCKHORST - De acht Achter-
hoekse gemeenten, waaronder 
de gemeente Bronckhorst, zijn 
gestart met de aanbesteding 
van zorg en ondersteuning voor 
de Wmo en de Jeugdwet voor 
2017 en 2018. Dit gebeurt in 
een samenwerking van acht ge-
meenten in de Achterhoek (Aal-
ten, Montferland, Doetinchem, 
Winterswijk, Oost Gelre, Oude 
IJsselstreek, Bronckhorst, Ber-
kelland). De uitgangspunten bij 
deze regionale inkoop zijn dat de 
kwaliteitseisen strakker worden 
gehanteerd zonder dat de kosten 
stijgen.

Vanaf 26 augustus 2016 kunnen 
aanbieders zich voor vaste maxi-
mumprijzen inschrijven voor de 
aanbesteding. Op 26 september 
sluit de aanbesteding waarna be-
gin november duidelijk is welke 
organisaties contracten krijgen. 
Vanaf 1 januari 2017 gaan de ge-
contracteerde aanbieders aan de 
slag.

De verwachting is dat een groot 
deel van die partijen nu ook al zorg 
en ondersteuning in de gemeente 
biedt. Het centrale uitgangspunt 
bij de aanbesteding is dat conti-
nuïteit van zorg en ondersteuning 
gegarandeerd wordt. De cliënt 
kan, net als nu, zelf kiezen van 

welke gecontracteerde aanbieder 
hij of zij gebruik maakt, na het ver-
krijgen van een toewijzingsbesluit 
van de gemeente. Keuzevrijheid 
blijft, ook in de nieuwe situatie, 
voorop staan. Dit najaar is niet het 
enige aanbestedingsmoment. Vier 
keer per jaar zullen er dergelijke 
aanbestedingsrondes volgen en 
kunnen aanbieders zorgcontrac-
ten krijgen. Op die manier willen 
de gemeenten flexibiliteit creëren 
om er voor te zorgen dat iedere 
inwoner passende zorg en onder-
steuning krijgt.

Bij de aanbesteding letten de ge-
meenten niet alleen op kwaliteit, 
kosten en continuïteit. Van de or-
ganisaties die een contract krijgen 
voor het leveren van zorg en on-
dersteuning wordt ook geëist dat 
ze, om te komen tot een efficiënte 
werkwijze, een gemeenschap-
pelijk administratief systeem ge-
bruiken. Met de gecontracteerde 
partijen gaan de gemeenten bo-
vendien in gesprek om te komen 
tot vernieuwing en een verdere 
verbetering van de kwaliteit.

Achterhoekse gemeenten starten
inkoop zorg en ondersteuning

Alle aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen meedoen aan de aanbesteding van 

acht Achterhoekse gemeenten. Foto: PR

Mentorschap doet ertoe
ACHTERHOEK - Mensen kunnen 
door ziekte of beperking soms 
niet goed voor zichzelf opko-
men. Een mentor, door de kan-
tonrechter aangesteld, helpt hen 
de regie over hun leven te hou-
den. Deze beschermingsmaat-
regel is vrij onbekend. Daarom 
is de campagne ‘Mentorschap 
doet ertoe!’ gestart. De publieke 
omroep zendt radiospotjes uit 
waarin vrijwilligers worden op-
geroepen mentor te worden.

De behoefte aan mentoren groeit. 
Door veranderingen in de zorg 
worden mensen met dementie, 
een verstandelijke of psychische 
beperking steeds meer op hun 
zelfredzaamheid aangesproken. 
Ze staan er vaak alleen voor. Een 
mentor biedt soelaas door met 
hem of haar mee te denken over 
persoonlijke zaken als verzorging 
en verpleging. De campagne is 
een initiatief van Mentorschap 
Nederland en de aangesloten Re-

gionale Stichtingen die vrijwilli-
gers selecteren, trainen en bege-
leiden als mentor. Een mentor is 
de wettelijke vertegenwoordiger 
van een cliënt. In het radiospotje 
vertelt Marinka de Haan wat zij 
als mentor doet: “Ik kan iedereen 
aanraden een mentorschap aan te 
gaan: dankbaar vrijwilligerswerk. 
Mijn cliënt is allang niet meer mijn 
cliënt, maar veel meer een wezen-
lijk deel van mijn leven.”

Mentorschap Overijssel
Gelderland
De Regionale Stichting Mentor-
schap Overijssel Gelderland heeft 
onder andere de Achterhoek als 
aandachtsgebied. Henk Rietman 
is er coördinator. Meer weten over 
mentorschap? Bel of mail Henk 
Rietman.
   

 ■ 06-12356867 ■ h.rietman@mentorschapog.nl

Lös hoes
Tevoren had ik haar al een beetje 
geplaagd: “Als je straks komt lo-
geren gaan we ook een dagje 
naar een museum!” Met gefronste 
wenkbrauwen werd die medede-
ling verwerkt. Voor mijn elfjarige 
kleindochter (bijna twaalf!) is een 
bezoek aan een museum natuur-
lijk op voorhand een bezoeking. 
‘Boring’ is het enige woord in haar 
vocabulaire, dat op zo’n gebouw 
van toepassing kan zijn. Vandaar 
die blik in mijn richting, die ik ge-
makshalve maar vertaalde met: 
‘Opa maakt toch zeker een grap-
je? Of eeh… toch niet?’

Even sprekend was haar blik, toen 
we ter plekke arriveerden. Want 
natuurlijk had ik haar (ik kan het 
plagen niet laten) niet verteld 
naar wat voor soort museum we 
zouden gaan. Nou, niet naar een 
groot gebouw vol kunstwerken 
dus, zoals zij had verwacht. Nee, 
we stapten uit de auto in Arnhem, 
bij het Openluchtmuseum. Haar 
gelaatsuitdrukking straalde op-
luchting uit. Zeker toen we een-
maal voorbij de kassa waren. “Het 
lijkt hier wel een park”, merkte ze 
op. Een groot compliment uit haar 
mond, want voor haar is park zo’n 
beetje synoniem met pretpark. En 
ik verzeker u, dat is een fenomeen 
waarvan bijna-twaalfjarigen geen 
genoeg kunnen krijgen.

Maar goed, het Openluchtmu-
seum is natuurlijk wel iets anders 
dan de Efteling. En ik was dan ook 
zeer benieuwd, hoe zij dit muse-
umbezoek zou beleven. Vooral 
ook, waarvoor ze de meeste be-
langstelling zou hebben. Een 
ritje in de tram, zo schatte ik in. 
En natuurlijk de poffertjeskraam, 
daar aan dat pleintje waar je als 
kind op een skelter of vélocipède 
kunt rond crossen. Helemaal mis 
dus. Tot een ritje in een histori-
sche tram konden we haar niet 
verleiden. Kennelijk was ze bang 
dat zo’n oud vehikel spontaan in 
elkaar zou zakken net op het mo-
ment dat zij instapte. De poffer-
tjes werden weliswaar met smaak 
verorberd, maar spelen vond ze 
niet nodig. Daarvoor kwam ze 
duidelijk niet. Er waren nog teveel 
interessante dingen te zien.

Eigenlijk was dat al duidelijk bij 

het eerste bouwsel waar we te-
genaan liepen. Een ‘lös hoes’. Uit 
Harreveld, warempel. Daar moest 
en zou ze binnen kijken. Niet ver-
wonderlijk, want een dag daar-
voor hadden wij haar toevallig 
nieuwsgierig gemaakt naar zo’n 
oude woonvorm, waarbij mens 
en dier onder één dak leven. Een 
paar dagen eerder hadden we 
op een fietstochtje door Drenthe 
namelijk een modernere versie 
gezien. Een vakantiehuisje in de 
vorm van een plaggenhut, waar-
van ook het dak door vakantie-
gangers en geiten wordt gedeeld. 
Ja, nostalgie doet het goed in de 
toeristenbranche. Al worden in 
die hedendaagse Drentse versie 
van het lös hoes mens en geit 
wel door een glazen wand van 
elkaar gescheiden gehouden. Het 
Achterhoekse boerderijtje werd 
grondig verkend. Het slapen in de 
bedstee, het vuur waarop werd 
gekookt, de kippen en varkens die 
ze in gedachten zag rondschar-
relen, ze had er maar één woord 
voor: Gezellig! Pas toen ik haar 
wees op de mestlucht die hier 
ooit ook moet hebben gehangen, 
vond ze die glazen wand bij nader 
inzien toch niet zo’n slecht idee.

Uren hebben we rondgelopen op 
het 44 hectare grote museumter-
rein. Aan de informatiehonger van 
mijn kleindochter kwam maar 
geen einde. Overal moest ze naar 
binnen, alles wilde ze zien. De 
Marker scheepswerf, het Drentse 
dorpsschooltje, de rosmolen 
uit Zieuwent, de koopmanswo-
ning uit Koog aan de Zaan, alles 
had haar warme belangstelling. 
Tot ze, na nog een keer de plat-
tegrond te hebben bestudeerd, 
tot een verrassende conclusie 
kwam: “Er staat hier bijna niets 
uit Twente!” Dat klopt. Op één 
vakwerkboerderij en een paar 
kleinere gebouwtjes na is in het 
Openluchtmuseum inderdaad 
niets uit ons buurgewest te vin-
den. “Dat komt doordat Twente 
zelf één groot museum is”, plaag-
de ik mijn kleindochter. Maar dat 
viel bij deze geboren en getogen 
Enschedese niet in goede aarde. 
Opeens had ze een heel nieuwe 
kwalificatie voor ons nationaal 
erfgoedmuseum: “Stom!”

Zwaleman

Lieke Schennink werd kampioen in de rubriek 6-8 jaar.  Foto: Theo Janssen
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Werkvoorbereider m/v

Ben jij in het bezit van technisch inzicht en kun jij goed 
plannen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als werkvoorbereider bepaal je voor een groot deel het succes 
van de organisatie. In jouw functie ben je verantwoordelijk voor de 
voorbereiding van kleinere klussen. Je brengt de risico’s, kansen 
en bijzonderheden in kaart. Daarnaast werk je nauw samen met de 
technische dienst en uitvoering. Jij zult technische tekeningen ver-
talen naar bouwkosten. Hiervan beoordeel jij prijsopgaven en stel 
jij offertes op. Als werkvoorbereider maak je ook planningen. Hierbij 
kun je denken aan voorbereidingsplanningen en inkoopplannin-
gen. Tijdens overlegvormen vervul jij een adviserende rol. Je stelt 
werkbegrotingen, inkoopoverzichten en kostenbewakingen op.

Systeembeheerder m/v

Ben jij de persoon die bij onze opdrachtgever de 
systemen goed kan laten functioneren?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als systeembeheerder ben je verantwoordelijk voor een goede 
werking van de systemen. Je bent bezig met het dagelijkse beheer 
en met het installeren, configureren en bewaken van de infrastruc-
tuur. Naast deze taken ben je het aanspreekpunt voor de gebrui-
kers en adviseer je deze over het gebruik van diverse softwarepak-
ketten. Gezien de huidige ontwikkelingen en de dynamiek van de 
organisatie is je functie breed van aard en krijg je echt de mogelijk-
heid om met meerdere facetten van ICT bezig te zijn. Je adviseert 
en ondersteunt eindgebruikers bij storingen, problemen, kantoor-
automatisering en apparatuur. Je bent medeverantwoordelijk voor 
een optimale werking van en onderhoud aan de centrale servers, 
applicaties en werkplekken. Tot de echte kerntaken behoren het 
oplossen van problemen, het monitoren en optimaliseren van de 
ICT-infrastructuur, het beschikbaar stellen van ICT (autorisatie en 
authenticatie), het veiligstellen van ICT (back-up/recovery) en het 
uitvoeren van wijzigingen in de ICT-infrastructuur (hardware).

Allround Lasser m/v

Ben jij een ervaren MIG/MAG en TIG Lasser die ook een 
lasrobot kan programmeren?

Als allround lasser werk je aan diverse, vaak terugkerende werk-
stukken met verschillende lasmethodes. Jij bent vaardig met 
MIG/MAG en TIG en kunt ook aluminium- en RVS lassen. Onze 
opdrachtgever vraagt tevens ervaring met het programmeren van 
een lasrobot. Je stelt de lasrobot in en programmeert deze. Ook 
draai je hier productie op. Wij zijn dus op zoek naar een allrounder 
die op lasgebied een echte vakman is. Ervaring met het program-
meren van de lasrobot is niet een harde eis; een leergierige kandi-
daat met technisch inzicht kan dit zeker leren.

Commercieel Medewerker Binnendienst m/v

Ben jij een kei in klantencontact en beheers je de Duitse 
taal uitstekend?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als commercieel medewerker binnendienst ligt jouw focus op het 
complete koopproces van Duitse klanten. Aanvragen en klachten 
die binnenkomen, zowel telefonisch als per mail, handel jij af. De 
daadwerkelijke orderinvoer maakt geen deel uit van je takenpak-
ket. Naast de behandeling van aanvragen houd jij je ook bezig 
met het optimaliseren van de online verkoopkanalen, waardoor de 
website meer bezoekers gaat trekken. Je schrijft hiervoor teksten 
en vertaalt bestaande teksten en filmpjes naar het Duits. Deze 
functie is zowel geschikt voor starters als voor kandidaten die 
beschikken over relevante werkervaring.

Assemblagemedewerker m/v

Ben jij een assemblagemedewerker die houdt van 
afwisselende werkzaamheden, verantwoordelijkheid 
nemen en van werken in een hectische omgeving?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als assemblagemedewerker zorg je er samen 
met je collega’s voor dat de strooi- en veeg-
machines opgebouwd worden. Dat doe je aan 
de hand van werkopdrachten en tekeningen. 
Je monteert onderdelen met behulp van een 
steeksleutel, schroevendraaier en elektrisch- of 
pneumatisch gereedschap. Ook ben je verant-
woordelijk voor de voormontage en het aftesten 
van mechanische samenstellingen. Daarnaast 
kan het inregelen van het elektrisch/hydraulisch  
systeem plus het aftesten van de functies tot je 
takenpakket behoren. Dit doe je door gebruik 
van elektrische testkasten en diverse handge-
reedschappen. Je overlegt met de teamleider 
bij problemen en je draagt ideeën aan om dit op 
te lossen. Ook denk je mee in het optimaliseren 
en efficiënter inrichten van de werkzaamheden. 
Het gaat om fysiek zwaar werk. 

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) 
en beschikt over een eigen sanitair showroom.
Als totaalinstallateur zijn wij actief in de
gehele Achterhoek. Vanwege toename van onze 
werkzaamheden zijn per direct op zoek naar:

EEN VAKBEKWAME

MET VEEL ERVARING
SERVICE MONTEUR / TECHNICUS

Functie omschrijving

Wij vragen

Wij bieden

Heb je interesse?

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

AANGESLOTEN BIJ:

Onrustige benen? 
Slapeloze nachten? Doodmoe?
Misschien heeft u het Restless Legs Syndroom?
Omdat heel veel mensen, waaronder ook patiënten, niet volledig op de hoogte 
zijn van de oorzaken van deze ziekte en wat er aan te doen is, organiseert de 
Stichting Restless Legs een voorlichtingsbijeenkomst.

Datum: Zaterdag 3 september 2016 van 14.00 – 16.00 uur. 
 Zaal open vanaf 13.30 uur.
 Plaats: DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft. 
 Voer ‘Frank Daamenstraat in op uw navigatiesysteem 
 en rij daar de Dru-laan in. Komt u met het openbaar 
 vervoer? Kiest u dan voor bus 28 of 40 en stap uit bij 
 halte DRU Industriepark. 

Programma: Voordracht door de heer Chuck van de Vlasakker, 
 neuroloog in het Slingeland Ziekenhuis en 
 oplossingsgericht coach. Lid van de Medische
 Adviesraad van de Stichting Restless Legs.
 Na de voordracht is er gelegenheid 
 tot het stellen van vragen.

 www.stichting-restless-legs.org

GRATIS 
TOEGANG

GEZOCHT
 Medewerker (m/v) (oud/jong) voor 

alle restaurant werkzaamheden. 

E-mail: jos.hoenen@gmail.com 

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
3 - 4 september, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

Steunpunt politie Hengelo
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 4 september, 10.00 uur, ds. G.J. van Asselt uit Nijverdal.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 4 september, 10.00 uur: dhr. M. v.d. Boom uit Almen.
1e C: Missionair werk en kerkgroei (LA); 2e C: Eredienst en pastoraat.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 4 september, 10.00 uur, voorganger: Ds. C. Brevet, Kerkdienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 september, 17.00 uur, Eucharistieviering, J. Hulshof, em.-pater. 

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 3 september, 18.30 uur, Woord- en Communieviering, 
M. Peters, pastoraal werker 
Zondag 4 september, 10.00 uur, PAROCHIEDAG - St. Jan Zutphen,
Breed Parochieel Team. 

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.

Let op!! Repair Café, zat. 10 
september, 10.00 - 12.00 uur 
Dorpscentrum Vorden.
   

Bij een rondwandeling op 
21 aug.j.l. van natuurmonu-
menten 17 km Vorden (zelf 
uitgebreid met 4 km extra) 
ben ik clipoorbel verloren. 
Rode en paarse steentjes. 15 
euro voor de vinder, indien 
nog heel (misschien in het 
hoge gras?) tel 0626120015.
   

Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Cortumme 06-23972429 
of 0575 - 461558. 
   

Taxatie (gratis) en verkoop-
bemiddeling postzegel-en 
muntencollecties. Tel.0313 
475774.
   

Zaterdaghulp gezocht voor 
allerhande klussen liefst met 
agrarische achtergrond. Ge-
interesseerd? Reageer dan 
door te bellen met Inhet-
groen 0575 441048 of mail 
naar info@inhetgroen.com.
   

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 

35, (0575) 52 29 19.
   

Wespennesten bestrijding 
06-54323046; Martin Spiege-
lenberg.
   

De Boedelhof kringloop en 
dagbesteding Enkweg 17b in 
Vorden di t/m vrij 900-1700 za-
terdag 9.00-16.00 laatste zat. 
van de maand magazijnver-
koop www.deboedelhof.nl.
   

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

Zaterdag 10 september komt 
de Wlsumse Sapmobiel weer 
naar Woonerf Luscinia aan 
de Lankhorsterstraat 21, 
Hengelo. U kunt uw appels 
en peren laten persen tot 
heerlijk sap. Opgave, met 
vermelding van aantal kilo’s, 
is nodig en kan via info@
vriendenvanluscinia.nl of bij 
Ariene Henkemans, 06-4438 
0229.
   

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

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

TE KOOP
Goed verhuurde
Winkelpanden 
in de Achterhoek
(omgeving Zutphen 
– Doetinchem)
Tel. 06-53709793

Modevakschool
GERDIEN
start weer met

Knip- en naailes
Patroontekenen op maat

Opleiding coupeuse 

Vanaf 5 september 2016.

Voor inlichtingen
en opgave:

Gerdien Eulink
Tel.: 0573-461242

VLOOIENMARKT 
& More BRAAMT 
Zondag 11 september

10.00 - 17.00 uur

TERREIN MARKANT
Outdoorcentrum

Gildeweg 7

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM 

Zondag 25 september
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL DE POL
Vincent van Goghstraat 72

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

Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Stuur de coupon zonder postzegel naar 
Stella Fietsen, antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

NUNSPEET

ASSEN
TEXEL Nieuw

Oók verhuur!

Nieuw

Assen
Zeilmakerstraat 30

Best
Bosseweg 35

Purmerend
Netwerk 3

Waddinxveen
Beethovenlaan 72

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Den Burg (Texel)
Weverstraat 70

Testen in uw woonplaats?
Bel 0341 - 25 22 66

Fabriek & Testcenter

Oók verhuur!

Gratis!

Naam

Adres

Postcode/Plaats

E-mail

Telefoon

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Dhr. Mevr.

1608.6-HaH-BDU

Digitale 
brochure? 
Vraag ‘m aan op 

onze website!

Direct de 
actuele prijz

en?

E-bike Testcenters

208

100.000

83

6

E-bike specialisten

meer dan tevreden klanten!

mobiele teams

Tot 5 jaar garantie 2 5 dagen levertijd Laagste prijsgarantie Nederlands kwaliteitsproductGratis demo en service bij u thuis

MAANDAG

29 AUG
WOENSDAG

31 AUG
VRIJDAG

2 SEP
DINSDAG

30 AUG
DONDERDAG

1 SEP
ZATERDAG

3 SEP
STADS- EN TOERFIETSENE-BIKES VOOR SPECIALE BEHOEFTENWINNAARS E-BIKE TESTSMIDDENMOTOR FIETSEN Tijdelijk E-bikes al v.a.

999,-

LIVORNO
Genomineerd voor 
beste e-bike van 2016
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11 Ah
accu

14,5 Ah
accu

TOT
 110 km

actieradius

TOT
 150 km

actieradius

Nog langer fietsen! 
Gratis accu upgrade bij aankoop van een nieuwe 
E-bike. Bezoek één van onze E-bike Testcenters en 
vergroot de actieradius van uw nieuwe e-bike!

E-BIKE 

UPGRADE 
DAGEN

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 14,5 ampère
522 Wattuur
Actieradius 
tot 150 km 

GRATIS 
E-BIKE ACCU 

UPGRADE
T.W.V. 

€ 200,-

1

OP = OP

WEGENS 

GROOT SUCCES 

VERLENGD!


