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De Dorpsstraat, toen Rijksstraatweg, met links Hotel Ensink en tegenover de muziekkoepel. Links op de voorgrond het pand waar thans de Chinees is gevestigd. Foto: PR

Stichting Muziekkoepel Vorden een feit
VORDEN - Dinsdag 18 augustus 
was een memorabele dag voor 
enkele Vordenaren. Om precies 
12.00 uur werd bij de notaris de 
stichtingsakte ondertekend. De 
Stichting Muziekkoepel Vorden 
is een feit! Het bestuur van de 
Stichting Muziekkoepel Vorden 
bestaat uit: Willemien Klein Gel-
tink (secretaris), Pim van Zee-
burg (penningmeester) en Harry 
Jansen (voorzitter).

Harry Jansen schreef dagelijks 
een stukje op de Facebookpagina 

“Je bent een Vordenaar als…” Op 
2 maart 2015 vroeg iemand of 
hij iets wist te schrijven over de 
muziekkoepel in Vorden. Harry 
Jansen reageerde hierop met het 
antwoord dat hij als kind, bijna 60 
jaar geleden, volop speelde rond-
om de muziekkoepel. Tijdens de 
eerstvolgende wandeling deed hij 
de muziekkoepel aan en wat hij 
daar zag vond hij verschrikkelijk. 
Direct werd er op Facebook een 
oproep geplaatst en twee dagen 
later werd er met een groep van 
15 vrijwilligers een opruimmiddag 

gehouden. Op dat moment werd 
het plan opgevat de muziekkoepel 
weer te herstellen en te gebruiken 
voor het doel waarvoor het is op-
gericht.

Geschiedenis
Vanaf eind 1800 stond er in de thee-
tuin van toenmalig Hotel Ensink, 
(nu Hotel Bakker) een muziek-
koepel op ijzeren palen. Voor 1940 
werd het bouwsel alweer afgebro-
ken. 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 
Muziektent’ opgericht. In het co-
mité zaten naast de gemeente-
architect, afgevaardigden van de 
Verenigingen Excelsior, Concor-
dia, Sursum Corda, het Mannen-
koor en de V.V.V. Er zijn diverse 
avonden en uitvoeringen ten bate 
van de muziektent georganiseerd. 
Toen in 1948 de Raad toestem-
ming had gegeven een muziektent 
te bouwen in de Vordensche Enk, 
thans Emmaplein geheten, werd 
kort daarna de koepel opgeleverd. 

Op 30 april 1949 volgde de plech-
tige overdracht van de muziektent 
aan burgemeester A.E. van Arkel, 
die het bouwwerk namens de ge-
meente in ontvangst nam.

Wat moet er allemaal gebeuren?
Het akoestisch aangebrachte 
plafond tegen een vrijdragende 
dakconstructie moet worden aan-
gebracht. Hiervoor dient de con-
structie hersteld te worden. De 
dakbedekking is aan vervanging 
toe en de vloer zal verbeterd moe-
ten worden. Door de vele scheu-
ren in de vloer wordt gedacht aan 
een leisteen afdekking. Het met-
selwerk en voegwerk dient te wor-
den schoongemaakt en daar waar 
nodig hersteld. Het schilderwerk 
verdient tevens de nodige aan-
dacht. Momenteel onderzoeken 
we in hoeverre er nog mogelijkhe-
den zijn om stroom en water als-
mede riolering aan te leggen.
   

 ■ Lees verder op pagina 13 in de 
rechterkolom

 

 

Dinsdag 22 september 
2015

Bijeenkomst 
vereniging Oud 
Vorden
VORDEN - Op dinsdag 29 septem-
ber vindt de eerste bijeenkomst 
van vereniging Oud Vorden plaats. 

De heer Ab Boers zal een pre-
sentatie geven over “Oproer en 
opstand in Vorden in 1713. Een 
complot?” Dit naar aanleiding van 
het boek van oud Vordenaar Ben 
Wullink. Iedereen is van harte wel-
kom. Aanvang 20.00 uur bij Hotel 
Bakker.

   

Zangdienst 
Vorden Zingt
VORDEN - Op zondagavond 27 
september om 19.00 uur wordt er 
in de Dorpskerk van Vorden weer 
een zangdienst gehouden. 

Er zal gezongen worden uit diverse 
bundels en deze leideren zijn ind 
e afgelopen tijd op verzoek aange-
vraagd. De muzikale begeleiding 
is in handen van Kees van Dus-
seldorp die het fraaie orgel van de 
Dorpskerk bespeelt en verder is 
er muzikale medewerking van de 
band ‘Spirit’. Er is een korte over-
denking door ds. H. Westerink uit 
Vorden. Na afloop is er koffie en 
kan er gezellig nagepraat worden. 

Voltooiing 
restauratie 
Het bestuur van de Stichting 
Oude Gelderse Kerken en van 
het Heiligenbeeldenmuseum 
zijn verheugd dat de officiële 
voltooiing van de restauratie 
van de Antonius-van-Padu-
akerk in Kranenburg op vrij-
dagmiddag 25 september zal 
plaatsvinden.

■3

39  nr.

0573 - 251761

De dames recreanten zijn een groep vrouwen die het leuk vinden 
om een avond samen te sporten op een ontspannen manier. 
We trainen op de woensdagavond van 20.30 uur tot 21.45 uur.
We zijn vooral op zoek naar dames die wel weer willen sporten
maar die stap nog niet hebben gezet.
Kom vooral eens kijken en/of doe vrijblijvend mee.
Je bent van harte uitgenodigd!

Tot ziens ...........
Dash dames recreanten
Reageren? Stuur een mail naar: 
joop.bruggink@planet.nl

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Opruimingsactie
Grote kortingen op 
onze zonnepanelen

Jaargang 77



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

 
Na een leven van werken, zorg en toewijding en tevreden
kunnen terugkijkend op zijn leven, is op de leeftijd van
bijna 90 jaar onverwacht overleden, onze lieve vader,
grootvader en overgrootvader

Derk Holtslag
weduwnaar van Dirkje Hendrika Eelderink

    
Henna en Herman
        Dianne en Peter
        Elin   

        Michel

Wichmond, 15 september 2015
Baron van der Heijdenlaan 21, Wichmond

Correspondentieadres:
Fam. ter Vrugt
Hackforterweg 36
7234 SH Wichmond

 
De dankdienst heeft plaatsgevonden op maandag 21
september in de Protestantse kerk te Wichmond waarna
we Derk begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats op
de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de 
vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, 
na het overlijden van onze lieve moeder en oma
 

Riek Knoef - Bulten
 

Kinderen en kleinkinderen
 
Vorden, september 2015

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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

ruiterkampuitvaart.nl • info@ruiterkampuitvaart.nl
telefoon 0575 - 45 20 20

UITVAARTVERZORGING

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Koningsweg 26a   7255 KR Hengelo (G)

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

De WinterschilderDolgelukkig en dankbaar zijn we met de geboorte van 
onze zoon en broertje

Jelte
Jelte is geboren op 11 september 2015,
weegt 3930 gram en is 51 cm lang.

Christiaan Knoef en Lies Reimert
Olaf en Bjorn

Nicolaasweg 4a
7025 DL Halle

“Mijn tijd zit erop
het is goed zo”

Wij zijn dankbaar dat haar veel pijn en een 
lange lijdensweg bespaard zijn gebleven.
Na een mooi leven is rustig en vredig 
ingeslapen mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame moeder

Joke Sprukkelhorst-Kloosters

Borculo,  Neede, 
29 maart 1950  21 september 2015

Neede: Jan Sprukkelhorst
Blackwood (Australië): Nicole en Mike
Vorden: Arjan en Daisy

Kievitstraat 56A
7161 JE Neede

De crematieplechtigheid, waarvoor wij u 
uitnodigen, zal plaatsvinden op zaterdag 
26 september om 12.45 uur in crematorium 
‘Enschede’, Usselerrietweg 40 te Usselo, 
ingang Zuid.

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

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Kinderen overhandigen schilderij aan 
sociaal team Vorden
Creatief resultaat 
kinderfeestje 10 
jaar Bronckhorst
Door Willy Hermans

BRONCKHORST - Bronckhorst be-
staat dit jaar 10 jaar. Daarom no-
digde de gemeente iedereen uit 
om op 5 september 2015 langs 
te komen tijdens de Kom d'r in 
dag. Bronckhorster kinderen die 
dit jaar ook hun 10e verjaardag 
vieren, werden uitgenodigd om 
samen met de burgemeester een 
taartje te eten. Er meldden zich 
enorm veel kinderen aan.

Na de taart gingen de kinderen aan 
de slag met maken van schilderij-
en of hinkelpaden met mozaïek, 
met een fantastisch eindresultaat. 

Het eerste hinkelpad wordt tijdens 
Burendag op park de Bleijke in 
Hengelo geplaatst. De schilderijen 
krijgen een mooie plek bij de soci-
ale teams in Bronckhorst.

Overhandiging eerste schilderij
De onthulling van het eerste schil-
derij was op 16 september in het 
Dorpscentrum te Vorden.

Burgemeester 
maakt praatje 
met de kinderen

Thijs Willemsen uit Keijenborg, 
Sofie Legtenberg en Isa Lieverdink 
uit Vorden, de makers van het 
schilderij, onthulden samen met 

burgemeester Helmi Huijbregts-
Schiedon het kunstwerk in de 
spreekkamer van het sociale team, 
waarvan Marian Pater en Brenda 
Huberts aanwezig waren. Na af-
loop maakte de burgemeester een 
praatje met de kinderen. De vier 
andere sociale teams in Hengelo, 
Steenderen, Zelhem en Hummelo 
en Keppel kregen hun schilderij 
een dag later.
Bij de sociale teams kunnen in-
woners terecht met al hun vragen 
over ondersteuning op het gebied 
van zorg, welzijn en werk. In elk 
team werken professionals op het 
gebied van bijvoorbeeld welzijn, 
jeugd en opvoeding, schulden en 
werk. Zij helpen graag bij het zoe-
ken naar praktische oplossingen. 
De locaties en openingstijden, zie 
website.
   

 ■ www.bronckhorst.nl

Live vanuit de IBeat
Recording Studio
ZELHEM - Woensdagavond 30 
september staat de band 'Now-
En' centraal in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Re-
cording Studio in Zelhem wordt 
uitgezonden. De band speelt een 
aantal nummers live en de band-
leden worden geïnterviewd door 
de presentatoren van het pro-
gramma.

Bij een optreden van Normaal in 
Toldijk kwam Dominic Rudi, een 
oud klasgenoot van de basisschool 
tegen. Ze kwamen aan de praat en 
Rudi vertelde dat hij bezig was met 
gitaar spelen. Dominic zei er vrij-
wel meteen impulsief overheen 
dat hij wel een drumstel wilde 
gaan kopen om te gaan drummen.
En zo ontstond in 2001 'Now-En', 
een coverband, die inmiddels is 
uitgegroeid tot een uit zes enthou-

siaste muzikanten bestaande for-
matie. Op geheel eigen wijze wor-
den bekende en minder bekende 
klassiekers uitgevoerd. In 'Now-
En' spelen Anouk Vermeer (zang), 
Dominic van Akkeren (drums en 
zang), Bernd Biegert (gitaar, toet-
sen, mondharmonica en zang), 
Roel Bisselink (bas), Humphrey 
Wenas (gitaar, zang, percussie), 
Steven Wenas (zang, percussie, 
drums, gitaar). Techniek: Michel 
van Akkeren. 

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio Ide-
aal. Live meekijken kan op woens-
dagavond van 19.30 uur via inter-
net.
   

 ■ www.ideaal.org

   

Peiling achterban over 
megastal Wichmond
WICHMOND - Natuurmonumen-
ten is ontevreden over de ma-
nier waarop de omgeving geïn-
formeerd en betrokken wordt 
bij de plannen voor de megastal 
in Wichmond, naast landgoed 
Hackfort. Ook is er veel ondui-
delijkheid over procedures die 
gevolgd moeten worden. Na-
tuurmonumenten gaat daarom 
haar achterban oproepen hun 
mening te laten horen over de 
komst van de megastal en begint 
de campagne 'Teken voor jouw 
landschap'.

Vanaf volgende week zal de web-
site tekenvoorjouwlandschap.nl 
actief zijn, waarop mensen en or-
ganisaties hun stem kunnen laten 
horen.

Verstoring boerenlandschap
Natuurmonumenten maakt zich 
grote zorgen over de plannen voor 
het megastallencomplex naast 
landgoed Hackfort. Natuurmo-
numenten verwacht dat een stal 
van zo'n grote omvang het klein-
schalige boerenlandschap enorm 
zal verstoren. Koeien zullen uit 
de wei verdwijnen en smalle plat-
telandsweggetjes zullen gebukt 

gaan onder zwaar vrachtverkeer. 
Natuurmonumenten wil hier een 
plan dat past bij het landschap. 
Een megastal die ruimte biedt tot 
wel 1445 runderen past hier niet.

Toekomst van het landschap
Het Nederlandse landschap is de 
afgelopen decennia hard achteruit 
gegaan. Karakteristieke vergezich-
ten hebben plaatsgemaakt voor 
bedrijventerreinen, nieuwbouw-
wijken en eentonig boerenland. 
Ook het landschap rond Hackfort 
staat onder druk, met als meest re-
cent voorbeeld de dreiging van de 
megastal.Natuurmonumenten wil 
deze trend keren en het landschap 
weer in ere herstellen. Eind van 
dit jaar wil Natuurmonumenten 
daarom mensen uitnodigen mee 
te denken over de toekomst van 
het landschap rondom Hackfort. 
Imposante eikenlanen, authen-
tieke boerderijen met hooibergen, 
boomgaarden en bolle akkers. 
Bossen, houtwallen en kronke-
lende weggetjes. Dat is de mooie 
omgeving van landgoed Hackfort 
en het behouden meer dan waard.
   

 ■ tekenvoorjouwlandschap.nl

KRANENBURG - Het bestuur van 
de Stichting Oude Gelderse Ker-
ken en van het Heiligenbeelden-
museum zijn bijzonder verheugd 
dat de officiële voltooiing van de 
restauratie van de Antonius-van-
Paduakerk in Kranenburg op 
vrijdagmiddag 25 september zal 
plaatsvinden in aanwezigheid 
van prof.mr. Pieter van Vollen-
hoven. 

Sinds begin 2014 hebben diverse 
gedreven vakdeskundigen hard 
gewerkt aan de omvangrijke res-
tauratie van de kerk, die vooral aan 
de buitenzijde (daken, de leien, de 
ramen, het Angelustorentje, met-
selwerk) maar ook de binnenzijde 
(timmerwerk, elektra, uurwerk en 
polychromie) hoogstnoodzakelijk 
was. Deze restauratie (budget € 
750.000) is mogelijk gemaakt door 
financiële bijdragen van het Prins 
Bernard Cultuurfonds, van Gravin 
vanBylandt Stichting, een substan-
tiële bijdrage van een organisatie 
die het behoud van erfgoed een 
warm hart toedraagt en € 500.000 
dat Provincie Gelderland beschik-
baar stelde uit het programma 
Robuuste Investeringsimpuls. Tij-
dens de restauratie zijn de kruis-

bloemen, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verloren waren 
gegaan, dankzij oorspronkelijke 
tekeningen opnieuw gemaakt en 
geplaatst. Ook is op basis van his-
torisch beeldmateriaal een klein 
deel van de polychromie (veel-
kleurige beschildering) terugge-
bracht, zoals Pierre Cuypers die 
oorspronkelijk ontworpen heeft. 
Over het hele restauratieproject 

is een film gemaakt met aandacht 
voor het kwalitatief hoogwaardig 
ambachtswerk, dat essentieel is 
voor het behoud van monumen-
taal erfgoed. Deze film is recen-
telijk ingezonden als bijdrage aan 
het Erfgoedfestival 'Gemaakt in 
Gelderland'. 
   

 ■ heiligenbeeldenmuseum.nl

Voltooiing van de restauratie van 
het Heiligbeeldenmuseum

De verloren gegane kruisbloemen zijn opnieuw gemaakt en geplaatst. Foto: PR

Burgemeester Huijbregts met Thijs Willemsen, Isa Lieverdink en Sofie Legtenberg voor het onthulde schilderij. Foto: Willy Hermans

(Advertorial)

Pianoschool Faya Farrakhova 
opent dependance in Wichmond
De uit Rusland afkomstige Faya 
Farrakhova heeft al sinds 2007 
een succesvolle pianopraktijk 
in haar woonplaats Hummelo. 
Het aantal leerlingen groeide de 
afgelopen jaren gestaag en in 
2013 besloot zij verder te gaan 
onder de naam Pianoschool 
Faya Farrakhova. 

De leerlingen van Faya komen uit 
de hele regio tot in Duitsland toe. 
Nieuwe leerlingen melden zich 
vooral aan door mond tot mond 
reclame. Om ook leerlingen uit 
o.a. Toldijk, Baak, Wichmond, Zut-
phen en omgeving beter te kun-
nen bedienen heeft Faya besloten 
om in Wichmond een dependance 
te openen. De lessen worden ge-
geven op maandag in de pastorie 
van de Protestantse Kerk aan de 
Dorpsstraat. Het aantal plaatsen 
is beperkt dus er wordt aangera-
den om tijdig aan te melden.

Informatie: 
Pianoschool Faya Farrakhova 
Tel. 0314-382437/06-13615135 
Website: www.faya-piano.nl  
Facebook: 
Faya Farrakhova Pianoschool

Contact Bronckhorst Noord 3Dinsdag 22 september 2015



www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

AMBACHTSWEG 2A * 7251 KW VORDEN
0575-552794 * 06-51098865 * WWW.HET-KLAVIER.NL

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 22 t/m 28 september 2015.

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

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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

ZE ZĲ N ER WEER !!!! 
zoete MUSCAAT DRUIVEN              

Van Di Donna heel kg    
2.99

Muscaat van Capito    heel kg     3.99 
In de VOL SMAAK............

mooie hollandse PREI 
  heel kg    0.99

NIEUWE OOGST..........

hollandse ELSTAR APPELEN
WEGENS SUCCES HERHAALD    
extra voordelig!!!  2 kilo  2.69

GROENTE KOOPJE....

Hollandse SPERCIEBOONTJES
Zonder draadjes 500 gram  0.99

UIT EIGEN KEUKEN.....

ambachtelĳ ke bereide 

RUNDVLEESSALADE     250 gram 1.99
ETJ-Witgoedservice

Repareert alle merken!
Was-/vaatwasmachines, koelkasten,

kookplaten, magnetrons, drogers, etc.

Servicemelding ma-vr 08.30-18.00u
zaterdag 10.00-17.00u

Bellen: 06-13050514 of 0575-467706
Online 24/7: www.etjservice.nl





Aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 26 september

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram gebraden ribeye

GRATIS 100 GRAM 

SELDERIJSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Malse 

runderminute

steaks

6

95

4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

4 saucijzen + 4 

stroganoff

burgers

6

50

samen

SPECIAL

Runderribeye 

roerbak

2

40

100 gram

MAALTIJD IDEE

gegrilde

Kippenpoten

3

98

4 stuks

✁

✁✁

omslagdoek
cadeau 

NEEM DEZE BON MEE en  
ontvang bij aankoop vanaf e100,-  

een omslagdoek cadeau
max. 1 p.p. keus uit 4 kleuren en OP=OP!  
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Felicitatie van de koning en koningin
VORDEN - De heer en mevrouw 
Van der Linden vierden vorige 
week maandag hun briljanten 
huwelijk samen met locoburge-
meester Arno Spekschoor met 
koffie en gebak. Twee nog kwiek 
ogende mensen, die al vijfenzes-
tig huwelijksjaren lang lief en 
leed met elkaar delen, waren ver-
eerd met dit bezoek.

Door Alice Rouwhorst

De dag ervoor hadden ze het heu-
gelijke feit al gevierd met (achter-)
(klein-)kinderen. In de woonka-
mer, samen met hun twee zonen, 
praat de heer Van der Linden hon-
derduit over hun leven, aangevuld 
door zijn vrouw. Om hen heen 
staan vele prachtige boeketten en 
kaarten. Van de Commissaris van 
de Koning van de provincie Gel-
derland, de heer Cornielje én zelfs 
koning Willem-Alexander en ko-
ningin Maxima ontving het echt-
paar een felicitatie per brief. "Daar 
ben ik heel trots op", zegt mevrouw 
Van der Linden. Beiden zagen het 
levenslicht in Wijk bij Duurstede, 
Johan 87 jaar geleden en Marie 84 
jaar. In deze plaats sloeg de vonk 
over. "Mijn vader was er niet zo blij 

mee dat ik een meisje had. We za-
gen elkaar dan ook vaak stiekem. 
Op een keer wandelden we op de 
dijk hand in hand en toen kwam 
mijn vader ons tegemoet lopen. We 
hebben elkaar expres niet losgela-
ten om een statement te maken. Zo 
passeerden we elkaar. Hij heeft er 
niet over gesproken. En daarmee 
was onze verkering een feit", legt 
de heer Van der Linden uit. In 1948 

verloven ze zich en twee jaar later 
trouwen ze voor de wet, zodat ze 
een woning kunnen kopen in hun 
geboorteplaats. Maar er samen in 
gaan wonen kon nog niet. Dat kon 
pas twee jaar later, nadat ze de hu-
welijksinzegening in de katholieke 
kerk hadden ontvangen. "Het hu-
welijksfeest hebben we in ons eigen 
huis gevierd met familie en een ac-
cordeonist. Heel klein dus. Maar ja, 

zo ging dat in die tijd. Je had niks, 
maar je was tevreden", zegt de heer 
Van der Linden. Ze verhuizen na 
een aantal jaren naar Bussum waar 
werk is en daarna komt de familie 
in de jaren zestig, inmiddels is het 
gezin verrijkt met twee zonen, John 
en Fred, in Vorden terecht. Dit zet 
emigratieplannen naar Australië 
voorgoed in de ijskast. Hij werkt 
onder andere bij de fietsenfabriek 
Empo en daarna vele jaren in de 
vleesfabriek Welling, later Coveco 
tot aan zijn pensioen. Zij heeft ook 
een baan in deze fabriek en werkt 
daarnaast bij confectie-atelier 
Lammers in het dorp, waarbij de 
werktijden onder schooltijd zijn, 
dus prima te combineren met het 
moederschap. Inmiddels ligt het 
werkzame leven al ver achter hen 
en hebben ze net als zovelen op 
oudere leeftijd dingen in moeten 
leveren. Maar het glas is duidelijk 
half vol, want ze genieten nog elke 
dag van elkaar, van het maken van 
kruiswoordpuzzels en tv kijken en 
natuurlijk van hun kinderen, vijf 
kleinkinderen en twee achterklein-
kinderen. "De kinderen zijn mijn 
alles", zegt mevrouw Van der Lin-
den. De heer Spekschoor wenst het 
echtpaar nog vele gezonde jaren.

LINDE - Ruim 140 personen na-
men zondag 20 september deel 
aan de jubileumfietstocht van 
Stichting Volksfeest Linde. De 
25e editie van de fietstocht vorm-
de een mooie voorbode voor het 
jaarlijkse Volksfeest in Linde dat 
van donderdag 24 tot en met za-
terdag 26 september aan de Lin-
deseweg tegenover de Lindesche 
Molen plaatsvindt.

Door Jan Hendriksen

De organisatoren waren verheugd 
over de fraaie opkomst. De 26 kilo-
meter lange fietstocht was uitgezet 
door Jan Wasseveld, Jan Bosch en 
Johan Eggink en voerde vanaf de 
start bij de Lindesche Molen via 't 
Zelle, 't Zand, Dunsborg, Bekveld 
en Delden naar camping De Boom-
gaard van Joke en Johan Eggink in 
Linde. Een kleine pauze werd inge-
last op 't Hengelose Zand. De grote 
pauze was bij het clubgebouw van 
TTV Bekveld. Hier kregen de deel-

nemers een versnapering aange-
boden en werden enkele opdrach-
ten uitgevoerd. Bij de finish aan-
gekomen moesten de deelnemers 
enkele vragen beantwoorden over 

de route. Als extra was er dit jaar in 
de feesttent live muziek van Scala 
Music en buiten stond een spring-
kussen voor de jeugd. Al met al een 
mooi voorproefje van het Lindese 

Feest dat donderdagavond om 
19.30 uur van start gaat met het to-
neelspel 'Daor zit mien schoonmoe 
achter'. Vrijdag wordt het program-
ma om 19.30 uur vervolgt met het 
traditionele vogelschieten, vogel-
gooien en het jeugdvogelschieten 
met livemuziek van De Sleppers. 
Zaterdagmiddag 26 september 
wordt Volksfeest Linde om 13.00 
uur officieel geopend door een ver-
tegenwoordiger van de gemeente 
Bronckhorst en vinden aansluitend 
diverse volks- en gratis kinderspe-
len plaats. Zaterdagavond wordt 
het feest afgesloten met een fantas-
tische muziekavond. Prijswinnaars 
fietstocht: Volwassenen: 1. Bennie 
Eenink: 2. Wim Lenselink; 3. Rene 
Jolink; 4. Frank Bouwmeester en 
bij de jeugd: 1. Jasper Harmsen; 2. 
Wesley Wasseveld; 3. Dany Leb-
bink; 4. Jens Hellema. Aanmoedi-
gingsprijs werd bij de jeugd door 
Unathi Groot Neulend gewonnen 
en bij de volwassenen door Paul 
Hoeksma.

Jubileumfietstocht voorproefje op Volksfeest Linde

Jubileumfietstocht vormde een voorbode voor het Lindes Feest. Foto: Jan Hendriksen

Echtpaar Van der Linden  met locoburgemeester Arno Spekschoor. Foto: Alice Rouwhorst

Basisschoolleerlingen testen waterkwaliteit
Veengoot Vorden
Aan aandacht 
ontbrak het niet, 
toen het resultaat 
bekend werd
VORDEN - In week 37 zijn de basis-
schoolleerlingen uit Vorden druk 
bezig geweest met het vangen (en 
natuurlijk weer loslaten) van hon-
derden waterdiertjes. Allemaal om 
tijdens een buiten-natuurles de 
waterkwaliteit van de Veengoot in 
Vorden te meten.

Onder leiding van IVN natuurgid-
sen hebben ruim 80 leerlingen in 
groep 7/8 van de basisscholen het 
Hoge en de Dorpsschool gecon-

stateerd, dat de waterkwaliteit zeer 
goed was.

Project natuurlessen
De natuurlessen werden gegeven 
in het kader van het project 'Van 
Luchtkasteel tot Dassenburcht'. 
Een project waarin een groot aan-
tal scholen in Nederland, IVN en 
een 50-tal landgoederen, waaron-
der landgoed Hackfort in Vorden, 
samenwerken om de liefde en res-
pect voor de natuur en landgoed 
bij de basisschoolkinderen te pro-
moten.

Meer informatie op de websites.
   

 ■ www.ivn.nl ■ www.vltd.nl Basisschoolleerlingen constateren dat kwaliteit Veengoot Vorden zeer goed is. Foto: PR

Seniorensoos 
Vierakker/
Wichmond

VIERAKKER/WICHMOND - Dinsdag-
middag 29 september om 14.30 
uur wordt de middag verzorgd 
door Willem Regtop, boswachter 
van Natuurmonumenten district 
de Graafschap.

De landgoederen Hackfort, Vel-
horst en Walien zijn u wellicht be-
kend, maar het zou u kunnen ver-
bazen hoeveel u er nog niet over 
weet. Senioren uit deze omgeving 
die een leerzame en gezellige mid-
dag willen, zijn van harte uitgeno-
digd. De koffie en thee staan klaar 
vanaf 14.00 uur in het Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

   

Reborn zingt in 
Wichmond
WICHMOND - Het koor Reborn zal 
zondag 27 september een mooie 
muzikale bijdrage leveren aan de 
kerkdienst van de Protestantse 
kerk te Wichmond, aan de Dorps-
straat. De dienst begint om 10.00 
uur. Na de dienst is er voor ieder-
een gratis koffie/thee/limonade. 
Iedereen is welkom. 
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Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg) - Vorden - Tel. 0575 - 551030

De LAATSTE ronde - We gaan SLUITEN!
Op alle reeds sterk afgeprijsde artikelen NU:

bankstellen - kasten - woonaccessoires - eethoeken - salontafels - karpetten enz.

Nog eens 25 %
EXTRA korting!

KOOPZONDAG:
4 oktober a.s.



Knallend muziekprogramma Lindes 
Volksfeest
Linde - Het is weer tijd voor het 
Lindes Feest met dit jaar op za-
terdagavond 26 september een 
knallend muzikaal programma. 
De organisatoren hebben na-
melijk de allround band Trigger 
weten te contracteren. Vier door-
gewinterde muzikanten wie de 
kneepjes van het vak entertainer 
verstaan als geen ander. Maar dat 
is niet alles! Sjarno, de nieuwe 
Billy Joel van de lage landen komt 
ook. Van The Piano Man tot aan 
Robbie Williams: niks is Sjarno 
te gek. En als klap op de vuurpijl- 
en daar is men in Linde erg trots 
op- Erwin Nyhoff, de man wie de 
studio's in Hilversum liet trillen 
toen hij tijdens de Voice of Hol-
land 'The river' ten gehore bracht 
van Bruce Springsteen.

Door Jan Hendriksen

Maar dat is nog niet alles. Onder de 
feestende bezoekers zal een Meet 
en Greet verloot worden met Erwin 
Nyhoff na afloop van zijn optreden. 
Onder het genot van een hapje en 
drankje mag men hem de kleren 
van het lijf vragen en natuurlijk 
samen op de foto. Erwin Nijhoff 
(Hessum, 1972) is een Nederlands 

singer-songwriter die optreedt on-
der de artiestennaam Erwin Nyhoff 
en eerder als The Prodigal Son. 
Nijhoff was namelijk zanger van de 
band The Prodigal Sons die tussen 
1991 en 1996 twee albums maakte. 
De groep werd in 1991 opgericht 
en bereikte dat jaar de finale van de 
Grote Prijs van Nederland. In 2007 
had de band een reünietournee. 
Als The Prodigal Son ging Nijhoff 

solo en niet lang daarna als Erwin 
Nyhoff. En als je denkt is dat alles? 
Nee! Want men mag ook namens 
de bierleverancier uit Boekelo 
twee maal twee VIP kaarten voor 
De Graafschap weggeven onder de 
feestende bezoekers. Komt allen 
zaterdagavond 26 september naar 
het Lindes Feest aan de Lindese-
weg nabij de Lindensche Molen.

WICHMOND - Het gebeurde dins-
dagochtend aan het ontbijt, het 
onderwerp kwam op het driejarige 
Syrische jongetje. De juf had hen 
voor de beelden gewaarschuwd 
maar zij die durfden keken het 
jeugdjournaal mee. 'Hij was pas 
drie', zeiden ze verbijsterd. 'Hij is 
niet de enige', zei mama. En daar-
door groeide de verbijstering.

Al snel werd het plan opgevat om 
iets voor de vluchtelingen te gaan 
doen. Koekjes bakken en verko-
pen, tekeningen maken en verko-
pen, of misschien lege flessen in-
zamelen? Drie middagen werden 
er besteed aan de inzameling. Or-
ganisatoren Catootje en Thijmen, 
beiden 8 jaar jong, werden geas-
sisteerd door Lot, Mahre, Anne en 
Annelieke.
En zodoende haalden zij maar 
liefst 51 euro 15 op voor het goe-
de doel. Onder toeziend oog van 
Thijmen, Lot en Catootje (zie foto) 

werd het geld overgemaakt op giro 
6868 ten bate van de vluchtelingen 
in het Middellandse Zeegebied. 
De kinderen hopen vooral dat de 
vluchtelingen hierdoor een beter 

leven krijgen. In de nasleep van 
hun actie zijn ze nu druk met het 
tekenen en schrijven van bedank-
jes aan de gulle bewoners van 
Wichmond.

Kinderen organiseren inzameling
voor vluchtelingen

Thijmen, Lot en Catootje tussen de flessen. Foto: Eva Schuurman. 

Er zal Meet en Greet met Erwin Nyhof onder het publiek worden verloot.  Foto: PR

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd
Booming kids party

VORDEN - De prijswinnaars van de 
ballonnenwedstrijd van de Stevo 
(Stichting Evenementen Vorden) 
zijn bekend! Afgelopen juni heb-
ben honderden kinderen tijdens 
de Booming kids party een ballon 
opgelaten, hopend op een mooie 
prijs.

Veel ballonnen zijn bij onze oos-
terburen terecht gekomen. Natuur-
lijk waren er ook weer bijzondere 
vindplaatsen, zoals: een kerktoren, 
een privézwembad, en de bakfiets 
van opa die al jaren buiten stond. 
De winnaars zijn Gijs, Guusje en 
Mies en Jip, hun ballonnen kwa-
men ver in Duitsland terecht. Heel 
veel plezier met jullie prijzen die 
mede door de Bruna mogelijk zijn 
gemaakt. Tot volgend jaar!Guusje en Mies hebben hun prijs opgehaald  bij Bruna in Vorden. Foto: PR
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Thuis nog even afbakken.
Kaiserbroodjes

Bospeen

Gemarineerde 
spareribs*

Gerookte ribkarbonade. 
550 g

Casselerrib*
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Honey Crunch appelenKiwi’s
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BEKIJK NU ONZE VISFOLDER 
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haring*
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ZUTPHEN

Sportcentrum AeroFitt heeft vestigingen in 
Hengelo GLD, Zutphen, Didam, Duiven en Zelhem.

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

Dit vieren
wij met jou!

  KOM TOT 7 OKTOBER GRATIS 
EN VRIJBLIJVEND SPORTEN

op jouw lidmaatschap

Start nu 
en ontvang tot wel

* Vraag naar de voorwaarden, 
    geldig tot 7 oktober.

€ 150 korting

Wil je daarna lid worden? Maak dan gebruik 
van deze geweldige jubileum aanbieding:

op jouw lidmaatschap

De kidslessen 
zijn weer begonnen,

profiteer ook van deze 
aanbieding!

Deze jubileum aanbieding is geldig in 
alle sportcentrum AeroFitt vestigingen.

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

Hengelo Gld

Zutphen

Zelhem

 
 

20% -
ALLÉÉN ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 SEPTEMBER

KORTING OP TV’S EN AUDIO
APPARATUUR

Deelnemende merken:

* Excl. HEOS
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o.a.  
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o.a.  
LED-TV’S en OLED
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ANDROID TV’S
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FULL HD  en
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ALLÉÉN ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 SEPTEMBER

KORTING GELDT OP ZOWEL VRIJSTAANDE APPARATEN ALS INBOUWAPPARATEN!

ALLÉÉN VRIJDAG 25 SEPTEMBER20%KORTINGOP KOELERS, KOELKASTEN EN VRIEZERS

Deelnemende merken:

* Alleen vrijstaand, geen inbouw
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Dagacties gelden alleen op de vermelde datum.
Kijk op www.expert.nl voor de voorwaarden.

IN DE 
WINKEL 
EN OP EXPERT.NL

TWEE WEKEN LANG ELKE DAG 
KORTING OP ANDERE PRODUCTEN!

Expert Zutphen koopzondag 27 september van 12.00 - 17.00 uurExpert Eliesen
Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261

265x195mm h - Full Colour - week 39



Einduitslag 55+ viswedstrijd
VORDEN - Op 10 oktober is de 
laatste 55+ viswedstrijd gehou-
den van HSV De Snoekbaars in de 
Berkel te Borculo. Achteraf werd 
bij Cafe Kerkemeier de einduit-
slag van 2015 bekend gemaakt 
onder het genot van een hapje en 
drankje.

De eerste 5 van 2015 zijn: 
1.W.Vreeman: Kampioen 2015, 2.G. 
v. Amerongen, 3.F. Bleumink, 4.W. 
Bulten en 5.G. Eggink.

Vierde onderlinge wedstrijd
Op zaterdagmiddag 19 september 
werd de vierde onderlinge wedstrijd 
vrije hengelkeus gevist in de Oude 
IJssel te Hoog Keppel. De weers-
omstandigheden waren 's morgens 
nog bar en boos maar na de middag 
was het prima visweer. De vangst 
was redelijk tot goed te noemen. Er 
werd door 8 deelnemers in totaal 
10.260 kg vis gevangen. In vak A was 
het zeer spannend, de verschillen 
waren minimaal. Rob Golstein en 
Barry Wassink wisten beiden hun 
vak te winnen. Rob Golstein deed 
hiermee uitstekende zaken en mag 
zich al na de vierde wedstrijd Kam-

pioen vrije hengel 2015 noemen.

Uitslag
Vak A: Rob Golstein: 1020 gram. Jan 
Groot Jebbink (Vorden): 1000 gram. 
Wim Bulten: 980 gram. José van 
Amerongen: 520 gram.
Vak B: Barry Wassink: 3300 gram. 
Gradus van Amerongen: 1760 
gram. Marcel Dekkers: 940 gram. 

Freddy Cornelissen: 740 gram.
De volgende wedstrijd word gevist 
op zaterdag 3 oktober, dit is vijfde 
en tevens laatste wedstrijd voor 
2015 in de onderlinge vrije hengel 
competitie. Er wordt gevist in de IJs-
sel (De Hoven) Zutphen.
   

 ■ www.desnoekbaarsvorden.nl

Dash speelt eerste
competitiewedstrijd
VORDEN - Zaterdag 19 september 
2015 werd de eerste competitie-
wedstrijd van seizoen 2015/2016 
gespeeld door de Vordense da-
mes tegen Wevo 70' uit Weerselo. 
Voorgaand jaar werd er ook al 
gespeeld tegen Wevo 70', waar-
bij de ongeslagen thuisstatus 
van Dash met 3-1 verloren ging. 
Later, tijdens de uitwedstrijd 
wisten de rood-zwarten met 3-2 
te winnen. Met dit gegeven in 
het achterhoofd was bekend dat 
Wevo een sterke ploeg zou zijn 
en flink weerstand zou bieden. 
En dat bleek!

Er werd na de 'speech' van trainer 
Bert Gerritsen, die pas 2 weken 
aan het roer staat, begonnen aan 
de eerste set. Hierin bleek direct 
dat Wevo verdedigend een sterk 
team was. De Vordense dames 
keken gedurende de set lange tijd 
tegen een achterstand aan. De be-
leving was nog niet voldoende en 
er was nog wat spanning te voe-
len. Echter wisten de dames het 
tij toch te keren en sleepte na een 
prachtige rally met goed verdedi-
gingswerk en een mooie doortik-
bal van Lian Leunk, deze span-
nende set binnen, 27-25. Dus, De 
kop was eraf! Door met de tweede 
set. Hierin bleek dat de spanning 
wat was afgeschud en de bele-
ving groter werd. Verdedigend en 
aanvallend ging er een schepje bij 
op. Serverend ging de druk om-
hoog waardoor Wevo meer moeite 
kreeg om verdedigend staande te 
blijven, wat ze tot dan toe goed 
hadden gedaan. Deze set won 
Dash met 25-20.
Voor aanvang van de derde set, 
werd door de coach nog eens be-
nadrukt dat setwinst twee punten 
op zou leveren. Net zoals de twee-
de set, liep het lekker bij de Vor-
denaren. Verdedigend stond met 

name Mandy Nijbroek bijzonder 
goed te passen. Mede hierdoor 
werd het voor de spelverdeelster 
gemakkelijk om de middens op 
tempo aan te spelen en het blok 
bij de tegenstander te verrassen. 
Ondanks het goede spel van Wevo 
wisten de Vordense deze set rede-
lijk gemakkelijk binnen te halen 
met 25-19.

In de vierde set werd er besloten 
om ook het laatste bonuspunt bin-
nen te slepen. Gelukkig was de 
scheidsrechter wakker, want Bert 
had zo veel vertrouwen in één van 
zijn speelsters, dat hij deze bin-
nen een rotatie wel twee keer op 
zijn positiebriefje had genoteerd. 
Anouk Nijbroek mocht zichzelf de 
benen uit het lijf lopen om zowel 
op links- als rechtsvoor te spe-
len. Helaas begonnen we deze 
set minder sterk als de tweede en 
derde set. Lange tijd ging het gelijk 
op, dan liep Dash een aantal pun-
ten uit maar was Wevo binnen de 
kortste keren weer bij, en anders-
om. Helaas lukte het de Vordense 
dames niet om deze set de punten 
af te maken en echt door te druk-
ken. Hierdoor lag het nog altijd 
sterk spelende Wevo constant op 
de loer en wisten ze zelfs deze set 
met 24-26 naar zich toe te trekken. 
Een kort baalmoment voor de Vor-
dense dames maar een verdiend 
punt voor de Weerseloose.
Gelukkig kon er na deze eerste 
wedstrijd het Vordens volkslied 
gezongen worden, een mooie 
pluim op het harde werk van de 
afgelopen twee weken. Volgende 
week wordt er een oefenwedstrijd 
in Wageningen gespeeld om lek-
ker in het ritme te blijven. En 
vervolgens kan er 3 oktober naar 
Ootmarsum afgereisd worden om 
daar aan te treden tegen Springen-
dal- Set Up dames 2 om 15.00 uur.

VORDEN - Na een jaar van in-
tensieve voorbereiding kreeg 
't Beeckland op 16 september 
2015 het certificaat Bèta Chal-
lenge uitgereikt. Daarmee heeft 
de school de licentie verkregen 
voor het nieuwe examenpro-
gramma Technologie en Toe-
passing (TnT) voor de Mavo.

Leerlingen die nu de lessen vol-
gen in het eerste leerjaar van de 
Mavo kunnen in het schooljaar 
2018/2019 hun opleiding afslui-
ten met een Mavo-diploma met 
het vak TnT, wat hun kansen op 
een goede voortzetting naar Havo 
4 met het profiel NT, of een tech-
nische richting in het Mbo ver-
groot.
In de toekomst dreigt er een te-
kort te ontstaan aan goed opge-
leid technisch personeel. Vanuit 
economisch en maatschappelijk 
oogpunt is het van belang om jon-
geren, waaronder ook meisjes, te 

inspireren voor bètatechniek. Bè-
ta Challenge biedt een interessant 
en uitdagend programma. Binnen 
Bèta Challenge maken de leerlin-
gen kennis met alle aspecten van 

technologie en innovatie. In sa-
menwerking met het Mbo, bedrij-
ven en/of maatschappelijke in-
stellingen wordt het programma 
verder ontwikkeld en uitgevoerd.

't Beeckland ontvangt het certificaat 
Bèta Challenge

Dhr. I. Stans (l), locatiedirecteur 't Beeckland, ondertekent certificaat. Foto: PR

Winnaars v.l.n.r.: G. v. Amerongen (2e), W. Vreeman (1e) en F. Bleumink (3e). Foto: PR

Medewerkers FIM Rally 2015 sluiten af in stijl

VORDEN - De medewerkers van 
de 70ste FIM Rally te Vorden heb-
ben, het grootste evenement wat 
de VAMC 'de Graafschaprijders' 
in haar historie mocht organi-
seren, in stijl afgesloten met een 
uitstekend buffet bij Hotel Bak-

ker. Daar werden vrijdagavond 18 
september de ervaringen van dit 
immense motortoerevenement 
nog eens uitgewisseld. Vooral de 
positieve reacties van deelnemers, 
de FIM uit Genève en de Vordense 
ondernemers/bevolking werden 

keer op keer genoemd. Het was 
voor iedereen een erg intensieve 
organisatieperiode maar wel één 
waar met enorme waardering en 
vreugde op terug gekeken wordt. 
Volgend jaar is de FIM Rally in Slo-
wakije en in 2017 in Zweden. 

Medewerkers FIM Rally 2015 sluiten af in stijl. Foto: Henk Teerink. 

(Advertorial)

Yoga voor kids bij AeroFitt! 
Hip, super leuk en heel veel 
voordelen!
Hengelo/Zelhem - Maureen 
Weustenenk gaat vanaf okto-
ber kinderyoga lessen verzor-
gen bij Sportcentrum AeroFitt 
In Hengelo Gld en Zelhem.

Wat is eigenlijk kinderyoga?
Tijdens kinderyoga maken kin-
deren op een speelse en dyna-
mische manier kennis met yoga 
door dans, mediteren en adem-
halingsoefeningen, yogahoudin-
gen en creatieve verwerkingsvor-
men. Ze ontwikkelen hierdoor 
hun zelfvertrouwen, evenwicht, 
concentratie, creativiteit en zelf-
kennis. Door de lessen krijgen de 
kinderen meer (innerlijke) rust en 
leren ze samenwerken.
Yoga levert een positieve bijdra-
ge aan de ontwikkeling van alle 
kinderen. Ook kinderen met bij-
voorbeeld concentratieproble-
men, buikpijn, faalangst, slecht 
slapen, hoofdpijn of angsten, 
hebben allemaal baat bij yoga.
Bij yoga staat het plezier voorop 
en is er geen competitie, geen 
goed of fout. De lessen worden af-
hankelijk van de leeftijd ingevuld 
en aangepast. Vaak werkt Maur-
een met een thema en gebruikt ze 
muziek als ondersteuning. 
Yoga is tegenwoordig niet meer 
uit onze samenleving weg te 
denken. Er wordt op steeds meer 
scholen aandacht aan besteed. 
Als juf, moeder en kinderyogado-

cent  is Maureen erg blij met deze 
ontwikkeling, want yoga is voor 
iedereen! Dus ga de uitdaging 
aan en ervaar zelf hoe leuk het is!
Vanaf oktober starten de lessen 
bij sportcentrum AeroFitt in Hen-
gelo en in Zelhem.

Zelhem vanaf 1 oktober op de 
donderdag: 
16.00-16.55 uur voor groep 3 t/m 5
17.00-17.55 uur voor groep 6 t/m 8 
  
Hengelo vanaf 6 oktober op de 
dinsdag:
17.00-17.55 uur voor groep 3 t/m 5
18.00-18.55 uur voor groep 6 t/m 8     

Kinderen mogen vrijblijvend 
twee proeflessen volgen. Meer 
informatie over Yoga voor kids bij 
het sportcentrum en de docent.

Sportcentrum AeroFitt
(0575) 46 50 01
hengelo@aerofitt.nl

Maureen Weustenenk
(06) 51 18 25 74
puur-kind@hotmail.com 
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Rondom een verbouwing, verhuizing of 

het kopen van een woning heb je een 

heleboel vragen.

Wij helpen je graag bij het beantwoorden 

van deze woonvragen en hebben lokale 

experts uitgenodigd om hun kennis met jou 

te delen. Je bent op zaterdag 26 september 

van harte welkom bij onze vestiging in 

Groenlo of Zutphen.

Oriënterend gesprek 

Mijn collega’s en ik beantwoorden al 

jouw hypotheekvragen, geven informatie 

Groenlo en Zutphen 

Woonevent
   zaterdag 26 september

van 11.00 - 15.00 uur

over onze hypotheekvormen en 

tarieven, berekenen jouw maandlasten 

en helpen je bij het aanmaken van 

jouw online Hypotheekdossier. Met dit 

Hypotheekdossier werk je stap voor stap 

toe naar een hypotheek die bij jou past. 

Lokale experts

De hele dag kun je terecht voor inspiratie 

en advies over fi jn en verstandig wonen 

bij experts als een notaris, makelaar, 

stylist, bouwbedrijf, woningcorporatie en 

projectontwikkelaar. 

Ontdek bijvoorbeeld hoe je energiezuinig 

kunt wonen, hoe je je huis kunt verbouwen 

of stylen voor een hogere verkoopkans en 

hoe je omgaat met restschuld. Profi teer van 

starterstips, vergelijk huren met kopen en 

krijg antwoord op jouw woonvragen.

Loop op zaterdag 26 september tussen 

11.00 en 15.00 uur vrijblijvend binnen bij 

ons kantoor in Groenlo of Zutphen. Kijk 

voor meer informatie en de deelnemende 

experts op www.kennisvloer.nl 

Ik ontmoet u graag.

Kees Bilman

 www.kennisvloer.nl

Kom langs
op zaterdag
26 september

(advertorial)

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

NU NOG
VOORDELIGER!
Start nu met een jaar

Basic AeroFitt

€ 9,95€ 9,95
Onbeperkt fitness Onbeperkt fitness 

per 4 
weken!
per 4 

weken!
**

Geopend vanaf 06.30 uur. Zaterdag en zondag begeleiding.

Geen inschrijfgeld
Sport tot 7 oktober 

GRATIS!

Virtual 
spinning

BASIC

Voordelig sporten bij BASIC AeroFitt.

* Vraag naar de voorwaarden. 

RT

NIEUW IN VERKOOP KOPEN=BOUWEN

OMDAT UW WONING DE
AANKOOP VAN UW LEVEN IS.

WEGENS SUCCES NIEUW IN VERKOOP 
4 EENGEZINSWONINGEN ESDOORN; 
NIEUWBOUW DE KWEKERIJ (HENGELO GLD)

Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis bv
www.roosdomtijhuis.nl

Van Zeeburg Luimes & Lebbink Makelaars
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

Eggink Maalderink Garantiemakelaars
www.egginkmaalderink.nl

Ontwikkeling, ontwerp, realisatie 
en kopersbegeleiding

Verkoop en informatieParticipatie

ESDOORN RIJWONINGEN
PRIJS VANAF 169.500,- V.O.N.

• GELEGEN OP RUIME KAVELS

• WEGENS SUCCES, 4 NIEUWE ESDOORN WONINGEN IN VERKOOP

• COMPLETE WONINGEN INCLUSIEF SIEMATIC KEUKEN EN SANITAIR

START VERKOOP OP LOCATIE, STEKWEG 9, DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2015 VAN 16:00 TOT 18:00 UUR.

• NOG MAAR ENKELE TE KOOP

• KOPEN=BOUWEN

• INCLUSIEF LUXE SIEMATIC KEUKEN EN SANITAIR

LARIX HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
PRIJS VANAF €264.950,- V.O.N.



Publieksprijs expositie uitgereikt aan 
Cedric Koekenbier
VORDEN - Tijdens de landelijke 
Monumentendag afgelopen 
week liep het wederom storm bij 
Smederij Oldenhave. Tal van ac-
tiviteiten in het kader van oude 
ambachten of gerelateerd aan 
de activiteiten van de ambach-
telijke smederij, mochten zich in 
een grote belangstelling verheu-
gen, waaronder een workshop 
'Etsen' van kunstenares Laura 
Casas Valle. Met name voor kin-
deren viel er veel te beleven in de 
smederij, waaronder de etswork-
shop.

"De mensen waren erg enthou-
siast en vonden het prachtig om 
te zien hoe de verschillende am-
bachten uitgevoerd werden. Voor 
kinderen was het naast de work-
shop erg leuk om zelf een puntje 
of krulletje te smeden en koper te 
slaan. We kunnen weer terugkij-
ken op een geslaagde open Monu-
mentendag," kijkt Wilma Olden-
have terug.

Expositie etsproject
In het pand van de smederij was 
speciaal voor deze dag een expo-
sitie ingericht met daarin de etsen 
die eerder dit jaar gemaakt waren 

door leerlingen van Openbare 
Dalton Basisschool Dorpsschool 
Vorden en Basisschool de Kraan-
vogel in Kranenburg, tijdens een-
zelfde workshop van Laura Casas 
Valle.

Dit in het kader van 'Gemaakt in 
Gelderland', onder de vlag van 
Cultuur- en Erfgoedpact Achter-
hoek.

Publieksprijs
Tijdens de druk bezochte dag werd 
de publieksprijs van de expositie, 
die eerder al gehouden werd in 
Galerie A-Quadraat in Vorden, uit-
gereikt aan Cedric Koekenbier van 
Basisschool de Kraanvogel.
   

 ■ www.gemaaktingelderland.nl

Toneel Linde treedt op 
voor de Zonnebloem
VORDEN - Op zaterdagmiddag 3 
oktober verzorgt de toneelgroep 
Linde een gezellige middag voor 
de Zonnebloem Vorden in Kultur-
hus het Dorpscentrum in Vorden. 
Een vrolijk blijspel zal zeker zor-
gen voor een gezellige middag.

Er zijn nog enkele kaarten beschik-
baar en wanneer u ook wilt genie-

ten van deze middag kunt u con-
tact opnemen met Hanny Wichers, 
0575552307. De middag begint 
om 14.00 uur, de zaal is open om 
13.30 uur. Voor een kaartje betaalt 
u 5 euro. Deze middag wordt mede 
mogelijk gemaakt door een gift van 
de bazaarcommissie van de gere-
formeerde kerk. U hoeft geen lid te 
zijn van de Zonnebloem.

   

Laatste duivenberichten
BRONCKHORST - Uitslagen van de vluchten van de drie duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst: PV De Koerier uit Zelhem, PV 
Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo. Zondag 20 september stond de 
laatste vlucht op het programma, een natourvlucht vanuit Mons. De 
duiven werden gelost om 10.45 uur.

PV De Koerier Zelhem
De 151 duiven werden door 11 lief-
hebbers ingezet. De gemiddelde 
afstand tot Zelhem zat rond de 240 
km. De uitslag bestaat uit een to-
taaluitslag van jonge en oude dui-
ven samen. De snelste duif is ge-
klokt om 13.30.42. De uitslag van de 
top 10 ziet er als volgt uit: H. Was-
sink 1-2-4-5-10, S. Gemmink 3-6, 
M. Velthorst 8, A. Kamperman 7-9.

PV Vorden
Alweer de laatste vlucht van dit sei-
zoen ging naar Mons, een afstand 
van 245 km en een snelheid van 85 
km/uur. Uitslag: H.B.M. Hoksber-
gen 1-3-5-7-8-9, Ashley Eykelkamp 
2-6-10, Roy Schipper 4.

PV Steeds Sneller Hengelo
Een gedenkwaardige laatste dui-
ven vlucht: G. Kempers is dinsdag 

15 september komen te overlijden. 
Zaterdagmiddag hebben zijn club-
genoten afscheid van hem geno-
men en voor een laatste groet zijn 
duiven gekorfd, en ... hij pakt een 
eerste vanuit Mons.
Zaterdags vlogen 130 duiven van 7 
deelnemers vanaf Mons. Er is een 
uitslag totaal en een uitslag van al-
leen oude duiven. Uitslag totaal: 
G. Kempers (5/21) 1-7-15-23-30, 
E. Koers (7/23) 2-3-4-17-18-21-32, 
R. Koers (10/20) 5-6-8-12-14-20-
25-26-29-31, G. Duitshof (6/20) 
9-11-13-19-27-33, A.H.J. Peters 
(3/32) 10-22-24, J. Teunissen (1/6) 
16, S.E.J. Bergervoet (1/8) 28. Van 5 
deelnemers vlogen 30 oude duiven 
Mons. Uitslag alleen oude duiven: 
R. Koers (2/3) 1-4, G. Duitshof (2/6) 
2-6, J. Teunissen (2/6) 3-7, S.E.J. 
Bergervoet (1/6) 5, A.H.J. Peters 
(1/9) 8.

   

Verzamelbeurs De Achterhoek

LICHTENVOORDE - Postzegelver-
eniging De Achterhoek houdt de 
jaarlijkse verzamelbeurs op zondag 
27 september van 10.00 tot 16.00 
uur in de Swite van Schuttersgilde 
Sint Swibertus, aan de Hendrik 
Leemreizestraat 2 in Lichtenvoor-
de. Er zijn naast postzegelhandela-
ren, ook handelaren van brief-, en 

ansichtkaarten aanwezig. Ook is er 
een muntenhandelaar. Toegang is 
gratis. Parkeren is gratis, er zijn vol-
doende parkeerplaatsen.

   

 ■ Henk Grievink: 0544-375707, 
henkgrievink@hotmail.com

WICHMOND - De derde wedstrijd 
van het seizoen van Sociï was 
de uitwedstrijd op het kunstgras 
van Be Quick Z.. Deze club de-
gradeerde het afgelopen seizoen 
uit de vierde klasse en zal gauw 
de weg omhoog willen bewan-
delen, aan Sociï de taak daaraan 
niet mee te werken.

In de eerste twee wedstrijden van 
het seizoen keek Sociï al vroeg te-
gen een achterstand aan en trai-
ner Tim Kollen had er dan ook 
op gehamerd dat dit vandaag niet 
mocht gebeuren. Sociï liet zich in 
het begin afbluffen en beperkte 
zich veelvuldig tot verdedigen. Dat 
ging de heren aanvankelijk goed af 
tot er in de tiende minuut een Zut-
phenaar op links vrije doortocht 
kreeg en de bal laag voor de goal 
kon trekken, de spits aarzelde niet 
en legde de 1-0 binnen. Ondanks 
deze tegenslag kon Sociï zich wel 
degelijk oprichten en kon het aar-
dig meevoetballen met Be Quick. 

Sociï moest het hebben van een 
flinke kans van Kevin Esselink die 
de keeper op zijn weg trof en een 
kopbal van Marco Vreeman. In de 
40e minuut beging de Sociï-defen-
sie weer een cruciale fout door de 
bal op links makkelijk in te leveren 
bij de tegenstander, deze schakel-
de snel en vond op de zestien een 
man die de bal kon binnenschie-
ten; 2-0. Nog voor rust trachtte So-
ciï de aansluitingstreffer te maken, 
Remco ter Harmsel zag de keeper 
nog net zijn afstandsschot uit de 
hoek ranselen. De ruststand was 
zodoende 2-0.
Sociï begon de tweede helft verbe-
ten, maar voordat het echt gevaar-
lijk was geworden lag er aan de 
andere kant van het veld weder-
om een bal in. Ditmaal mocht Be 
Quick vanuit de middencirkel op-
stomen richting het doel van Hen-
ry Vreeman en afronden. In de 75e 
minuut werd de wedstrijd van de 
laatste spanning ontdaan door wat 
fraaie acties van de blauw-witten. 

Twee lobjes, waarvan één pass en 
één afgeronde de bal over keeper 
Henry Vreeman, leidden de 4-0 in. 
Even later verzorgde invaller Tim 
Groot Roessink de eretreffer voor 
Sociï uit een door Gert-Jan Lo-
man genomen vrije trap. Daarop 
probeerde Sociï Be Quick nog wel 
wat pijn te doen, maar de echte 
scherpte ontbrak. In de 90e mi-
nuut viel nog een treffer voor de 
statistiek door een aanval door het 
midden; 5-1 (eindstand).

Sociï zal de komende wedstrijden 
uit een ander vaatje moeten gaan 
tappen om punten te pakken. Wat 
meer overtuiging en druk op de bal 
zouden de ploeg goed doen, ook 
zal Sociï het kunstgras niet gaan 
missen. Komende zondag begint 
Sociï in ieder geval weer met 0-0 
tegen Westendorp in Wichmond.

   

 ■ www.svsocii.nl

Sociï laat zich aftroeven bij Be Quick

Cedric Koekenbier is blij met de publieksprijs voor zijn ets. Foto: PR

Prijzenregen voor de judoka's
VORDEN - Zondag 13 september 
is het wedstrijdseizoen gestart 
voor Nippon Judo Achterhoek. 
15 Judoka's stapten de mat op in 
Oss voor het 5e SIOSS toernooi 
van Buelsports. Hielke Bielder-
man uit Vorden won goud.

Goud werd er gewonnen door ver-
schillende judoka's uit de omge-
ving: Puck Menkhorst (Zelhem), 
Rick Bessels (Zelhem), Hielke Biel-
derman (Vorden), Jonna Groot Ze-
vert (Groenlo), Zara Groot Zevert 
(Groenlo), Naomi Loffeld (Ruur-
lo). Zilver was er voor Katja Kuz-
netsova (Lichtenvoorde) en brons 
voor de geblesseerd uitgevallen 
Fabienne Enklaar (Lochem). Ju-
doleraar Antoinette Hennink is 
blij met deze goede prestaties.Judoka's Jonna, Zara, Puck en Hielke wonnen goud. Foto: PR

Annegreet van Bergen 
vertelt over haar bestseller 

Gouden Jaren 

Locatie: Kasteel Hackfort 
Baakseweg 8, 7251 RH Vorden 
Aanvang 14.30 u. 
Toegang: € 10,00 (slechts 100 kaarten beschikbaar) 

Vorden 

Deze lezing wordt mogelijk gemaakt door: 

Voor inlichtingen en reserveringen: 
Boekhandel Bruna Vorden, Carmen Rondeel, 
Raadhuisstraat 20, 7251 AB Vorden 
Telefoon: 0575-553100  

Lezing - zondag 4 oktober 
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Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn,
deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), tranche 1

Van donderdag 24 september 2015 tot en met woensdag 4 november 2015 liggen voor het Programma Stroomlijn, deelgebied 5 (uiterwaarden langs de IJssel), tranche 1
de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
· ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet
· ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
· ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
· ontwerp-omgevingsvergunningen activiteit ‘werken of werkzaamheden’ en/of activiteit ‘vellen van houtopstand’ op grond van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (Wabo)
· ontwerp-watervergunningen op grond van de keur van Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Op de voorbereiding en bekendmaking van besluiten ten behoeve van het Programma
Stroomlijn is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing (op grond van artikel 3.35 van de
Wet ruimtelijke ordening). Dit betekent onder andere dat een ieder gedurende een periode
van zes weken zienswijzen naar voren kan brengen over de ontwerpbesluiten.

Algemeen
Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn – aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse
rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als het water ook
door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de doorstroming
van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico
op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is
daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij
hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en
vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. Het voornemen van
Rijkswaterstaat is om – na een zorgvuldige afweging van belangen – zoveel mogelijk bomen
en struiken uit de stroombaan van de rivier te verwijderen. Zo kan het vele rivierwater ook
via de uiterwaarden ongehinderd naar zee stromen.
Er vinden geen grootschalig grondverzet en bodemroeringen plaats. Bij het rooien van de
houtopstanden worden de stobben gefreesd tot een maximale diepte van 30 centimeter.
Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

Toelichting ontwerpbesluiten
De ontwerpbesluiten, voor deelgebied 5 tranche 1, betreffen werkzaamheden in 15
uiterwaarden, verspreid over 9 gemeenten. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden
wordt verwezen naar het bij de ontwerpbesluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.
Ontwerp-projectplan Waterwet
Het Programma Stroomlijn omvat het verwijderen van begroeiing in de stroombaan van de
rivier.  Om  dit  te  kunnen  doen,  moet  op  grond  van  de  Waterwet  een  projectplan  worden
opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 5, tranche 1
beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader
voor de werkzaamheden.
Ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is
voor 13 uiterwaarden een vergunning vereist op grond van de Natuurbeschermingswet
1998.
Ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is
voor 5 uiterwaarden een ontheffing vereist op grond van de Flora- en faunawet.
Ontwerp-watervergunning
Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is
voor 2 uiterwaarden een watervergunning vereist op grond van de Keur van Waterschap Rijn
en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘werken en werkzaamheden’
Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van
werken en werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier werkzaamheden
te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden is voor 10 uiterwaarden
een omgevingsvergunning vereist.
Ontwerp-omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van houtopstand’
Als een bepaling in een gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist om
een houtopstand te vellen, dan geldt dit als een verbod om een project dat uit die
activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning (artikel 2.2 lid 1 onder g
Wabo). Met andere woorden: wanneer een boom in een uiterwaard door een kapverordening
wordt beschermd, is voor het kappen een omgevingsvergunning nodig. Om die reden is voor
2 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.

Welke ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage?
1. Ontwerp-projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en

Milieu met bijbehorende stukken, waaronder het m.e.r.-beoordelingsbesluit t.b.v. de
uiterwaarden Bronckhorster waarden en Olburgsewaard (gemeente Bronckhorst),
Brummensche waarden (gemeente Brummen), Fraterwaard (gemeente Doesburg),
Gelderdijkse Waard en Hoenwaard (gemeente Hattem), Koppelerwaard, Scherenwelle
en Uiterwaard Kampen (gemeente Kampen), Epsewaarden en Rijsselse Waarden
(gemeente Lochem), Duursche waarden en Welsumer waarden (gemeente Olst-Wijhe),
Bronckhorster waarden en Tichelbeekse waarden (gemeente Zutphen), Oldener
waarden (gemeente Zwolle).

2. Ontwerp-vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 van de
Staatssecretaris van Economische Zaken t.b.v. de hiervoor genoemde uiterwaarden met
bijbehorende stukken.

3. Ontwerp-ontheffing op grond van de Flora- en faunawet van de Staatssecretaris van
Economische Zaken met bijbehorende stukken t.b.v. de uiterwaarden Bronckhorster
waarden en Olburgsewaard (gemeente Bronckhorst), Fraterwaard (gemeente
Doesburg), Gelderdijkse Waard (gemeente Hattem), Koppelerwaard en Uiterwaard
Kampen (gemeente Kampen), Epsewaarden en Rijsselse waarden (gemeente Lochem),
Welsumer waarden (gemeente Olst-Wijhe), Oldener waarden (gemeente Zwolle).

4. Ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Rijn en IJssel met
bijbehorende stukken t.b.v. uiterwaarden Bronckhorster waarden en Olburgsewaard
(gemeente Bronckhorst), Rijsselse Waarden (gemeente Lochem) en Bronckhorster
waarden (gemeente Zutphen).

5. Ontwerp-watervergunning op grond van de Keur van het Waterschap Vallei en Veluwe
met bijbehorende stukken t.b.v. uiterwaarden Brummensche waarden (gemeente
Brummen), Gelderdijkse Waard (gemeente Hattem), Welsumer waarden (gemeente
Olst-Wijhe).

6. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard
Gelderdijkse Waard van het college van B&W van de gemeente Hattem met
bijbehorende stukken.

7. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten ‘werken of werkzaamheden’ en 'vellen van
houtopstand' t.b.v. de uiterwaard Koppelerwaard en voor de activiteit ‘werken of
werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Scherenwelle van het college van B&W van de
gemeente Kampen met bijbehorende stukken.

8. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard
Epsewaarden en de uiterwaard Rijsselse Waarden van het college van B&W van de
gemeente Lochem met bijbehorende stukken.

9. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard
Welsumer waarden van het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe met
bijbehorende stukken.

10. Ontwerp-omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteit ‘werken of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard
Oldener Waarden van het college van B&W van de gemeente Zwolle met bijbehorende
stukken.

Waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Van donderdag 24 september 2015 tot en met woensdag 4 november 2015 liggen de
ontwerpbesluiten ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief
de aanvraag. U kunt de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of
op afspraak inzien op de volgende locaties:
· Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)
· Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen
· Stadhuis Doesburg, Philippus Gastelaarsstraat 2, 6981 BH Doesburg
· Stadhuis Hattem, Markt 1, 8051 EZ Hattem
· Stadhuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, 8261 DD Kampen
· Gemeentehuis Lochem Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
· Gemeentehuis Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe
· Gemeentehuis Zutphen, 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
· Stadskantoor Zwolle, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle

Digitale inzage
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via
www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 5, tranche 1, Ontwerpbesluiten.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Van donderdag 24 september 2015 tot en met woensdag 4 november 2015 kan een ieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten.
Schriftelijk:
Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het ontwerpbesluit
naar:

De Minister van Infrastructuur en Milieu
Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. J. Ponsioen
Postbus 24103
3502 MC Utrecht

Mondeling:
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het ontwerpbesluit dient u
daarvoor een afspraak te maken met dhr. J. Ponsioen via telefoonnummer 06-53810184.
Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?
De bevoegd gezagsinstantie betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het
definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat
daarmee is gedaan.

Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingediend als men belanghebbende is en
als men een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht.

Direct in werking treden omgevingsvergunningen
In de omgevingsvergunningen staat beschreven of er gebruik is gemaakt van artikel 6.2 van
de Wabo. Gebruikmaking van dat artikel heeft tot gevolg dat de definitieve
omgevingsvergunningen direct na de bekendmaking in werking treden.
Om de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen, zal met een ieder die een zienswijze
heeft ingediend persoonlijk contact worden opgenomen. Dit ter voorkoming van een
eventuele onomkeerbare situatie bij verwijdering van de begroeiing. Meer uitleg hierover
vindt u in de paragraaf Procedure van het projectplan Waterwet.



Na afronding studie is Hoveniersbedrijf 
Polman volledig in bedrijf

HENGELO - Na 4 jaar studie aan 
de Hogeschool Van Hall Laren-
stein in Velp heeft Roy Polman, 
eigenaar van Hoveniersbedrijf 
Polman, zijn studie afgerond en 
wil zich nu volledig richten op 
het bedrijf.

Roy Polman heeft eerst de Hove-
niersopleiding gevolgd aan het 
Groenhorstcollege in Velp. Tijdens 
het examenjaar van deze oplei-
ding is hij zijn eigen hoveniersbe-
drijf gestart. Na de hoveniersoplei-
ding is hij de 4 jarige studie tuin & 
landschapsinrichting gaan volgen 
aan de Hogeschool Van Hall La-
renstein in Velp.

Afgelopen juni is hij afgestudeerd 
aan de Hogeschool van Hall La-
renstein. "Ik kan mij nu volledig 
richten op het bedrijf en ben nu 
inmiddels volop aan het werk," 
verteld Roy Polman. Tijdens zijn 
opleiding aan de Hogeschool Van 
Hall Larenstein heeft hij veel ge-
leerd over de verschillende land-
schapstypen en over het ontwer-

pen van landgoederen. Zo heeft hij 
tijdens zijn opleiding een nieuwe 
visie en inrichtingsplan gemaakt 
voor het Landgoed Bos en Enk in 
Zelhem. "Omdat ik het erg leuk 
vind om met planten te werken, 
heb ik ervoor gekozen om een mi-
nor beplanting te volgen. Een mi-
nor is een half jaar dat je zelf mag 
bepalen wat je gaat studeren."

Nieuwe visie 
op tuinen en 
landschappen

Roy heeft hierin veel gezien en ge-
leerd over het toepassen van be-
planting, over verschillende plan-
tencombinaties, standplaatseisen, 
hoogte en bijzonderheden van 
vaste planten, bomen en siergras-
sen. Met de kennis die hij heeft 
opgedaan tijdens deze opleiding 

kan hij zijn klanten op het gebied 
van beplanting net wat extra ad-
vies geven.

Daarnaast leerde Roy Polman om 
rekening te houden met het omlig-
gende landschap en het ontwerp 
hierop aan te laten sluiten. 1,5 jaar 
geleden heeft hij met zijn hove-
niersbedrijf een tuin aangelegd 
waarbij het belangrijk was om het 
omliggende landschap te betrek-
ken bij de tuin en te zorgen voor 
privacy.

Door enkele hoge grassen toe te 
passen heeft hij ervoor gezorgd 
dat er privacy ontstaat in de tuin 
maar er toch enkele zichtlijnen 
zijn het landschap in. Op de foto 
is het eindresultaat te zien van 
het terras met de bijbehorende 
beplanting. Voor meer informatie 
over het bedrijf en over dit project 
of andere projecten kunt u kijken 
op de website.
   

 ■ hoveniersbedrijfpolman.nl

Legio ideeën voor
muziekkoepel Vorden
Vervolg van voorpagina

VORDEN - De kinderspeelplaats 
moet worden voorzien van schoon 
speelzand en de ontbrekende 
'wipkip' weer teruggeplaatst. Een 
technische begroting voor het ge-
hele plan is in de maak! Kortom, er 
is voldoende werk aan de winkel.

Het bestuur zal een beroep moe-
ten doen op bedrijven, lezers en 
luisteraars, om de benodigde mid-
delen te verkrijgen. Er zijn in het 
verleden bedrijven geweest die 
hier, tegen kostprijs, hun bijdrage 
aan hebben geleverd. Dat is ze-
ker geen overbodige luxe want de 
financiële middelen om de ge-
wenste zaken te realiseren zijn er 
nog niet, er wordt flink aan de weg 
getimmerd door fondsenwerving 
en de mogelijkheden van crowd-
funding wordt onderzocht. Ook 
de gemeente Bronckhorst is be-
naderd voor ondersteuning, bin-
nenkort zijn er vervolggespreken 
met de betreffende ambtenaren. 
Iedereen die de Muziekkoepel een 
warm hart toedraagt, is welkom 
om een donatie achter te laten op 
rekening: NL 78 RABO 0305 9488 
73.

Doelstelling
De muziekkoepel in oude luister 
herstellen en nieuw leven in te 
blazen. Met een nog te bepalen 
frequentie, kleine culturele evene-
menten organiseren zoals: (semi)

akoestische versies van muziekop-
tredens, verhalenverteller(s), een 
koor, een kindermiddag. Ideeën 
zijn er al legio, maar ook nieuwe 
ideeën zijn zeker welkom.

Op maandag 24 augustus heeft 
het bestuur de direct aanwonende 
buren over onze plannen geïnfor-
meerd. De buurt en vele andere 
(oud)Vordenaren geven unaniem 
aan het een geweldig plan te vin-
den. De gemeente Bronckhorst 
volgt het plan op de voet en er zijn 
enkele afspraken gemaakt om tot 
verdere ontwikkeling te komen. 
Bovendien is de nieuwe website 
reeds online.

Feestje
Om de totstandkoming van Stich-
ting Muziekkoepel Vorden te vie-
ren wordt op zondag 18 oktober 
vanaf 14.30 uur een optreden ge-
organiseerd. Harmonie Vorden en 
het Vordens Mannenkoor hebben 
al laten weten hun medewerking 
te willen verlenen. Uiteraard is 
het toegankelijk voor iedereen. De 
entree is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld.

   

 ■ www.
stichtingmuziekkoepelvorden.
nl ■ Facebook pagina Stichting 
Muziekkoepel Vorden

   

Visie op landbouw en 
voedsel

WINTERSWIJK - Donderdag 17 sep-
tember kwamen 150 agrarische 
ondernemers naar de bijeenkomst 
Banking for Food van Rabobank 
Noord- en Oost-Achterhoek. In 
theater De Storm stond de vraag 
centraal, hoe de ondernemers met 
minder grondstoffen en ondanks 
beperkingen en quota meer, ef-
ficiënter en duurzamer kunnen 
produceren.

Programma
Tijdens het ochtendprogramma 
gaven Rien Nagel van Rabobank 
Nederland en Herman Wijffels in 
boeiende sessies hun visie op de 
groeiende vraag naar voedsel tot 
2050. Jeroen Verver, manager Food 
& Agri, maakte de doorvertaling 
naar de regio. Het team Food&Agri 
is bezig om middels storytelling 
onder andere invulling te geven 
aan de opvatting, dat de waarde 
van voedsel weer op de kaart gezet 
moet worden. Tijdens de onder-
nemersbijeenkomst is daarvoor 
de basis gelegd, door het 'zenden 

van die boodschap', zoals Verver 
het omschreef. In twee middag-
sessies kwamen de ontwikkelin-
gen van de zuivelmarkt, de mest-
problematiek en de resultaten van 
het project 'Vruchtbare kringloop' 
aan de orde. De hypermoderne 
melkrobot op het podium met 
daarnaast enkele melkbussen van 
40 jaar geleden staan volgens Ver-
ver symbool voor de ontwikkeling: 
"Er zijn bedrijfstakken die hebben 
in 40 jaar nog niet de helft geïnno-
veerd van wat hier gebeurt."

Achterhoek Nieuws had een ex-
clusief gesprek met Jeroen Verver 
en Ronald van Wetering, directeur 
Bedrijven bij Rabobank Noord- en 
Oost Achterhoek over de uitdagin-
gen in de wereld van landbouw 
en voedsel en het belang van ver-
nieuwing.

   

 ■ Lees volgende week meer 
hierover in deze krant. 

Maar liefst 485 
deelnemers 
genoten van de 
tochten
Vorden - Onder ideale weersom-
standigheden hield de Vordense 
Rijwiel- en Toerclub de Acht 
Kastelenrijders zondag 20 sep-
tember haar eerste Veldrit uit de 
serie van drie van dit seizoen. 

485 deelnemers genoten van de 
30, 45 of 60 kilometer lange tocht 
die door de organisatie was uitge-
zet. Iedereen was vol lof over de 
tocht ondanks dat het hier en daar 
nog wat drassig was.

Jeugdige 
deelnemers leren 
de techniek

Goed uitgepijld en een goede ver-
zorging onderweg en na afloop 
was er gelegenheid om de fiets af 
te spuiten. Helaas kwam één deel-
nemer ongelukkig ten val en brak 

daarbij zijn pols. Verder verliep al-
les naar wens. Aan de mountain-
bike clinic voor de jeugd georga-
niseerd door Kanjers voor Kanjers 
deden dertig kinderen mee.

Op de parkeerplaats van Indoor 
Sport Vorden was door Kanjers 
voor Kanjers een parcours uitge-
zet waar de jeugdige deelnemers 
de kneepjes van de mountainbike 
techniek onder de knie probeer-
den te krijgen. Toen dat eenmaal 
lukte, gingen zij onder begeleiding 
het bos in waar een speciale tocht 

voor deze jeugdige deelnemers 
was uitgezet. Ook zij genoten vol-
op van de activiteit.

VRTC de Acht Kastelenrijders kan 
daarom ook tevreden terug kijken 
op deze goed verlopen Najaars-
tocht en kan zich nu gaan voorbe-
reiden op de Grote Veldrit die op 
6 december wordt gehouden. Ook 
dan hopen zij weer veel deelne-
mers te mogen begroeten. De start 
van deze Veldrit vindt vanaf sport-
park 't Grote Veld aan de Oude 
Zutphenseweg plaats.

Genieten van Najaarstocht VRTC
Acht Kastelenrijders

Dertig kinderen deden mee aan clinic georganiseerd door Kanjers voor Kanjers. Foto: PR

Een tuin waarbij het omliggende landschap is betrokken. Foto: PR

Jeroen Verver (l.) en Ronald van Wetering. Foto: Betty Wassink
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Heeft u een naaste of bekende die 
het voor u mogelijk maakt dat u 
thuis kunt blijven wonen? Bijvoor-
beeld omdat diegene uw bood-
schappen doet, regelmatig voor u 
kookt of schoonmaakt? Dan 
waardeert u dat natuurlijk zeer. 

Ook de gemeente waardeert de   
inzet van deze zogenaamde man-
telzorgers enorm en realiseert 
zich dat zij onmisbaar zijn voor 
veel inwoners. Om dit te laten 
zien, hebben wij de nieuwe rege-
ling ‘Waardering mantelzorgers’ 
die in de plaats is gekomen van 
het landelijke ‘Mantelzorgcompli-
ment’, dat sinds dit jaar niet meer 
bestaat. De nieuwe regeling van 
de gemeente houdt in dat uw man-
telzorger in aanmerking kan ko-
men voor een geldbedrag van  
€ 100,- voor het jaar 2015. Een be-

drag dat hij of zij naar eigen in-
zicht kan besteden. U kunt uw 
mantelzorger aanmelden als deze 
langere tijd (minimaal 3 maanden) 

en intensief (minimaal 8 uur per 
week) voor u zorgt. Het gaat om 
extra zorg die de normale gebrui-
kelijke zorg voor elkaar in een 

huishouden overstijgt. Uw mantel-
zorger mag uiteraard in een ande-
re gemeente wonen. 

Verwendag
Naast het geldbedrag kunnen 
mantelzorgers zich ook aanmel-
den voor een speciale verwendag. 
Deze bijeenkomst is op 10 novem-
ber 2015 op de Dag van de Man-
telzorg. Het programma en de  
locatie zijn nog een verrassing, 
maar het is in de buurt en belooft 
een heerlijk uitje te worden. Er 
zijn geen kosten aan verbonden.

Via www.bronckhorst.nl/mantel-
zorg kunt u zich tot 1 oktober 2015 
aanmelden voor zowel het geld-
bedrag als de verwendag. U kunt 
ons ook bellen via tel. (0575) 75 
02 50 of bij een sociaal team in uw 
buurt langsgaan. Doen!

Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de gemeente

Hebt u al een tijdje een ander 
huis op het oog, maar krijgt u de 
financiering niet helemaal rond? 
De gemeente kan u dan mis-
schien net dat laatste financiële 
steuntje in de rug bieden. B en w 
vragen de gemeenteraad voor dit 
soort situaties twee soorten le-
ningen goed te keuren. Als eerste 
willen zij opnieuw een bedrag 
van € 250.000,- beschikbaar stel-
len voor de succesvolle star-
terslening. Daarnaast willen zij 
van start met een gemeentelijke 
restschuldlening. Bronckhorst is 
de eerste gemeente van Neder-
land die inwoners een rest-
schuldlening aanbiedt. Dekking 
voor beide leningen komt uit de 

algemene reserve. De raad be-
slist in oktober over beide rege-
lingen. Het doel van de gemeente 
met deze regelingen is de door-
stroom op de woningmarkt in 
Bronckhorst te stimuleren.

Restschuldlening
De restschuldlening is een oplos-
sing voor mensen die willen ver-
huizen, bijvoorbeeld wegens ge-
zinsuitbreiding of een nieuwe 
baan, maar kampen met een 
restschuld. Hierdoor worden ver-
huisplannen vaak uitgesteld, 
waardoor doorstroming op de 
woningmarkt stokt. Dankzij de 
restschuldlening hebben deze 
mensen vooraf zekerheid over de 

financiering van hun restschuld. 
De restschuldlening wordt (net 
als de starterslening) verstrekt in 
de vorm van een tweede hypo-
theek. Aanvragers hebben de 
volledige vrijheid in de keuze van 
de geldverstrekker voor de eer-
ste hypotheek van de nieuwe wo-
ning. Dit is vaak erg gunstig. 
Hierdoor wordt de keuze om te 
verhuizen gemakkelijker en krijgt 
de lokale woningmarkt een im-
puls. De gemeente bepaalt het 
maximum van de lening of koop-
som. Er is voor 10 restschuldle-
ningen á € 35.000,- budget. De 
gemeente organiseert na vast-
stelling van de restschuldlening 
door de gemeenteraad informa-
tiebijeenkomsten voor make-
laars, tussenpersonen en hypo-
theekverstrekkers. Ook voor in-
woners volgt dan uitgebreide in-
formatie over aanvraag en voor-
waarden. Bent u geïnteresseerd, 
houdt u onze berichtgeving dan 
goed in de gaten. 

De restschuldlening wordt nog 
in geen enkele Nederlandse ge-
meente aangeboden. De banken 
reageerden positief op de rege-
ling, maar de praktijk moet uit-
wijzen of de regeling het gewens-
te effect heeft. De Nationale 

Hypotheek Garantie (NHG) staat 
niet garant voor de verstrekte 
restschuldfinanciering. Dit risico 
blijft dus bij de gemeente.

Starterslening
Sinds 2008 heeft de gemeente de 
Startersregeling waaruit de star-
tersleningen worden verstrekt. 
Met een starterslening is het mo-
gelijk het verschil te overbruggen 
tussen de totale koopsom van de 
woning en het maximale bedrag 
dat u op basis van het inkomen 
bij de bank kunt lenen volgens de 
normen van de Nationale Hypo-
theek Garantie (NHG). De maxi-
male aankoopsom van een wo-
ning om in aanmerking te komen 
voor een starterslening is € 
170.000,-. Het te lenen bedrag bij 
de starterslening mag niet meer 
zijn dan 20% van het bedrag 
waarvoor de woning wordt ge-
kocht. Het maximumbedrag dat 
geleend kan worden is € 25.000,-. 
Sinds de invoering van de rege-
ling zijn in onze gemente 44 
woningen gekocht met behulp 
van de starterslening. 42 van de 
44 verstrekte startersleningen 
zijn terecht gekomen bij mensen 
in de leeftijd tussen de 20 en 30 
jaar oud. Wie weet is deze lening 
ook iets voor u!

Mooie extra regelingen voor het kopen van een huis

De gemeente wil een gezonde 
leefstijl stimuleren en cultuur- 
en sportverenigingen versterken. 
Daarom besloten we om door te 
gaan met de inzet van zogenaamde 
combinatiefunctionarissen via de 
regeling Brede Impuls Combinatie-
functies. De combinatiefunctiona-
ris draagt met zijn expertise en 
netwerk bij aan het versterken van 
sport- en cultuurverenigingen, 
stimuleren van sport- en beweeg-
aanbod en het bevorderen van 
cultuurparticipatie. Hij brengt 

bijvoorbeeld de muziekschool en 
de scholen met elkaar in contact, 
waardoor alle leerlingen kennis 
kunnen maken met muzieklessen 
en het bereik van de muziekschool 
groter wordt. De combinatiefunctio-
naris levert daarnaast een grote 
bijdrage aan gezonde leefstijl. Hij 
organiseert beweegactiviteiten, 
zoals het project Beweegwijs waar 
alle Bronckhorster basisscholen 
dit schooljaar gebruik van kunnen 
maken. Ook regelt hij bijvoor-
beeld dat sportverenigingen een 

demonstratie op scholen geven om 
leerlingen met de sport bekend te 
maken. Hiermee legt hij een ver-
binding tussen school en vereni-
ging. Er zijn in Bronckhorst combi-
natiefunctionarissen werkzaam bij 
Club Vooruit, zorgbad Zonnewater, 
de bibliotheek, de muziekschool, 
het jongerenwerk en Beweegwijs. 
De gemeente zet 6,7 fte in voor de 
combinatiefunctionaris. Voor deel-
name aan de regeling Brede Im-
puls Combinatiefuncties krijgen we 
€ 134.000,- subsidie van het rijk.

Gemeente stimuleert sport-, beweeg- en cultuurparticipatie



Minister Plasterk van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties 
lanceerde begin september de 
nieuwe antidiscriminatie campag-
ne van de rijksoverheid. Bronck-
horst staat achter deze campagne 
over het bestrijden van discrimi-
natie. Het thema van de campag-
ne is ‘Zet een streep door discri-
minatie’. De overheid, waaronder 
ook onze gemeente, heeft een 
voorbeeldrol in de bestrijding van 
discriminatie en neemt met deze 
campagne haar verantwoordelijk-
heid. Wij erkennen het bestaan 
van discriminatie in Nederland en 
beschouwen discriminatie als een 
gedeeld probleem met een ge-
deelde verantwoordelijkheid om 
het aan te pakken. Discriminatie 
is namelijk niet iets wat de ‘ander’ 
overkomt, maar is iets waar ie-
dereen mee te maken kan krijgen. 
We moeten ons ervan bewust zijn 
dat we allemaal vooroordelen 
hebben en daardoor misschien 
onbewust en onbedoeld anderen 
discrimineren.

De campagne richt zich op àlle 
discriminatiegronden. Iedereen 
heeft de verantwoordelijkheid niet 
te discrimineren en in geval van 
discriminatie niet weg te kijken, 
maar er actie op te ondernemen. 
Dit kan door gevallen van discri-

minatie te melden als we dit zelf 
ervaren of wanneer we er getuige 
van zijn in onze omgeving. Maar 
óók door te erkennen waar we 
zelf (misschien onbewust of 
onbedoeld) discrimineren en 
daar verandering in brengen.

Gediscrimineerd?
Bij verschillende instanties kunt 
u discriminatie melden. Bijvoor-
beeld bij het College voor de 
Rechten van de Mens, de politie of 
als het om discriminatie op het 
internet gaat bij MIND (Meldpunt 
Discriminatie Internet). De ver-
nieuwde website discriminatie.nl 
wijst mensen die gediscrimineerd 
worden de snelste weg om mel-
ding te doen. In de regio is er het 
Meldpunt Discriminatie (0900) 
23 54 354. U kunt  uw melding 
ook 24 uur per dag / 7 dagen in 
de week via een internetformulier 
doorgeven dat u vindt op 
www.art1no-gelderland.nl. 
Een streep zetten door discrimi-
natie is een mooi begin.

Ook Bronckhorst zet streep 
door discriminatie

Kennis over afvalscheiding 
levert mevrouw Wullink 
unieke Recycle bike op
Mevrouw Irma Wullink uit Velswijk 
heeft een originele Recycle bike 
gewonnen. Ze won de fiets met de 
Recycle quiz van Circulus-Berkel 
op de ‘Kom d’r in dag’ van de ge-
meente afgelopen 5 september. 
Op 14 september reikte wethou-
der Jan Engels de prijs uit. Met de 
Recycle quiz werden bezoekers 
uitgedaagd hun kennis over afval-
scheiding en recycling te testen. 
De vragen varieerden van de hoe-
veelheid ingezamelde grondstof-
fen tot aan wat er zoal van afval 
gemaakt wordt. Ook werd ge-
vraagd om een persoonlijke tip om 
afval in en om het eigen huis te 
verminderen en beter te scheiden. 
De bezoekers maakten daarbij 
kans op de bijzondere Recycle 
bike in de Bronckhorster-kleuren. 
Irma Wullink was de gelukkige 
winnares en nam de fiets samen 
met haar kinderen Lieke en Sjors 
in ontvangst.

Fiets met een verhaal
De Recycle bike is een speciale 
fiets die wordt opgebouwd uit 
tweedehands en nieuwe onderde-
len. In de fietsenwerkplaats van 
Cambio in Deventer, onderdeel van 
Circulus-Berkel, worden deze on-
der begeleiding van ervaren fiet-
senmakers dagelijks door ruim 
twintig monteurs met een afstand 
tot de arbeidsmarkt gemaakt. Zo 
worden waardevolle materialen 

hergebruikt en doen de medewer-
kers tegelijkertijd zinvolle werk-
ervaring op. 

Tips en informatie
De antwoorden van de Recycle 
quiz, tips van bezoekers van de 
open dag om afval te voorkomen of 
nog beter te scheiden en informa-
tie over de Recycle bikes is te vin-
den op www.circulus-berkel.nl. 

Schilderijen aangeboden 
aan sociale teams 

Tijdens de open dag konden 100 
kinderen die net als de gemeente 
in 2015 10 jaar waren geworden 
een gebakje eten met de burge-
meester en meedoen aan een leu-
ke activiteit. Zij konden kiezen of 
ze een hinkelpad wilden mozaïe-
ken of een schilderij maken voor 
de vijf sociale teams, waar inwo-
ners met al hun vragen op het ge-
bied van zorg en welzijn terecht 
kunnen. Het schilderij voor het 
Vordense team die o.a. is gemaakt 
door Sofie Legtenberg, Isa Liever-
dink en Thijs Willemsen uit Vorden 
werd door hen, samen met de bur-
gemeester, afgelopen week aan-
geboden en hangt nu in het Kultur-
hus. Binnenkort hangt bij ieder so-
ciaal teams een schilderij.

Onthulling eerste hinkelpad 
in park De Bleijke
De gemaakte tegels voor de hin-
kelpaden komen op verschillende 
plekken in Bronckhorst. Het eerste 
hinkelpad wordt op 26 september 
om 11.00 uur tijdens Burendag 
onthuld in park De Bleijke in Hen-
gelo (Gld). Dit gebeurt door wet-
houder Paul Seesing en enkele 

10-jarige kinderen die ze hebben 
gemaakt tijdens de Kom d’r in dag 
op het gemeentehuis. Daarna zijn 
in het park diverse leuke activitei-
ten zoals voederballen maken, 
hinkelen, een fotospeurtocht etc. 
Kom een kijkje nemen in het park 
op de 26e! Over het plaatsen van 
de andere hinkelpaden in de ge-
meente wordt later meer bekend. 

Winnaar prijsvraag krijgt 
streekpakket 
Bezoekers aan de informatiemarkt 
tijdens de open dag maakten kans 
op een heerlijk streekpakket door 
een aantal vragen te beantwoorden. 

De gelukkige winnaar was de heer 
Wigert Willemsen uit Steenderen. 
De gebiedsambtenaren voor 
Bronckhorst West, Sander 
Burggraaf en Jeroen Glandrup, 
brachten het streekpakket bij de 
heer Willemsen thuis.

Winnaars Kom d’r in dag gemeente 
in het zonnetje gezet

De gemeente ontwikkelt een nieu-
we gemeentewerf/brandweerpost 
op bedrijventerrein Winkelskamp 
in Hengelo, op een kavel aan de 
zijde van de Zelhemseweg. De 
nieuwe gemeentewerf wordt de 
toekomstige huisvesting van het 
cluster Buitenruimte van de ge-
meente dat nu nog vanuit twee lo-
caties werkt (Hengelo en Zelhem). 
De nieuwe brandweerpost komt 
in de plaats van de huidige locatie 
aan Het Iekink in Hengelo. De 
voorbereiding voor het gecombi-
neerde gebouw is in volle gang. 

Deze zomer zijn op basis van onze 
aanbestedingsprocedure volgens 
economisch meest voordelige 
aanbieding de architect en een 
aantal adviseurs geselecteerd. 
Van Pelt architecten uit Cromvoirt 
is gekozen als architect voor de 
nieuwe gemeentewerf en brand-
weerpost. Als installatieadviseur 
treedt VDK advies uit Doetinchem 
toe tot het ontwerpteam. Peree 
bouwadvies b.v. uit Deventer is 
de constructieadviseur.

Zij komen dit najaar met een ont-
werp voor het nieuwe complex en 
op basis van het definitief ontwerp 
wordt eind 2015 een aannemer 
gekozen. De planning is dat in het 

voorjaar 2016 de bouw start. Op-
levering verwachten we eind 2016.  

Achtergrond nieuwbouw
Om de veiligheid van onze inwo-
ners te waarborgen en te voldoen 
aan de wettelijke brandweerzorg 
heeft de post Hengelo een nieuwe 
kazerne nodig. De huidige brand-
weerkazerne in het dorp is 60 jaar 
oud en voldoet niet meer aan de 
wettelijke (Arbo-)eisen. Zo is de 
stallingsruimte voor de voertui-
gen te klein en is er nauwelijks 
kleedruimte. De huidige locatie 
ligt ook midden in een woonwijk 
waar geen ruimte is voor een 
oefenterrein en de parkeergelegen-
heid te beperkt is.

Om het beheer van de openbare 
ruimte efficiënter uit te kunnen 
voeren, is het voor de gemeente 
belangrijk dat het cluster Buiten-
ruimte vanuit één centrale locatie 
werkt. De huidige personeels-
huisvesting op de werf in Zelhem 
is bovendien een tijdelijke voor-
ziening. Een gezamenlijke huis-
vesting van de kazerne en één 
gemeentewerf levert efficiëncy 
voordelen op doordat onder 
andere kantoren, parkeerplaats, 
kantine, garderobe en sanitaire 
faciliteiten worden gedeeld. 

Architect en adviseurs geselecteerd 
voor nieuwbouw gemeentewerf en 
brandweerpost in Hengelo

De eerste vergadering met het ontwerpteam voor de nieuwbouw met onder 
meer verantwoordelijk wethouder Paul Seesing en Van Pelt architecten heeft 
inmiddels plaatsgevonden.

Eigenaren en belanghebbenden 
van monumenten of gebouwen 
met cultuurhistorische waarde 
kunnen vanaf 1 oktober weer een 
aanvraag indienen voor de Sub-
sidieregeling stimulering her-
bestemming monumenten. 
Met deze subsidie kunnen zij een 
bijdrage ontvangen voor onder-
zoek naar de mogelijkheden van 
herbestemming van een pand. 
De subsidie aanvragen kan van 
1 oktober t/m 30 november. 
Belanghebbenden moeten
voor het laten uitvoeren van een 

onderzoek wel toestemming 
hebben van de eigenaar. In geval 
van leegstand is het vaak nodig 
het pand tussentijds wind- en 
waterdicht te maken. Ook hier-
voor is subsidie beschikbaar.

Subsidie voor wind- en 
waterdichtmaatregelen
Voor het nemen van wind- en 
waterdichtmaatregelen kunnen 
alleen eigenaren subsidie aan-
vragen. Bij deze aanvraag moet u 
ook een begroting/offerte opge-
steld volgens de hoofdstructuur 
van het Stabu (standaard bestek-
systeem) meesturen. U kunt 
hiervoor het begrotingsmodel 
gebruiken van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed.

Voorkomen van leegstand
De Subsidieregeling stimulering 
herbestemming monumenten 
bevordert een duurzaam gebruik 
van monumenten en gebouwen 
met cultuurhistorische waarde. 
De regeling voorkomt dat monu-

menten die hun functie hebben 
verloren, langere tijd leeg staan 
en daardoor snel achteruit gaan. 
De regeling geldt voor gebouwen 
die niet eenvoudig zijn her te be-
stemmen, zoals kerken, indu-
striegebouwen en scholen en 
staat open voor zowel gemeente-
lijke, provinciale en rijksmonu-
menten als voor gebouwen met 
cultuurhistorische waarde (door 
de gemeente erkend). 

Jaarlijks reserveert het Ministe-
rie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap hiervoor 2,4 miljoen 
euro. Hiervan gaat 1,7 miljoen 
euro naar onderzoek en 0,7 mil-
joen naar maatregelen voor het 
wind- en waterdicht maken van 
panden. Meer informatie over de 
regeling leest 
u op: www.
monumenten.nl/
subsidieher-
bestemming 
of scan de 
QR-code.

Subsidie herbestemming monumenten vanaf  
1 oktober aan te vragen



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

Bronckhorst:
• diverse locatie’s, plaatsen tijdelijke reclameborden, vergunning verleend

Halle:
• Dorpsstraat 84, wijzigen houder kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Nijntje, vergunning 

verleend

Hengelo (Gld):
• Sarinkdijk nabij 15, plaatsen stacaravan, aanvraag ontvangen
• Steenderenseweg 25, wijzigen aantal kindplaatsen de Speelweide, vergunning verleend

Keijenborg:
• Sint Janstraat 6, wijzigen houder kinderdagverblijf P.U.K., vergunning verleend

Steenderen:
• De Eiken 19, plaatsen dakkapel, aanvraag ontvangen
• Emmerweg 12, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Koningin Julianalaan 70, wijzigen houder kinderdagverblijf Het Eerste Steentje, vergunning 

verleend

Toldijk:
• Schiphorsterstraat 2A, veranderen inrichting, ontwerpvergunning

Vorden:
• Ruurloseweg - Horsterkamp, aanleg rotonde, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Broekweg 9, uitbreiden agrarisch bedrijf, vergunning verleend
• Dorpsstraat 19, wijzigen naam buitenschoolse opvang en aantal kindplaatsen, besluit 

genomen

Zelhem:
• Nijmansedijk 12, bouwen garagebedrijf, aanvraag ontvangen
• Ruurloseweg  1, plaatsen twee speelautomaten, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Voor de zomer namen deelne-
mers van ons inwonerpanel 
Bronckhorst Spreekt een onder-
zoek deel aan onze dienstverle-
ning. Van de 1.600 panelleden 
deden 947 mensen (60%) mee aan 
het onderzoek. Inwoners die de 
afgelopen 12 maanden contact 
hebben gehad met de gemeente, 
beoordelen ons gemiddeld met 
het rapport-cijfer 7,4. Een mooi 

cijfer en een stijging ten opzichte 
van een eerder onderzoek naar 
dit onderwerp in 2013. 

Gebleken is dat de deelnemers het 
meeste contact met de gemeente 
hadden via de balie/bezoek, web-
site, telefoon en e-mail. De dienst-
verlening aan de balie waarderen 
zij met het rapportcijfer van 7,5 
(7,6 in 2013) en betrouwbaarheid 

vinden zij de belangrijkste eigen-
schap van een medewerker. Voor 
telefoon gaven ze het cijfer 7,3 
(6,9 in 2013). Ook hier hechten 
de respondenten het meest aan 
betrouwbaarheid. 

E-mail kreeg het cijfer 6,8 (6,8 in 
2013). Onze brieven werden met 
een 6,6 gewaardeerd een stijging 
van 0,5 ten opzichte van 2013. De 
website gaven de respondenten 
gemiddeld een 7,3 (6,9 in 2013). 
Van hen gaf 83% aan de site de 
handigste manier te vinden om 
iets te regelen met de gemeente. 
De vormgeving spreekt aan, maar 
de overzichtelijkheid kan beter. De 
openingstijden van het gemeente-
huis kregen een 7,0. Ook is ge-
vraagd naar de waardering van 
de panelleden voor de herken-
baarheid van onze buitendienst-
medewerkers (plantsoenen-
dienst). Zij kregen een 7,5 en hun 
communicatie vaardigheden een 
7,3 (7,0 in 2013). 

Rapport nalezen?
Het gehele rapport is na te lezen 
via www.bronckhorstspreekt.nl
Doet u nog niet mee aan het inwo-
nerpanel? Wilt u wel graag uw 
mening geven over zaken die spe-
len bij de gemeente? Meld u dan 
aan via www.bronckhorstspreekt.nl 
en doe mee! Er zijn geen kosten 
aan verbonden. 

Resultaten dienstverleningsonderzoek 2015 
inwonerpanel bekend
We kregen ruime voldoende voor onze dienstverlening Circulus-Berkel start op 9 okto-

ber, de Dag van de Duurzaam-
heid, het project 100-100-100. 
Daaraan kunnen in totaal 100 
huishoudens meedoen uit de ge-
meenten Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Epe, Bronckhorst, 
Doesburg, Lochem en Zutphen. 

100 gezinnen 100 dagen 100% 
afvalvrij. Dat betekent:
● 100 dagen inzet om het huis-

houdelijk afval te verminderen
● medewerking aan een inzamel-

experiment met keukenafval 
● wekelijks invoeren van het 
 gewicht van restafval op het 

online platform www.100-
100-100.nl/circulus-berkel

● meedoen aan weekopdrachten 
op het online platform

● Ervaringen, tips en foto’s delen 
op het online platform

Resultaat volgens Rova, die het 
project eerder uitvoerde:
● Een aanzienlijke daling van 

restafval 
● Bewustwording rond afval 

scheiden, voorkomen, vermin-
deren

Durft u de uitdaging aan?
Inschrijven 
kan tot 9 
oktober via 
www.100-
100-100.nl/
circulus-
berkel of scan 
de QR-code. 

U ontvangt na inschrijving een 
bevestiging en een uitnodiging 
voor een instructiebijeenkomst in 
uw gemeente. Deze vinden plaats 
eind september/begin oktober. 

Meer informatie: 
100-100-100@circulus-berkel.nl

100-100-100 afvalvrij: 
doet u ook mee?

Gezellig winkelen in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Autisme onder ouderen nog onbekend 
terrein

DOETINCHEM - Over autisme bij 
kinderen, jongeren en volwasse-
nen bestaat veel kennis en exper-
tise, maar autisme bij ouderen is 
nog steeds onontgonnen terrein. 
Zelfs dát zij autisme hebben is 
bij gebrek aan goede diagnos-
tiek vaak niet bekend. Daarom 
organiseert RondomAutisme op 
1 oktober een avondcollege 'Au-
tisme ontdekken op oudere leef-
tijd' bij 't Brewinc , bibliotheek 
Doetinchem. GZ klinisch psycho-
loog Rosalien Wilting van de GGZ 
Eindhoven zal deze avond inzicht 
geven in de stand van zaken van 
wetenschappelijk onderzoek en 
behandelmethoden op het ge-
bied van ouderen met autisme. 
De lezing start om 19.15 uur, 
voor aanmelden en kosten, zie 
de website van bibliotheek West 
Achterhoek.

Karin Rossel-Veldkamp, oprich-
ter en coördinator van stich-
ting RondomAutisme, licht 
toe:"Ontwikkelingen door de jaren 
heen, mede door de veranderende 
maatschappij, laten zien dat het 
onderwerp autisme steeds een an-
der accent krijgt. Zo werd autisme 
bij kinderen en jongeren eerder 
bekend en jaren later kwam het ac-
cent op de volwassenen te liggen 
en zagen we steeds meer partners/
ouders verschijnen bij bijeenkom-
sten. Momenteel krijgen de oude-
ren onder ons de aandacht, want 
recent onderzoek toont aan dat het 
herkennen van autisme bij oude-
ren maar zelden gebeurt. Hierdoor 
krijgen ouderen vaak de verkeerde 
diagnose en daarmee niet de goe-
de begeleiding. Het herkennen 
van autisme bij ouderen kan veel 
psychische en praktische ellende 
voorkomen. "

Over autisme bij ouderen is nog 
steeds veel onbekendheid. Het is 
een relatief nieuw vakgebied en 
sinds enkele jaren is er bij GGZ 
Eindhoven , centrum ouderenpsy-
chiatrie, specifieke kennis en een 
behandelcentrum op het gebied 
van oudere mensen met een au-
tismespectrumstoornis. Karin Ros-
sel-Veldkamp vervolgt: "Ervaring 
en deskundigheid zijn belangrijk 
in de benadering van de oudere 
patiënt.

Deze specialistische kennis is nog 
onvoldoende geintegreerd. Scho-
ling van medewerkers, die te ma-
ken hebben met ouderen, is es-
sentieel voor de kwaliteit van de 
zorgverlening. Alle deskundigen, 
denk aan verpleging, GGNet, zorg-
verleners werkzaam in de Geria-
trie, zijn van harte welkom om het 
college 'Autisme ontdekken op ou-
dere leeftijd' bij te wonen. Gelukkig 
zien we tegenwoordig steeds meer 
professionals die RondomAutisme 
weten te vinden."

Autisme en gesprek
RondomAutisme is een stichting 
die zich al tien jaar inzet om het le-
ven van mensen met een Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS) en dat 
van hun naasten te verbeteren. Ka-
rin Rossel-Veldkamp ondersteunt 
het team van RondomAutisme, dat 
volledig bestaat uit ervaringsdes-
kundigen. Dat wil zeggen dat zij 
allen privé te maken hebben met 
autisme. Regelmatig worden bij-
eenkomsten rond een thema geor-
ganiseerd, zoals lezingen, groeps-
gesprekken, filmvoorstellingen en 
het inloopspreekuur 'Autisme en 
gesprek' dat op elke laatste woens-
dagochtend van de maand van 9.30 
tot 12.00 uur plaatsvindt bij Tesoro 
in de bibliotheek Doetinchem. 

Verder organiseren zij informatie-
markten en tentoonstellingen met 
beeldende kunst uitgevoerd door 
mensen met autisme. Ook voor 
broertjes/zusjes, mantelzorgers 
en partners worden uitjes georga-
niseerd. Karin is ook oprichtster 
en coordinator van het RAS Café 
(RondomAutismeSpectrum-Café), 
een ontmoetingsplek voor mensen 

met een vorm van autisme, met 
als doel nieuwe mensen ontmoe-
ten door middel van gesprekken 
en activiteiten. Het RAS Café vindt 
elke 2e donderdag van de maand 
van 19.00 tot 23.00 uur plaats in 
het sfeervolle kunstcafé van de 
Gruitpoort in Doetinchem. Niets is 
verplicht, men kan vrij inlopen en 
meedoen. 

RondomAutisme is de enige stich-
ting in Oost-Gelderland dat zich 
inzet voor mensen met een vorm 
van autisme en hun naasten zon-
der kosten en registratie van per-
soon. Goede krachten (vrijwilli-
gers) met affiniteit en/of ervaring 
met autisme zijn dan ook altijd 
welkom. Voor aanmelden als vrij-
williger, kunt u mailen naar info@
rondomautisme.nl. Ook voor vra-
gen en ideeën, kunt u een e-mail 
sturen naar dit adres. 
   

 ■ www.
bibliotheekwestachterhoek.nl 
www.rondomautisme.nl

   

Expositie schilderijen Gerda Hüsken 
'Tekenen met verf'
GROENLO - In verzorgingshuis De 
Molenberg in Groenlo, in de gang 
naar 't Kormelink en in het restau-
rant De Moriaan exposeert de kun-
stenares Gerda Hüsken uit Vorden 
een deel van haar collectie teke-
ningen en schilderstukken.

Gerda Hüsken werd in 1941 in Bor-
culo geboren en vanaf haar 9e kwa-
men haar talenten aan het licht. 

Tekenares wilde ze worden. En 
naar de kunstacademie gaan. Maar 
door het vroegtijdige overlijden 
van haar vader was dat in die tijd 
onmogelijk. Op haar 16e kreeg ze 
haar eerste opdrachten voor por-
trettekenen. Daarna volgden ook 
andere onderwerpen. Ze heeft zich 
dan ook autodidact ontwikkeld. 
Intuïtief en mystiek tekenen of 
schilderen was een volgende fase, 

een innerlijke uitingsvorm. Maar 
vooral het tekenen en schilderen 
van realistische natuurlijke onder-
werpen zoals landschap, stilleven, 
mens en dier geeft haar een grote 
voldoening. Met potlood, inkt, 
pastelkrijt, olieverf is veel moois 
te maken. Tegenwoordig maakt ze 
veel gebruik van aquarelverf. Na 
voltooiing van een werkstuk volgt 
steeds weer een nieuwe uitdaging. 

Vorden 1 blijft thuis de 
punten pakken
VORDEN - Zondag 20 september 
hadden weer vele Vorden sup-
porters de weg naar het Sport-
park 't Grote Veld gevonden. In 
de afgelopen twee seizoenen 
heeft Vorden 1 in de 26 thuiswed-
strijden 20 keer gewonnen, vier 
keer gelijk gespeeld en alleen 
tegen OBW en Sp. Eibergen een 
wedstrijd verloren. Dit seizoen 
gaat het elftal van trainer Michel 
Feukkink vrolijk verder met deze 
opvallende reeks, want na winst 
op Babberich tijdens de ope-
ningswedstrijd van het seizoen, 
werd afgelopen zondag ook DCS 
aan de zegekar gebonden in de 
tweede thuiswedstrijd van het 
seizoen. De 1-0 overwinning op 
de ploeg uit Zevenaar betekent 
alweer de 16e achtereenvolgen-
de thuiswedstrijd zonder neder-
laag en een bewijs dat deze serie 
ook in de 2e klas KNVB voortge-
zet kan worden.

Na de 3-0 nederlaag tegen de 
andere promovendus uit de 3e 
klas, vorige week tegen BVC'12 
uit Beek-Ubbergen, moesten de 
geel-zwarten tijdens de thuisbeurt 
er weer voor zorgen dat er pun-
ten behaald zouden worden om 
zodoende weg te blijven uit de 
onderkant van het rechter rijtje. 
Tegenstander DCS had zeker ook 
deze intentie, want zij zijn met 1 
puntje in twee wedstrijden matig 
begonnen aan dit seizoen.

Vanaf het eerste fluitsignaal werd 
het een rommelige wedstrijd af-
gelopen zondag, dat ook nog 
eens hinderlijk werd onderbroken 
door de vele fluitsignalen van de 
scheidsrechter. De 22 spelers wa-
ren hiervan het meest de oorzaak 
van, want beide ploegen kwamen 
maar niet lekker aan het voetbal-
len en het waren vooral de vele 
duels en de daarbij behorende 
overtredingen die op vielen. Echte 
uitgespeelde kansen kwamen niet 
of nauwelijks voor en de wedstrijd 
was vanaf het begin volledig in 
evenwicht. Wel werd er twee keer 

door DCS met een laag schot op 
doel geschoten maar beide ke-
ren was keeper Robin Verstege 
op zijn hoede. In de 25e minuut 
ging dezelfde keeper echter op de 
bon, toen hij een diepe bal wilde 
onderscheppen maar net te laat 
kwam en daarna in het duel de 
doorgebroken spits onreglemen-
tair tegen hield.

Een gele kaart en een vrije trap wa-
ren het gevolg, maar ook dit bui-
tenkansje werd door DCS niet be-
nut. Er was nog een gele kaart voor 
Vorden te noteren en deze kwam 
op naam van Daan Horstman door 
praten en opmerkingen op de 
scheidsrechter. Ook hierin was het 
duel volledig in evenwicht, want 
ook de in het wit spelende club 
uit Zevenaar werd twee keer op 
de bon geslingerd. Net voor rust 
kreeg Vorden nog een prima mo-
gelijkheid nadat een voorzet van 
rechts precies goed uit kwam voor 
spits Gijs van der Veen. De weder-
om zeer actieve spits kreeg de bal 
echter verkeerd op zijn hoofd en 
mikte de bal hoog over het doel.

In de tweede helft was het van 
een zelfde laken een pak en leek 
het duel erg lang op een 0-0 uit te 
draaien. IN de 79e minuut was het 
echter toch Vorden dat doel trof, 
toen Stefan Eggink twee keer goed 
'vooruit' verdedigde en uiteinde-
lijk met een uiterste krachtinspan-
ning de bal binnen hield en met 
een schitterende pass de verde-
diging van DCS uiteen reed. De 
volop sprintende Daan Horstman 
pikte deze bal op en dribbelde op 
volle snelheid om de keeper heen 
en tikte daarna Vorden op een 1-0 
voorsprong. DCS wilde nog wel en 
ging met man en macht op zoek 
naar de gelijkmaker, maar verder 
dan een gevaarlijke kopbal vanaf 
5 meter kwam het niet en vandaar 
dat na 1,5 uur moegestreden maar 
voldaan van het veld stapte en nu 
alweer op 6 punten staat na 3 wed-
strijden.

   

Wat zou u doen als
betrokkene bij dementie?
REGIO - Alzheimer Nederland afd. 
Zutphen, Lochem, Vorden e.o. or-
ganiseert op 6 oktober een thema-
avond voor iedereen die betrok-
ken is bij dementie, familie, kinde-
ren en kleinkinderen .

Deze ziekte gaat steeds meer men-
sen treffen. De eerste verschijnse-
len van dementie verschillen per 
persoon en per ziekte. Er zijn ver-
schillende vormen van dementie. 
Deze ziekte kan ook al op jongere 
leeftijd beginnen. 

Verschijnselen die leiden tot het 
vermoeden van dementie kun-
nen zijn: subtiele gedragsverande-
ringen, terugkerende geheugen-
problemen en veranderingen in 
karakter. In de directe omgeving 
ontstaat er een "niet pluis "gevoel.

Voor veel mensen is het een zeer 
moeilijk onderwerp. Men probeert 
zolang mogelijk te verbloemen wat 
er aan de hand is. Een diagnose 
zorgt voor duidelijkheid, maar ook 
veel angst voor de toekomst. Voor 
de partner, kinderen en kleinkin-
deren verandert er veel. Iedereen 
wil graag helpen maar weet niet 
hoe. Men is ook vaak niet op de 
hoogte van hoe erg de situatie in 
werkelijkheid is.

Thema-avond
Het belangrijkst is dat u uw vragen 
kunt stellen over hetgeen waar 
u tegenaan loopt, waar u mee te 
maken krijgt in uw contact met 
de betreffende persoon. U krijgt 
informatie over het ziektebeeld, 
vooral ook hoe u hiermee om kunt 
gaan. Welke hulp u kunt inschake-
len, waar en wanneer. Deze vragen 
kunt u stellen aan Pita Lugthart. 
Zij is deskundig op het gebied van 
zorg en welzijn binnen alle facet-
ten van het dementieproces.

Omdat het goed is om tijdig geïn-
formeerd te zijn over alle juridi-
sche en notariële aspecten, als er 
sprake is van dementie, houdt no-
taris D. Siebelink na de pauze hier-
over een presentatie."Wat regel je 
voor als je zelf geen beslissingen 
meer kunt nemen."

Locatie: Stadshuus Markt Lochem
19.30 inloop
20.00 start bijeenkomst
21.00 presentatie notaris D. Siebe-
link
   

 ■ Aanmelden bij Pita Lugthart: 
0573-250436 of pita.lugthart@
hetnet.nl

Het team van RondomAutisme: Marion, Karin en Annemiek. 
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Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

SHOW-
ROOM IN 

ONZE VESTIGING 
HENGELO IS 
VERNIEUWD!

Keukenacties
20% KORTING OP ALLE MIELE KEUKENAPPARATUUR 

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

Kom voor meer acties naar onze showrooms.

Wij ontzorgen u 
van A tot Z met uw 

nieuwe keuken!

Kantoorverzamelgebouw op prachtige locatie
Aan de rand van de bebouwde kom van Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 65D en pal aan de provinciale weg N18, afslag Lichtenvoorde Zuid is gelegen een fraai en modern 
ingericht kantoorpand van in totaal 1.100 m2 kantoorruimten. Van deze meters in inmiddels 600m2 verhuurd. De nog te verhuren meters bestaan uit ruimten vanaf 35 m2 tot 
250 m2. De huidige gebruikers zijn een accountantskantoor, een adviesbureau voor de agrarische sector, een advocatenkantoor, een adviesbureau voor de melkveesector, een 
3D teken- en ontwerpbureau, een bureau voor het creëren van bedrijfs- en promotiefilmpjes en een bureau voor agrarisch natuurbeheer.

Een startende ondernemer begint op een klein kamertje thuis. Bij de 
gewenste ontwikkeling komt er een moment om deze plek te verruilen 
voor een andere ruimte met een meer professionele uitstraling. Twee 
van de hierboven genoemde gebruikers zijn startende ondernemers. 
Beide zijn hun onderneming gestart in 2014 en hebben in januari 2015 
een kantoorruimte in het pand in gebruik genomen. Voor beide heeft dit 
een behoorlijke spin-off gegeven. ‘Opdrachtgevers weten je opeens veel 
beter te vinden. Bovendien kun je van elkaar leren en met elkaar meer 
bereiken dan wanneer je alleen blijft.’

Voor meer informatie en mooie foto’s van het pand en het 
interieur verwijs ik u naar: www.bedrijfspand.com en dan 
zoeken op kantoorruimte in Lichtenvoorde. U kunt ook bel-
len met Wolterink Exploitaties mob. 06 - 53159147

  

GroenRijk Steentjes Doetinchem
Wassinkbrinkweg 2 • 0314-621021 • groenrijkdoetinchem.nl

Kijk voor de deelnemers op onze website of Facebook

GroenRijk Steentjes Doetinchem
Wassinkbrinkweg 2 • 0314-621021 • groenrijkdoetinchem.nl

Kijk voor de deelnemers op onze website of Facebook

Welkom op onze streek-
markt waar u kunt slenteren 
langs kraampjes met vers 
geoogste, in de Achterhoek 
geteelde, producten! Maar 
ook ambachtelijke koopwaren 
vervaardigd in de Achter-
hoek en daardoor uniek. 
De Achterhoek is rijk aan 
bedrijven en organisaties die 
u graag laten zien wat de 
streek u te bieden heeft! 
Laot ow verrassen!

De toegang
is gratis!

Streekmarkt

Zaterdag 26 en

zondag 27 september

van de Achterhoek

Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Zondag van 11.00 tot 17.00 uur

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Open Dag gehouden bij
Activiteitenbegeleiding De Slutershoeve

KEIJENBORG - Op zaterdag 12 
september werd de eerste Open 
Dag gehouden bij Activiteiten-
begeleiding De Slutershoeve in 
Keijenborg. Familieleden, vrien-
den, deelnemers, ouders en an-
dere geïnteresseerden waren 
deze dag aanwezig om een kijkje 
te nemen op deze mooie locatie.

Rond 11.00 uur 's morgens over-
handigde Astrid Bourgondiën de 
schaar aan Wethouder Antoon 
Peppelman, waarna onder luid 
applaus van de omstanders het 
volledig gerenoveerde activitei-
tengebouw 't Sluterke officieel 
werd geopend.

Wethouder 
verricht opening 
't Sluterke

Bezoekers konden onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
het terrein en de gebouwen be-
zichtigen en zich een beeld vor-
men van de activiteiten die bij 
De Slutershoeve mogelijk zijn. Zo 
werd er die dag veel geknutseld, 
geknuffeld met dieren, werden er 
spelletjes gedaan en onder bege-
leiding paard gereden.

De afgelopen vijf jaar heeft Astrid 
Bourgondiën flink aan de weg ge-
timmerd. Als kleinschalige onder-
neming biedt zij met Activiteiten-
begeleiding De Slutershoeve acti-
viteiten aan mensen, jong en oud, 
met een hulpvraag.
Deze activiteiten en mogelijkhe-
den worden altijd afgestemd op 
de zorgvraag. Denk hierbij aan 
dagbesteding, kortdurend verblijf 
zoals logeerweekend en/of vakan-
tieopvang, verjaardagspartijen en 
begeleiding op externe zorgloca-
ties.

De Slutershoeve is DEKRA gecer-
tificeerd en Astrid Bourgondiën is 
als BIG geregistreerd verpleegkun-
dige aangesloten bij NVA.

Voor meer informatie over Activi-
teitenbegeleiding De Slutershoe-
ve kunt u contact opnemen met 

Astrid Bourgondiën, Bronkhor-
sterstraat 6, 7256 KE Keijenborg. 
Telefoon (0575) 461294 of (06) 
21960639. Mailadres: info@slu-
tershoeve.nl of kijk op de website.
   

 ■ www.sluterhoeve.nl

   

Normaal wint 
'Buma Lifetime Achievement Award'
REGIO - De Achterhoekse rock-
band Normaal ontving 14 sep-
tember de prestigieuze 'Buma 
Lifetime Achievement Award' 
uitgereikt vanwege de betekenis 
van de band en haar muziek voor 
het Nederlandse muziekland-
schap. De prijsuitreiking vindt 
plaats in Den Bosch.

Normaal vierde op 14 mei jongst-
leden nog met 12.000 'anhangers' 
het 40-jarig jubileum in Lochem; 

de plek waar het ooit allemaal be-
gon. Dit jubileumoptreden vorm-
de het startschot voor de laatste 
veldtocht (tour). Daarnaast kwam 
er een nieuwe cd uit, getiteld 
'40-joar HØKEN' en verscheen er 
op 27 mei bij de VPRO een film 
over de band Normaal welke door 
meer dan 1 miljoen kijkers werd 
bekeken.

Tijdens dit laatste jaar is Normaal 
populairder dan ooit. Alle concer-

ten van de veldtocht zijn stijf uit-
verkocht maar voor 'Ajuu, de maz-
zel' zijn er nog maar enkele kaar-
ten beschikbaar. Kaarten kosten € 
35,- per stuk en zijn verkrijgbaar 
via www.ticketmaster.nl.
'Ajuu, de mazzel!' - 19 december 
2015, GelreDome, Arnhem , 16:00 
uur aanvang - 23:00 uur sluit. Meer 
informatie op de website.
   

 ■ www.normaal.nl

   

Toertocht 'Wingers uut 't Oosten'
REGIO - Op zondag 27 septem-
ber 2015 organiseert motorclub 
Wingers uut 't Oosten wederom 
een toertocht, die ongeveer 165 
km lang zal zijn en over de Ve-
luwe zal leiden.

Leden en niet-leden zijn vanaf 
10.15 uur van harte welkom bij Ca-
fé De Tol, Keijenborgseweg 1, 7021 
KP Zelhem. Inschrijven kan tot 
11.15 uur. Deelname voor leden 
is gratis, niet-leden betalen € 5,00 
per motor. Daarbij hoort één kopje 
koffie of thee en de route aan te le-

veren op het navigatiesysteem van 
Garmin. Ter plekke wordt de route 
door het bestuur op de eigen Gar-
min gezet. Deelnemers die geen 
Garmin hebben, kunnen meerij-
den met de deelnemers die dit wel 
hebben. Iedereen is vrij te beslis-
sen alleen of met een groepje te 
gaan rijden. Meer info kan verkre-
gen worden bij de secretaris.

Motorclub Wingers uut 't Oosten 
bestaat ruim 12 jaar. Iedere twee-
de zondag van de maand is er een 
club meeting bij Café De Tol. In de 

zomer start de meeting om 11.00 
uur en in de winter om 12.00 uur. 
's Zomers wordt er na de koffie en 
het bijpraten meestal nog een mo-
tor rit gemaakt met de aanwezige 
leden.
Ieder jaar begint het motorseizoen 
met een grotere toertocht in maart 
of april en het seizoen wordt afge-
sloten in oktober, eveneens met 
een grotere toertocht.
   

 ■ secretaris@wingersuuttoosten.
nl

Openstelling
kledingbank Zelhem
ZELHEM - Op zaterdag 26 sep-
tember is de kledingbank van 
10.00 tot 13.00 uur open. Het is 
mogelijk dan kleding, schoenen, 
linnen en beddengoed te komen 
halen, kopen en brengen. Graag 
schoon aan leveren en binnen 
inleveren. Graag indien mogelijk 
een eigen plastic tas mee te bren-
gen als men kleding komt kopen. 
Er zijn niet zoveel draagtassen 
om mee te geven.

Deze kledingbank is voor ieder-
een toegankelijk. De klanten van 
de voedselbank kunnen de kle-
ding gratis krijgen als zij een bon 
of recent bewijs van inschrijving 
tonen. Maar ook de mensen met 
een laag inkomen zijn welkom. Zij 
betalen voor een kledingstuk maar 
een euro. Op dit moment is er ook 
nog zomerkleding die voor 20 eu-
rocent weg mag. Deze actie geldt 
alleen nog tot en met 26 septem-
ber. Daarna zal de zomerkleding 
uit de rekken worden gehaald.
Mensen die een ruimer inkomen 
genieten mogen bij ons ook kle-
ding kopen. De kledingbank is er 
niet om geld te verdienen, maar 
om mensen die het moeilijk heb-

ben in deze schrale tijd te onder-
steunen. Het geld dat binnen komt 
door de verkoop gaat weer naar de 
voedselbank waar dan weer men-
sen worden geholpen.

Er wordt kleding geboden voor 
alle maten, leeftijden en gelegen-
heden. Onze zeven vrijwilligers 
sorteren de kleding op verkoop-
baarheid. Dus alleen kleding dat 
heel is, er goed uitziet en schoon 
is, wordt opgehangen. Alles dat 
niet goed wordt bevonden, gaat in 
de kleding container vanSympany 
(voorheen Humana), of naar de 
Roemenië groep in Hengelo, ook 
daarmee worden weer mensen ver 
weg geholpen. Zij kunnen helaas 
geen dekens en kussens meer in-
nemen, zij kunnen deze ook niet 
meer kwijt. Dekbedden nemen ze 
wel aan. De vrijwilligers helpen 
graag bij het zoeken naar geschik-
te kleding. Zij zijn naast de laatste 
zaterdag van de maand ook iedere 
dinsdagmiddag open van 13.00 tot 
14.30 uur open.
De kledingbank is aan de Johan-
nes Vermeerstraat in Zelhem, in de 
oude Schildersoordschool. Kom 
gerust eens een kijkje nemen.

   

Reanimatie afdeling 
Bronckhorst
REGIO - De Reanimatie afdeling 
Bronckhorst van het Nederland-
se Rode Kruis kan terugkijken 
op een geslaagd seizoen met veel 
activiteiten tijdens een herha-
lingsavond; een 'LOTUS-slacht-
offer' die levensecht kan nadoen 
wat er gebeurt als iemand flauw 
valt of een hartfalen krijgt, sta-
biele zijligging en de greep van 
Heimlich die een dreigende ver-
stikking kan helpen opheffen en 
natuurlijk het reanimeren zelf 
met gebruik van de AED.

Ondanks de ernst van de hande-
lingen die uitgevoerd dienen te 
worden verloopt zo'n avond veelal 
ontspannen. Er wordt gelachen 
en informatie uitgewisseld. On-
der de enthousiaste leiding van 
Alfred Hietkamp, de groep LOTUS 
uit Hengelo, de vaste Rode Kruis 
medewerkers en gastvrouwen en 
heren was dat ook mogelijk.
Het komende seizoen dat 7 sep-
tember van start is gegaan, zal 
weer andere aspecten van hartfa-
len aan de orde brengen; ze zullen 
wat meer stilstaan bij de functies 
van het hart alvorens de praktijk 
van het reanimeren aan de orde 
komt. Voor de cursist dient de 
avond aantrekkelijk te zijn, leer-
zaam en een goede oefening voor 
het geval men echt eens dient te 
reanimeren.
Dat de reanimatieactiviteiten wor-
den gewaardeerd, blijkt wel uit het 

feit hoeveel spaarzegels er in het 
postvakje bij Hollack-Jumbo lig-
gen. Alle spaarders/gevers harte-
lijk dank daarvoor. Het is net dat 
geld dat meehelpt de kosten te 
dekken bijvoorbeeld. En de kosten 
nemen toe, omdat ze in verband 
met het sluiten van de Zonnekamp 
zijn uitgeweken naar het Leerhuys 
dat naast de Lambertikerk ligt.
De afdeling wil de kosten van 
de avond (nog) niet verhogen; € 
11,50 per persoon. Er zijn moge-
lijkheden tot reductie; die vindt 
men op de uitnodiging. Helaas 
hebben ze afgelopen seizoen af-
scheid moeten nemen van een 
gastheer. Men kan zich aanmel-
den als gastvrouw/heer waarbij na 
een inwerkperiode ongeveer vijf 
keer per jaar zelfstandig een groep 
cursisten ontvangt en meehelpt de 
cursusavonden te begeleiden. Wie 
belangstelling heeft of vragen, bel 
gerust.
Of het komt door de aandacht van 
radio en tv voor het reanimeren, 
maar steeds weten (jonge) men-
sen weer ons telefoonnummer te 
vinden voor het volgen van de ba-
siscursus reanimatie (2 avonden 
van 2 ½ uur), waarbij men volledig 
wordt geïnformeerd over de pro-
cedure van melding van een hart-
falen bij 112 tot het uitvoeren van 
alle handelingen door een leek. 
Het betekent dat elk jaar weer een 
basiscursus van start kan gaan en 
dat is verheugend.

   

Galerie 'de Bisschop'
HUMMELO - Van 4 oktober t/m 
29 november 2015 exposeren 
Jan Jansma en Mariëtte Schou-
ten. Fascinerende schilderijen 
in combinatie met de bronzen 
diersculpturen van Mariëtte 
Schouten.

Duinen en kwelders, het tijdloze 
landschap, zijn favoriete onder-
werpen in het het werk van Jan 
Jansma. Het landschap dat hem 
raakt, bijna niet in woorden te vat-
ten maar dat vanuit een oergevoel, 

de herkenning vanuit zijn vroegste 
jeugd, op het doek zijn vorm vindt. 
Ook dieren en vogels behoren tot 
zijn favoriete onderwerpen, sub-
tiel neergezet in grote streken. 
"Wat ik ook schilder, ik kies meest-
al voor eenvoud vanuit een uitge-
sproken gevoel"

Galerie 'de Bisschop', Broekstraat 
13, 6999 DE Hummelo.
   

 ■ www.galeriedebisschop.nl

Wethouder Antoon Peppelman verricht opening 't Sluterke.
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INKOOP VAN ALLE METALEN
• Vandaag gebracht/gehaald gelĳ k betaald
• Hoogste dagprĳ zen
• Gratis plaatsing van containers

Bezoekadres: Loskade 3, 7202 CX Zutphen
Tel.: 0575 - 511506              www.schrĳ verschroot.nl

Openingstijden kassa: 
Ma. t/m za. van 10:00-14:00 uur         

 

Boek je kaarten online 
op www.amphion.nl
of bel      (0314) 37 60 00

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Herfstvakantie-tip!

do. 22 
oktober

14:00 en 16:00 u.

BOEK NU!











Bruidspaar Rinske en Clive bezoeken 
Bronkhorster Molen

STEENDEREN - Bruidspaar Rinske 
en Clive, hij Brits en zij Neder-
lands, trouwden zaterdag 19 sep-
tember in Dieren. Een bijzondere 
dag. Niet alleen vanwege het ge-
sloten huwelijk, maar zeker omdat 
de weddingplanner Judith Verheul 
een extraatje had geregeld voor 
het gehele in een Engelse dub-
beldekker vervoerde gezelschap: 
een bezoek aan de Bronkhorster 

Molen. De molenaars hadden er 
naar uitgekeken; ook voor hen 
was het bijzonder leuk om dit be-
zoek mee te maken. De entree van 
het molenterrein was versierd met 
vlaggen en accordeonist Wilfred 
van der Weijden zorgde voor de 
muzikale omlijsting. Het weer was 
geweldig: de zon scheen en er was 
toch ook wat wind, zodat de mo-
len draaide op het moment dat het 

gezelschap aankwam. Het bruids-
paar werd hartelijk ontvangen. 
Zeker de gasten vanuit Brittannië 
keken hun ogen uit. In drie groe-
pen gingen de dames en heren in 
hun fraaie kleding naar binnen en 
kregen een volledige rondleiding, 
zelfs tot bovenin de kap. Veel later 
dan de bedoeling was, stapte het 
gezelschap weer in de bus, een tas 
vol pannenkoekenmix mee.

Streekmarkt 'De Oogst 
van de Achterhoek'
DOETINCHEM - GroenRijk Steentjes 
Doetinchem (Wassinkbrinkweg 2) 
houdt op 26 en 27 september een 
streekmarkt met alleen Achter-
hoekse producten.

Er zijn veel actieve, ondernemen-
de, inventieve en inspirerende 
Achterhoekers en een aantal van 
hen staat het weekend van 26 en 27 
september bij GroenRijk binnen 
in het tuincentrum om iedereen te 

laten zien, horen en proeven waar 
Achterhoekers toe in staat zijn.

De producten variëren van aard-
appelen, groente en fruit, en vlees 
en nog veel meer van Achterhoek-
se bodem.

Openingstijden streekmarkt
GroenRijk Steentjes is op zaterdag 
open van 9.00 tot 17.00 uur en op 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 

Bruidspaar Rinske en Clive bezoeken de Bronkhorster Molen.

volg ons via Fb en blijf op de hoogte van onze acties en laatste nieuwtjes. WWW.EETCAFEJANSENJANSEN.NL

(Afsluiting terras seizoen)(Afsluiting terras seizoen)

VRIJDAG 2 OKTOBER

SPALSTRAAT 1 • 7255 AA HENGELO GLD • 0575 461478 • INFO@EETCAFEJANSENJANSEN.NL 
 

Adje’s

VRIJDAG 2 OKTOBER
Kaarten € 27,50 p.p.  (onbeprkt BBQ, onbeperkt bier, wijn, fris)
Kaarten € 27,50 p.p.  (onbeprkt BBQ, onbeperkt bier, wijn, fris)

Haal vanaf nu je deelname kaart bij Jansen & Jansen

(Afsluiting terras seizoen)(Afsluiting terras seizoen)

VRIJDAG 2 OKTOBERVRIJDAG 2 OKTOBER 20.00-24.00 uur

 

Najaarsspecial 2015
verschijning week 43

Advertentieformaten
Regio 1
1/1 pagina  265 x 395 
1/2 pagina  265 x 195  
1/4 pagina  130 x 195    
1/8 pagina  130 x 95  

Regio 2
1/1 pagina  265 x 395  
1/2 pagina  265 x 195  
1/4 pagina  130 x 195  
1/8 pagina  130 x 95  

Regio 3
1/1 pagina  265 x 395  
1/2 pagina  265 x 195  
1/4 pagina  130 x 195  
1/8 pagina  130 x 95  

(Voor meer info kunt u bellen of mailen)

• Kleur gratis
• Doorplaatsing naar andere gebie-
den 10% combinatievoordeel op 
het totaalbedrag

Regio 1

• Contact Zutphen-Warnsveld
• Contact Bronckhorst-Noord
• Contact Bronckhorst-Midden
• Contact Bronckhorst-Zuid

Oplage:  45.800

Regio 2

• Achterhoek Nieuws Berkelland Eibergen-Neede
• Achterhoek Nieuws Berkelland Borculo-Ruurlo
• Elna
• Groenlose Gids
• Achterhoek Nieuws Winterswijk
• Aaltens nieuws
• Dinxpers Nieuws

Oplage:  71.500

Regio 3

• Stad Doetinchem
• Gelderse Post Oude IJsselstreek
• Montferland Nieuws

Oplage:  64.400

Inspirerende najaarskrant 

met verschillende artikelen 

over lifestyle. Met tips en 

ideeën over wonen, mode, 

in en om het huis, eten, 

auto’s etc.

Gaanderen

Terborg
Silvolde

Dinxperlo

Bredevoort

Lievelde

Beltrum

Zelhem

Keijenborg

Steenderen

Baak

Wichmond

Barchem

Eefde

Gorssel

Kring van Dorth

Wehl

Veldhoek

Slangenburg

Gendringen

Warnsveld

Almen

Harfsen

Laren

Doetinchem

Ulft

Varsseveld

Aalten

Winterswijk

Lichtenvoorde

Hengelo

Vorden

Zutphen

Ruurlo

Eibergen

Neede

Borculo

Didam

's Heerenberg

Groenlo

Lochem

 

© Achterhoek Nieuws b.v.

Bleekwal 10 • 7131 DB Lichtenvoorde • Tel.  (0544) 80 10 30 • E-mail: verkoop@achterhoeknieuws.nl

1 2

3

Totale oplage: 
181.700

Streekmarkt Achterhoekse producten van GroenRijk Steentjes.
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Bekend pop- en gospelkoor brengt
muziek tijdens tweede jubileumfeest

BAAK - Pop, gospel en jazzmuziek 
is te beluisteren in de St. Marti-
nuskerk en het tegenovergele-
gen café Het Wapen van Baak, nu 
bekend als de Bierkaai. Dit mu-
zikale feest wordt op zondag 27 
september georganiseerd in het 
kader van het 125-jarig bestaan 
van de kerk en het café.

Door Alice Rouwhorst

Een eeuw en een kwart staan ze 
tegenover elkaar; de kerk en het 
café. In 1890 is de boerderijwo-
ning en café, dat in bezit was van 
de 'Heer van Huize Baak', op de 
huidige plek weer opgebouwd met 
dezelfde stenen, nadat het was ge-
sloopt op de plek waar nu de kerk 
staat. De opa van Jos Herfkens, van 
het huidige café Herfkens woonde 
er en de vader van Jos is er gebo-
ren. Deze familie verliet het pand 
en vanaf 1934 verpachte de heer 
Helmich, de laatste Heer van Baak, 
de 'cafeboerderijwoning' aan de 
heer Sesink (Jan). Zijn zoon Theo, 
getrouwd met Ria nam het platte-
lands café in 1966 van zijn vader 
over met alle tot het bedrijf beho-
rende roerende goederen.

In 1975 verhuurde Werner Hel-
mich het café-woonhuis aan hen 
en onderhielden zij sindsdien 
grotendeels zelf het pand. In de 
deel kwam een slijterij. In 1994 

verkreeg Frans Helmich uit de na-
latenschap van zijn vader de volle 
eigendom van het pand. Na 33 jaar 
hield Ria het in 1999 voor gezien, 
Theo was zes jaar daarvoor over-
leden. Haar opvolgers, de familie 
Leferink, verbouwen het café en 
de deel tot wat het nu is, één van 
de mooiste cafés van de Achter-
hoek.
Op zondag 27 september aan-
staande wordt het jubileum voor 
de tweede keer gevierd, dit keer 
met muziek en zang in kerk en 
café. Want wat is een feest zonder 
muziek? Om 11.00 uur is de kerk 
open en om 11.30 uur begint een 
spetterend jazz- en gospelconcert! 
Dit wordt verzorgd door de 'Jay 
Jay Border Jazzmen (JJBJ)', een 
soepel swingend zesmansorkest 
uit Doetinchem en omgeving met 
ouderwets gezellige dixie-jazz en 
het pop- en gospelkoor 'A Sign of 
Friendship.'
Dit koor bestaat uit tachtig perso-
nen en was op tv te bewonderen 
bij onder andere Korenslag, RTL 
Boulevard, Pauw & Witteman en 
de Flat van Ali B en heeft de afge-
lopen jaren veelvuldig opgetreden 
in binnen- en buitenland.Kenners 
van de band en het koor beloven: 
het dak gaat eraf! In de pauze is er 
gratis koffie en thee en een plak 
Baakse kruidkoek. Ook kunnen 
dan bonnen van één euro gekocht 
worden (1 bon per persoon), die 

na afloop van het concert bij de 
Bierkaai ingewisseld kunnen wor-
den voor een consumptie. Ieder-
een is dan welkom in het café om 
onder het genot van een broodje 
of een glaasje mee te doen aan 
een quiz over Baak en zijn historie. 
Hiermee zijn een paar aantrekke-
lijke prijzen te winnen! Daarnaast 
kan men nogmaals naar de oerge-
zellige JJBJ luisteren vanaf 14.30 
uur, bij mooi weer in de prachtige 
tuin van het café. De van speelt 
in een geheel eigen frisse stijl. De 
sound doet denken aan bekende 
Engelse jazzbands als Kenny Ball 
and his Jazzmen en de Chris Bar-
ber Band. Maar ook invloeden uit 
country and latin zijn te bespeu-
ren. Verrassend is ook de grote rol 
van closeharmony, waarmee een 
beduidend breder publiek dan 
alleen pure jazzminnaars wordt 
aangesproken.

De toegang in kerk en café is gra-
tis, aanmelden voor 24 september 
is gewenst, maar niet verplicht. Dit 
in verband met de inkopen. Aan-
melden kan via de mail of telefo-
nisch.
   

 ■ f.helmich@upcmail ■ 0575 - 441554 ■ www.debierkaai.nl ■ www.jazzmen.nl ■ www.asignoffriendship.nl

   

Winst voor Deroue in British Superbike
HENGELO - Scott Deroue heeft op 
zondag de BSB Moto3 wedstrijd 
gewonnen op het TT-Circuit. 
Het Hamove-lid werd zaterdag 
tweede in de eerste race, maar 
op zondag was hij op een half 
natte baan alle Moto3-piloten de 
baas. Deroue had het aan de stok 
met zijn concurrent in het kam-
pioenschap Taz Taylor. Taylor 
crashte in de laatste ronde van 
de race op zondag, waardoor 
Deroue nu een voorsprong heeft 
van negenenvijftig punten in het 
kampioenschap.

Naast Deroue kwamen ook de 
leden Tasia Rodink, Cliff Kloots, 
Johan Fredriks uit in de solo klas-
sen. Marcel Ritzer en Jurgen Ban-
da streden om de punten in de 
zijspan klasse. Tasia Rodink had 
een ongelukkige eerste race in de 

125cc klasse. Rodink reed heel 
sterk en vocht voor de winst, maar 
crashte in de laatste ronde. In de 
tweede race kwam ze op een nette 
vijfde positie over de meet. Cliff 
Kloots deed ook van zich spreken 
in Assen, door zaterdag als vijfde 
Evo-rijder te finishen in de Bri-
tish Supersport wedstrijd.Helaas 
lukte hem dat niet in de tweede 
wedstrijd. Hier eindigde Kloots in 
de achterhoede. Johan Fredriks 
werd achtste in de ONK Superbike 
klasse.

De lokale rijders Marcel Ritzer en 
Jurgen Banda reden in beide zij-
spanwedstrijden naar een zesde 
positie. De kersverse wereldkam-
pioenen Bennie Streuer en Geert 
Koerts finishten zaterdag als twee-
de en wonnen op zondag de wed-
strijd in de zijspan-categorie. Bei-

de wedstrijden voor het BSB su-
persport kampioenschap werden 
gewonnen door de Britse rijder 
Luke Stapleford. De Australische 
coureur Josh Brookes ging on-
der toeziend oog van 25.000 toe-
schouwers aan de haal met winst 
in beide races van de BSB super-
bikes. Onder de toeschouwers was 
ook Joey den Besten van het Per-
formance Racing Achterhoek. Hij 
gaat volgende week strijden in het 
Duitse Frohburg voor een tweede 
plaats in het IRRC supersport 
kampioenschap.

Op 10 en 11 oktober zijn de laatste 
ONK races op het TT Circuit As-
sen. Daar zal gestreden worden in 
de Battle of the Nations.
   

 ■ www.performanceracing.nl

Zonnige eindkeuring
kalveropfokclub
WICHMOND - Was er vorig jaar al 
sprake van een hoge opkomst 
met 29 kinderen, dit jaar spande 
de kroon. Maar liefst 37 kinde-
ren en hun kalfjes schreven zich 
in voor deelname aan de Kalver-
opfokclub Bronckhorst, met de 
eindkeuring zaterdag 22 augus-
tus op het terrein van Camping 
Warnstee. Een mooie dag met 
mooi weer, meer deelnemers en 
meer publiek.

Alle kinderen en hun kalfjes kwa-
men naar de eindkeuring om te 
worden voorgebracht voor een 
deskundige jury. Dagvoorzitter 
Rudy Schennink heette iedereen 
van harte welkom en legde uit 
dat dit jaar in twee ringen tegelijk 
werd gekeurd. Hij wenste de deel-
nemende kinderen veel plezier, 
dankte de sponsoren en stelde 
de juryleden voor. In ring 1: Rita 
Groot Roessink en Hans Nussel-
der, ring 2: Benno Rondeel en Ger-
ke Wunderink, voor beide ringen 
exterieur Gerrit Jan Garritsen en 
Bert Gotink. Speaker Arriën Las-
sche praatte de ochtend aaneen.

De kinderen hadden zich goed 
voorbereid en de kalfjes zagen er 
prachtig uit. De jury had de kop-
pels tijdens de huisbezoeken al ge-
zien en ook deze dag brachten de 
kinderen hun kalfjes voor. De jury 
gaf voor verschillende onderdelen 
punten, zoals verzorging, voor-
brengen en het wedstrijdboekje, 
die werden opgeteld voor het pun-
tentotaal.

Na de lunch kwamen de mooiste 
kalfjes in de ring voor de finale 
van het exterieur, waarna alle prij-

zen werden uitgereikt. Natuurlijk 
ontbraken de bekermeisjes niet. 
Zij brachten in de mand de bekers 
naar de dagvoorzitter, die de prij-
zen uitreikte.

Uitslagen
Rubriek 7-8 jaar: kampioen: Gijs 
Besselink, reservekampioen: Niek 
Vaartjes, aanmoedigingsprijs: 
Joost van Basten Batenburg, mooi-
ste boekje: Cato Wenting. Rubriek 
8-9 jaar: kampioen: Maud Schen-
nink, reservekampioen: Sven Rui-
terkamp, aanmoedigingsprijs: 
Emma Keppels, mooiste boekje: 
Maud Schennink. Rubriek 10 jaar: 
kampioen: Anouk Reinders, re-
servekampioen: Britt Besselink, 
aanmoedigingsprijs: Kain Schef-
fer, mooiste boekje: Anouk Rein-
ders. Rubriek 11 jaar: kampioen: 
Rick Ruiterkamp, reservekampi-
oen: Merel Keppels, aanmoedi-
gingsprijs: Bart Janssen, mooiste 
boekje: Colet Wenting. Rubriek 
11-12 jaar : kampioen: Lian Beu-
link, reservekampioen: Jasmijn 
Weverink, aanmoedigingsprijs: 
Dena Raben, mooiste boekje: Juul 
Bosman. Rubriek 12 t/m 15 jaar: 
kampioen: Ilse Schennink, reser-
vekampioen: Brit Reinders, aan-
moedigingsprijs: Daan Dijkman, 
mooiste boekje: Brit Reinders.

De dagprijzen zijn: beste exterieur: 
kampioen: Niek en Brit Vaartjes, 
reservekampioen: Lian Beulink en 
Jasmijn Weverink. Het beste getoi-
letteerde en voorgebrachte kalf: 
Brit Besselink.

   

 ■ kocbronckhorst.wordpress.com

   

Kerkdienst
HENGELO - Op zondag 27 sep-
tember gaat Hermien Bleumink-
Nieuwenhuis uit Brummen voor 
in de dienst van de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap in Hengelo. 
De kerkdienst begint om 10.30 uur 

in de kleine kerk aan de Bannink-
straat 9. Na de dienst is er gelegen-
heid elkaar te ontmoeten en om 
onder het genot van een kopje kof-
fie/thee met elkaar na te praten.

   

Met dialect op de koffie
LIEVELDE - Op zondag 4 oktober 
2015 organiseert de Dialectkring 
Achterhook en Liemers (www.di-
alectkring.nl) weer een aflevering 
van "Met dialect op de koffie". Het 
programma is door omstandighe-
den gewijzigd.

In het eerste deel van de morgen 
leest auteur Ferry Broshuis (1941) 
uit Groenlo voor uit eigen werk. 
Het tweede deel van het program-
ma zal worden verzorgd door Derk 

Jan ten Hoopen (1943) uit Zuid-
wolde, maar geboren in Neede.

Beide auteurs hebben diverse pu-
blicaties op hun naam staan en 
werken regelmatig mee aan dia-
lect- en andere tijdschriften. Met 
dialect op de koffie is bij Erve Kots 
in Lievelde en duurt van 11.00 uur 
tot 13.00 uur. Entree 7,00 euro per 
persoon inclusief twee keer koffie 
of thee. Ook niet-leden van de Di-
alectkring zijn van harte welkom.

Al 125 jaar staat café de Bierkaai/Het Wapen van Baak op deze plek.

De (reserve)kampioenen van de Kalveropfokclub van 2015.
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Sportcentrum AeroFitt Zutphen:
Fitness en Wellness in één

ZUTPHEN - Het is al weer vijf 
jaar geleden dat Sportcentrum 
AeroFitt in Zutphen de deuren 
opende. AeroFitt is gelegen bij 
het Bronsbergenmeer, in het 
gezamenlijke pand van Fort De 
Bronsbergen en Wellness Center 
de Bronsbergen.

Wellness Center de Bronsbergen 
en AeroFitt bieden een uniek Al-
linclusive PLUS lidmaatschap aan. 
Hiermee is het mogelijk te trainen 
bij Sportcentrum AeroFitt, maar 
ook gratis gebruik te maken van 
Wellness Center de Bronsbergen. 
Dus Fitness en Wellness in één lid-
maatschap.

AeroFitt biedt een ruim aanbod 
van zowel in- als ontspanning 
aan. Men kan een actieve groeps-
les volgen zoals XCO, Spinning, 
BodyPump en AquaZumba, maar 

ook ontspanningslessen zoals Yo-
ga, BodyBalance en Tai Chi staan 
op het groepslesrooster. Daar-
naast zijn er groepslessen gericht 
op de senioren. Voor wie liever 
individueel traint, dan kan dat in 
de fitnesszaal. De toestellen zijn 
voorzien van interne tv's en de 
nieuwste technologie. Wanneer je 
start bij AeroFitt volgt er na een in-
take gesprek een maximaal test en 
een lichaamssamenstelling me-
ting. Vanuit het intake gesprek en 
de test komt in samenspraak met 
de klant een trainingsadvies. Deze 
kan men volgen middels een trai-
ningssleutel. Deze trainingssleutel 
kan na inloggen gebruikt worden 
op een fitnessapparaat. Deze geeft 
dan aan hoelang en op welk ni-
veau getraind mag worden. Het 
voordeel van dit systeem is dat je 
een verantwoorde training aflegt 
en de fitnessinstructeur jou kan 

volgen. Wilt u graag één op één 
training dan kan dit bij AeroFitt 
met de Personal Trainers.

Train je liever niet op het droge, 
maar in het water, dan kan u in de 
ochtenduren gebruik maken van 
het zwembad. In het zwembad 
worden ook Aqua dance lessen 
verzorgt. Deze lessen zijn perfect 
wanneer uw lichaam niet te zwaar 
belast mag worden. Natuurlijk 
heeft AeroFitt een spetterende ju-
bileums aanbieding. Wilt u weten 
wat deze inhoud of eerst kennis 
maken met AeroFitt dit kan gratis 
en vrijblijvend tot 7 oktober.
Sportcentrum AeroFitt, Bronsber-
gen 27, Zutphen. Voor meer in-
formatie op de website of bel naar 
(0575) 820222.
   

 ■ www.aerofitt.nl

   

Evaluatie Kunst4Daagse 2015
BRONCKHORST - De Kunst4Daag-
se Bronckhorst was dit jaar van 
14 t/m 17 mei, in totaal vier da-
gen. De Werkgroep heeft aan de 
hand van een enquête de deel-
nemers naar haar bevindingen 
gevraagd. Hieronder volgt een 
overzicht van de resultaten. Van 
de 66 locaties, met in totaal rond 
de 120 kunstenaars, waarvan 82 
betalende, ontving de werkgroep 
45 reacties, waarvoor veel dank. 
Er is veel en goede respons geko-
men, daar kan de werkgroep wat 
mee!

Hemelvaartsdag en de zondag zijn 
het meest bezocht. Het slechte 

weer van zaterdag was in de be-
zoekersaantallen terug te vinden. 
Het totale aantal bezoekers kwam 
ongeveer overeen met het totale 
aantal van vorig jaar, nu dan ge-
concentreerd over vier in plaats 
van tien dagen.

Vier in plaats van tien expositie-
dagen werd over het algemeen 
als goede keuze beschouwd. Ook 
het komende jaar beslaat de K4D 
daarom weer vier dagen.

De reacties op de verspreide bro-
chure waren overwegend positief. 
Toch waren hier en daar ook enke-
le aantekeningen: De verspreiding 

was wisselend, meer buiten de 
gemeente, in de regio. Eerder ver-
spreiden, zo'n twee weken vooraf. 
Over de inhoud was er nogal wat 
verschil van mening. De meeste 
reacties waren positief, ook von-
den enkelen de kwaliteit slecht, 
met slechte fotoweergave.

Velen waren overwegend enthou-
siast over de opening, er was veel 
lof voor het moment, woensdag 
voorafgaand van 17.00 tot 19.00 
uur, de gekozen locatie: Ludgrus-
gebouw, het programma met de 
korte speeches, de mooie Power-
Point, goede keuze muziek en at-
tent: waaier aan het glaasje. Er wa-
ren ongeveer 80 bezoekers.

De contacten met de leden van de 
Werkgroep werden vooral als goed 
en flexibel beoordeeld.

Voor de komende Kunst4Daagse, 
de tiende editie, waar de werk-
groep een extra feestelijk tintje aan 
wil geven, ontving zij veel goede 
suggesties, waar ze zeker wat aan 
hebben en die door de Werkgroep 
zullen worden meegenomen in de 
organisatie van de Lustrumeditie. 
Noteer alvast de volgende editie: 
van donderdag 5 tot en met zon-
dag 8 mei 2016. Aanmelden kan 
tot 31 december 2015. Nadere in-
formatie volgt binnenkort.

Bridgeclub Bronkhorst 
Kroegentocht

HENGELO - Op zaterdag 19 sep-
tember is de jaarlijkse Kroegen-
tocht gespeeld. Een gezellige dag! 
Na de ontvangst met koffie en 
cake bij Partycentrum Langeler 
kon, na uitleg van de wedstrijd-
leider, op tijd worden begonnen. 
Met 46 paren verdeeld over vier 
lijnen is gespeeld bij Langeler, 
Marktzicht, Jansen & Jansen, 
Leemreis, De Egelantier en Ons 
Huis.

In elke locatie waren van te voren 
vier of vijf tafeltjes klaargezet. Na-
dat vier spelletjes (één ronde) ge-
speeld waren, moesten de deelne-
mers zich verplaatsen om de vol-
gende ronde in een andere locatie 
tegen andere paren te spelen.
Met het verplaatsen tussen de 
verschillende locaties werden de 
deelnemers 's morgens goed nat 
geregend, waarna een van hen 
besloot maar een nieuwe trui te 
kopen in plaats van verkouden te 
worden door natte kleding. Maar 
aan het eind van de dag konden 
ze een drankje nuttigen, heer-
lijk in het zonnetje. De wedstrijd 

verliep perfect en daarvoor dank 
aan wedstrijdleider Ruud Bijloo. 
De drie hoogst geëindigden van 
elke lijn mochten een mooie prijs 
uitzoeken. Daarvoor dank aan de 
Activiteitencommissie. En voor de 
liefhebbers was er daarna nog een 
goed verzorgd buffet, daarvoor 
dank aan Partycentrum Langeler!

Uitslag Lijn A: 1. Marijke Hilder-
ink & Erica Schut 62,05%, 2. Jose 
Peree & Leny Roelofsen 59,38%, 3. 
Marjon Wierink & Hans van Rijn 
53,57%.
Lijn B: 1. Joke Damveld & Hans 
Oldhoven 57,50%, 2. Henk Wagen-
voorde & Th. Middelkoop 56,79%, 
Gedeelde 3. Dinie Hartelman & 
Ruud Bijloo en Els van 't Padje & 
Inge van Weij 55,00%.
Lijn C: 1. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 73,57%, 2. Alie Norde & 
Will Warnaar 61,43%, 3. Ans Knaake 
& Leida Pennekamp 57,86%.
Lijn D: 1. Rina Wigman & Gerda 
Nulden 65,37%, 2. Riek Engels & 
Frank Willemsen 62,14%, 3. Riet 
Botschuyver & Cilia Huisman 
60,00%.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 17 septem-
ber, de derde avond eerste com-
petitieronde.

A-lijn: 1. Dinie Hartelman & Ruud 
Bijloo 61,25%, 2. Hennie van Dru-
ten & Gonnie Hulleman 55,94 %, 
3. José & René Winkelman 55,94%. 
Lijn B: 1. Ans Knaake & Leida Pen-
nekamp 59,38%, 2. Theo Damen 
& Theo Schut 57,40%, 3. Truus & 
Cees Mortier 54,69%. Lijn C: 1. 
Agnes Pietersen & Theo van Aalst 

61,98%, 2. Riekie Nieuwenhuis & 
Lenie Lamers 59,38%, 3. Jirka & 
Svatja de Wolf 55,21%.
Zoals nu bekend, is de bridgecur-
sus voor beginners op vrijdagmor-
gen in Keijenborg. Vervolg en/of 
opfriscursus op een maandagmor-
gen, bij voldoende deelname.
Wilt uzelf meer leren of kent u 
mensen die hiervoor in aanmer-
king komen, spoor hen aan zich op 
te geven! Dit kan bij Marijke Hil-
derink, telefoon (0575)464170.

   

Kerk en Radio
ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma 'De Muzikale Ont-
moeting', iedere maandagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur bij Ra-
dio Ideaal, zijn voor de komende 
uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.

Op 29 september zal Joke v.d. Vel-
de uit Hengelo aan de uitzending 

meewerken. Ds. Nelle-Mieke Drop 
van de Protestantse gemeente 
Zelhem houdt op 5 oktober een 
overdenking. Dhr. RIen Baauw uit 
Wichmond is studiogast 12 okto-
ber. Muzikale verzoekjes t/m vrij-
dags voor de uitzending aanvragen 
via telefoon (0314) 622878. De fre-
quenties: FM 91.1 of 94.00, 105.1 
t/m 107.7 en via www.ideaal.org.

Fitnessruimte Sportcentrum AeroFitt in Zutphen.

De werkgroep Kunst4Daagse Bronckhorst.

Bridgeclub Bronkhorst kijkt terug op een geslaagde kroegentocht.
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 Houtkachels  Gaskachels

 Pelletkachels  Haarden

Onze showroom is geopend op: 
Donderdag 13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag  09.00 - 17.00 uur 
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur

Andere dagen op afspraak.

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575-470354
06 17236100

www.hetkacheltje.nl

Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Service medewerker transport en 
logistiek m/v
Ben jij een ervaren service medewerker en ben je 
per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Onze opdrachtgever is producent van bouw gerelateerde 
producten. Zij leveren veelal via aannemers. Op het moment 
dat de producten verzonden worden naar de eindklant dienen 
deze verzendklaar te worden gemaakt en ingepland te worden 
voor transport. Dit plannen doe je in een geautomatiseerd 
CRM pakket. Bij klachten of onvolkomenheden ben je het 
eerste aanspreekpunt voor de klant. Je lost deze zo goed en 
zo snel mogelijk op en gaat in overleg met productie en werk-
voorbereiding. De functie betreft een echte after sales functie!

Operator Metaal (startend) m/v
Heb jij veel technisch inzicht en zou je graag bij een 
bedrijf willen werken waar je veel kunt leren? 

Functieomschrijving
In deze functie word je intern opgeleid tot een zelfstandig ope-
rator. Je bewerkt metaal met behulp van twee machines, die 
je zelf moet instellen en bedienen. Je voert de instellingen in 
op de computer, waarna het programma wordt verstuurd naar 
de machine. Eigen inzicht en meedenken is in deze functie 
is erg belangrijk. Tevens ben je verantwoordelijk voor het 
nauwkeurig afwerken van het eindproduct. Kwaliteit is in deze 
functie van zeer groot belang. Wij zoeken voor deze functie 
iemand die flexibel inzetbaar is, aangezien het werk in 3- en 4 
ploegendiensten is, en op korte termijn wordt er opgeschaald 
naar 5-ploegen.

Sign Monteur m/v

Ben jij een allround monteur uit de grafische industrie?

Functieomschrijving
In de functie van Sign Monteur ben je verantwoordelijk voor 
diverse montagewerkzaamheden binnen een internationale 
werkomgeving. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit 
het assembleren van lichtreklames en montagewerkzaam-
heden. Je werk vindt plaats in de werkplaats, echter, kan het 
voorkomen dat je montagewerkzaamheden uitvoert op locatie 
in Nederland of Europa. Omdat je met internationale opdracht-
gevers te maken hebt, is het belangrijk dat je Engels en Duits 
kan spreken en lezen. De werkdruk kan in deze functie met 
pieken erg hoog zijn, het is belangrijk dat je stressbestendig 
bent en zelfstandig je werkzaamheden kan uitvoeren.

Machinaal Houtbewerker m/v
Heb jij technisch inzicht en heb je de opleiding tot 
machinaal houtbewerker of timmerman afgerond?

Werkzaamheden
Voor diverse opdrachtgevers in de regio van Lochem zijn wij 
met regelmaat op zoek naar startende en ervaren Machinaal 
Houtbewerkers. In de functie van Machinaal Houtbewerker 
ben je werkzaam in de werkplaats en verricht je diverse mon-
tage- en productiewerkzaamheden. Het is belangrijk dat je 
ervaring hebt met het lezen van technische tekeningen of pro-
ducten kunt monteren aan de hand van werkinstructies. Verder 
heb je ervaring met het afmonteren en stellen van producten.

Werkvoorbereider/ 
tekenaar m/v
Ben jij op zoek naar een 
veelzijdige functie en heb je 
kennis van Autocad 3D?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk 
voor het tekenen van diverse soorten 
constructies.  Daarnaast ben je verant-
woordelijk voor calculaties, bereid je het 
werk voor, koop je materialen in, werk je 
offertes uit en heb je contact met klanten.

TE KOOP:

Aardappelen 
en diverse groenten

Geteeld zonder bestrijdingsmiddelen
en kunstmest!

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur

M. ABBINK
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

SCHITTERENDE KARPETTEN
VELE KLEUREN, VELE (AFWERK) 

MOGELIJKHEDEN
KAN EVENTUEEL OP MAAT 

GEMAAKT WORDEN

Bijv. 160 x 230 voor slechts € 255,-

Maandaanbieding  SEPTEMBER

Verzamelbeurs 
Lichtenvoorde 

 

Postzegels – Munten – Ansichtkaarten 
____________________________________________ 

 

Zondag 27 September 2015 
 
 

Locatie: “De Swite” 
Hendrik Leemreizestraat 2 

10.00 tot 16.00 
 

 
Voor de jeugd is er het postzegelwinkeltje 

en een leuke attentie 
_____________________________________________ 
 
           
 
 
 
 
 

Inl: Henk Grievink – T: 0544-375707 na 18.00  
 E: henkgrievink@hotmail.com – I: www.pzvdeachterhoek.nl 
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www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen
	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:
	 -	Trouw-	en	relatieringen
	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

•	 Inkoop	oud	goud

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

Werken

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

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

“Zonder hulp zat ik nu kreupel thuis”

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

DIRECT
DONEREN   ikkanwerken.nu

GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31

LFW-Ik_Kan_Adv_130x150_V2_1.indd   1 21-11-14   16:06



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 huisart-
senpost.

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:
26 - 27 september, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 
niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens kantoortij-
den het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kan-
toortijden, als het niet kan wachten tot de eerst-volgende 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 jeugd-
gezondheidszorg.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 
50. Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en 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 telefo-
nisch (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 (juli/augustus t/m 16.00 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, doorverwij-
zing huisarts niet nodig. 
Verhuur cursus/therapieruimte.

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 27 september, 10.00 uur.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 27 september, 10.00 tot 12.00 uur, Oecumenische viering 
in de Dorpskerk
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 27 september, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, H.A.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 september, 17.00 uur, Eucharistieviering, 
vg. pastoor H. Scheve.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 september, 9.30 uur, Eucharistieviering, 
vg. pastoor H. Scheve.

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

Kringloop de Boedelhof Enkweg 17b 
in Vorden 650m² winkelplezier di t/m 
vrij 9.00-17.00 zaterdag 9.00 -16.00 
laatste zat. v/d maand magazijnver-
koop
   
KIPPENMESTKORRELS, het beste voor 
uw GROENTE-SIERTUIN en GAZON. 25 
Kg zak 7 euro, 4 zakken 25 euro. Mors-
dijk 2, Ruurlo. 06-12971503.
   
Stallings- sleutelruimte gevraagd voor 
oldtimer (Volvo Amazon) in Vorden of 
omgeving. Tel.: 06-47842994
   
Donderdag 24 september De Cléding-
kanTine Kledingbeurs voor Tieners / 
Dames. Van 18.00 tot 20.30 uur. Par-
tycentrum Langeler Spalstraat 5 in 
Hengelo Gld
   
Woonruimte te huur gezochtdoor be-
trouwbare man, middelbare leeftijd, 
Vorden (ook buitengebied), min. 2 slp-
kmrs, 06-45464909

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

T.k. nw. tapijttegels meer dan 100 
verschillende kleuren/motieven 
vanaf 0.90 p/tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.
   
Gratis fruit plukken rondom de moes-
tuin van Buiten Gewoon Buiten. 23-9 
t/m 4-10 bij Feltsigt.
   
Ratten, muizen, mollen of konijnen-
bestrijding. Bel Don Veenhuis 06-
10499025.
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel gewoon 
Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 
16, (06) 51 60 15 16.
   
Het appelseizoen gaat weer van start 
op woensdag 23 September a.s. Per 
kist of per kilo. Wij zijn er elke dag be-
halve dinsdags. Fam. Ooyman, Groen-
loseweg 37, tel: 0573-491261.
   
Volop mooie biopompoenen in onze 
sfeervolle kas te Zelhem, www.aalde-
ring-destek.nl 0314 324356
   
Wespennesten bestrijding 06-
54323046; Martin Spiegelenberg
   
Bij ideële kringloopwinkel “De Werf”, 
Enkweg 11 in Vorden kunt u elke och-
tend (behalve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur en dins-
dag, donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht voor een 
groot assortiment meubels, kleding, 
witgoed, elektronica, huishoudelijke 
artikelen, boeken enz..Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen kan tij-
dens openingstijden of d.m.v. een te-
lefonische afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.com. Tevens 
kunt u via ons telefoonnummer een 
afspraak maken voor het ophalen van 
spullen.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

23 t/m 29 september 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 23 sept.Bosuiensoep/Hachee, aardappelkroketten  
en rode kool 

Donderdag 24 sept. Wokki wokki van kipfilet met roerbakgroente, rijst en 
rauwkostsalade/Bavaroise met slagroom

Vrijdag 25 sept. Tomatensoep/Zalmfilet met dillensaus aardappelen  en 
groente

Zaterdag 26 sept. Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkostsalade/
IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 28 sept. Gesloten
Dinsdag 29 sept. Wiener schnitzel met aardappelen en groente / 
 IJs met slagroom
OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 
Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque... 
kookworkshop, feestjes en meer! Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u 
vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u 
komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

VLOOIENMARKT 
VORDEN

Zondag 11 oktober a.s.
10.00-17.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink
Het Jebbink 13

Inf. Kr.hr.
tel.: 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl

Op 7 september ben ik 
verhuisd van het 
Stegestuk in Zelhem 
naar de Zonnekamp.

Mijn nieuwe adres:
Jo Tijken - de Greef
Holterhoek 10, 
kamer 120
7003 DS Doetinchem

Nieuw telefoonnr.:
0314 - 320 422

WERELDWINKEL 
VORDEN

in onze Opfris-
opruiming tot zaterdag 
26 september 13.00 uur

veel artikelen
70% korting

niet afgeprijsde artikelen 
20% korting 

help ons de winkel 
leegmaken




