
Floris van Zeeburg deed mee aan NK 
zoetwater hengelen jeugd te Urk. B  11

De vier leden die van de oprichting lid zijn, v.l.n.r.:Aaltje Fokkink, Gerrie Nijenhuis, Gerrie Fokkink en Jootje Stokkink. Foto: PR

Vrouwenclub Medler viert haar 45-jarig bestaan
VORDEN - “Of we ons gouden ju-
bileumfeest halen?” Voorzitter 
Riek Wunderink van Vrouwen-
club Medler is stellig. “Jazeker. 
Maar of we ons zestig jaar be-
staan zullen vieren? Dat is een 
ander verhaal als we geen nieu-
we instroom van leden krijgen.”

Door Jan Hendriksen

Vrouwenclub Medler vierde 
woensdag 30 september haar 
45-jarig bestaan met een gezellige 
middag bij de Lindesche Molen. 
Normaliter is clubgebouw ‘Samen 
Sterk’ van Touwtrekverenging Vor-
den de uitvalsbasis voor de 34 leden 
tellende vrouwenclub die haar oor-
sprong heeft uit Touwtrekvereniging 
Medler. Maar voor deze gelegen-

heid zocht men het buitenshuis. 
“De vrouwen van de touwtrekkers 
vonden dat zij ook wel eens een 
avondje van huis af mochten”, zo 
verklaart Riek Wunderink (66).
De club ging van start met tien 
vrouwen. Janna Brummelman was 
de eerste voorzitster van de club. 
Kwamen de leden van oorsprong 
uit de buurtschappen Medler, De 
Wiersse en Brandenborch. Naar 
gelang werden ook steeds meer 
vrouwen uit het dorp Vorden lid 
van Vrouwenclub Medler. “Mo-
menteel komt het gros van de le-
den zelfs uit het dorp”, zo blijkt uit 
de ledenlijst die Wunderink ter ta-
fel legt. En het gros heeft de leeftijd 
van boven de 65 jaar. De jongste is 
63 en de oudsten 87 jaar. “En dat 
baart ons zorgen. We hebben in 

tegenstelling tot Vrouwengroep 
Linde geen instroom van jonge 
nieuwe leden. Hoe dat komt? Ik 
weet het niet. Misschien dat Linde 
een hechtere buurtschap is.” Was 
de frequentie van samenkomst tot 
voor enkele jaren geleden van sep-
tember tot en met mei eenmaal in 
de veertien dagen. Riek Wunderink: 
“Momenteel is op de maandag-
avond die frequentie een maal in 
de drie weken. We organiseren dan 
zowel ontspannende gezellige als 
educatieve en creatieve avonden.
Ook behoort jaarlijks een Kerstvie-
ring tot de programmering evenals 
een uitje. In het verleden gingen 
we altijd met een bus een dag uit. 
Maar dat lukt door de vergrijzing 
niet meer.” Om de kas te spekken 
is men de laatste jaren ook steevast 

van de partij op de Medler Fair. Het 
negende lustrum werd vorige week 
gevierd in de sfeervolle Lindesche 
Molen waar men ook gebruik van 
het theater mocht maken. Mede 
door de schenking van Kringloop-
winkel De Werf (600 euro) kon er 
flink uitgepakt worden. Zo werden 
de vrouwen getrakteerd op een op-
treden van The Neighbour Sisters 
uit Gorssel. En in de pauze van het 
optreden lieten de vrouwen het 
Twentse Höfke (advocaat met boe-
renjongens op brandewijn en slag-
room) zich ook goed smaken. Na af-
loop stond een heerlijk buffet klaar 
van Reinier en Leonie’s Groente en 
Fruit. Tot slot werden vier vrouwen 
gehuldigd omdat ze al vanaf de op-
richting (1970) lid zijn. Aaltje Fok-
kink (87), Gerrie Fokkink (87), Ger-
rie Nijenhuis (66) en Jootje Stokkink 
(66) werden in het zonnetje gezet en 
ontvingen uit handen van de voor-
zitter een prachtige bos bloemen 
gesponsord door Gerbert Halfman. 
Alle vrouwen gingen voldaan met 
een prachtige roos huiswaarts.

Het bestuur van Vrouwenclub 
Medler bestaat momenteel uit 
Riek Wunderink (voorzitter), Wil-
lemien Hulshof (secretaris), Diny 
Walgemoet (penningmeester), 
Mini Gotink (bestuurslid) en Ger-
di Roelvink (bestuurslid).
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Slaatjesactie 
Harmonie Vorden
VORDEN - Op zaterdag 10 oktober 
organiseert Harmonie Vorden in 
samenwerking met Café Restau-
rant de Herberg voor de 35e keer 
de jaarlijkse slaatjesactie.

Op zaterdagmorgen 10 oktober 
staan de verkopers (in het dorp 
en het buitengebied) bij u aan de 
deur. De leden van de Harmonie 
hopen dat heel Vorden op deze 
dag geniet van heerlijke verse Her-
berg Slaatjes, zodat rond het mid-
dag uur alles uitverkocht is! Ver-
kopers gemist? Geen probleem, 
bij De Herberg aan de Dorpsstaat 
staat een kraam waar u ze alsnog 
kunt kopen. De opbrengst van de-
ze actie komt, al 35 jaar, ten goede 
aan onder andere de aanschaf van 
instrumenten, bladmuziek en de 
opleiding van leerlingen. Allemaal 
zaken die nodig zijn om de vereni-
ging toekomst bestendig te hou-
den. De vereniging is bijvoorbeeld 
begonnen met een basisscholen 
project, waar in een periode van 
negen weken de leerlingen van 
de hoogste groepen kennis maken 
met muziek.

Op zaterdagavond 28 november 
geeft het harmonieorkest samen 
met het trombone ensemble “Low 
Brass Connection” een prachtig 
avondvullend concert in de NH 
Dorpskerk.

Bokbierdag 
Zutphen
Zutphen viert de 19e editie 
van de Nationale Bokbierdag 
op zondag 11 oktober. De Zut-
phense horeca presenteert 
meer dan twintig soorten bok-
bier. Er is live muziek, een nos-
talgische optocht met paarden 
en historische voertuigen.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61
D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 5 t/m 10 oktober

OP=OP
Boerenmetworst

150 gram halen
100 gram betalen

Tomaat-
Mozzarella-
salade

150 gram halen
100 gram betalen

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel.  0575 - 55 13 21
Fax 0575 - 55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Dikke
vlees-
ribben

750 gram

Elke dag 
de scherpste 
aanbiedingen 
en unieke 
PLUS acties!

Hans Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255 BL | Hengelo (Gld) | T: 0575 46 37 77

www.plus.nl Openingstijden: ma-wo 8.00 - 20.00 | do-vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00

3.00

Jaargang 77



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

Terminus

Het is nacht
Ik sluit mijn ogen

Mijn levenstrein op weg naar morgen
Zo maar ineens ontspoord, uitgerangeerd

In de nacht van 3 op 4 oktober is geheel 
onverwacht overleden onze lieve man en vader

Nico Eyck
Wij moeten afscheid nemen van een veelzijdig 
mens. Arts in hart en nieren, organisator, 
innovatief met onbeteugelde energie werkend 
aan de verdere ontwikkeling van de 
huisartsenzorg.

* Roermond  † Hengelo Gld.
07-07-1959 04-10-2015

Janette Eyck-Wijn
    Taco
    Quinten

Banninkstraat 50
7255 KE Hengelo Gld.

Wij willen de patiënten van dokter Eyck 
uitnodigen om afscheid te nemen op donderdag 
8 oktober vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur in 
“Ons Huis” Beukenlaan 30, 7255 DM Hengelo 
Gld. 

In plaats van bloemen kunt U een bijdrage 
leveren aan de Nederlandse Hartstichting in de 
collecte bussen.

“zo stil”  -   Blöf
Geen sigaartjes meer, geen koffie, geen fluitsymfonie 

meer in de gangen van de praktijk…… zo stil

Nico Eyck
 

Wat gaan we hem missen!

Hengelo, 4 oktober 2015,

   De meisjes, Carola, Ans,   
   Helga, Yvette & Myrthe
   Sabine Janssen, huisarts
   Antoine de Blok, 
   waarnemend huisarts

Van het concert des levens krijgt niemand een program
 
Verdrietig zijn wij om het verlies van onze broer,  
zwager en oom

Lammert Rietman
 Echtgenoot van Toos Rietman-te Kiefte 

In de leeftijd van 84 jaar

Vorden, 1 oktober 2015 
   Ab Rietman
                   Wim en Willy Rietman
   Mini Rietman
    neven en nichten

Zoals hij leefde is hij heengegaan,
eenvoudig, tevreden en karaktervol.

Heden is in alle rust van ons heengegaan onze 
lieve en zorgzame vader, groot- en overgrootvader

GERRIT BOGCHELMAN
sinds 30 januari 2000 weduwnaar van

Gerdina Bosch

* 16 maart 1919 † 5 oktober 2015

 Zelhem:  Dick en Ria Bogchelman

 Hengelo Gld.:  Miep en Henk Bosman

 Hengelo Gld.:  Dini en Peter Berenpas

 Vorden:  Gerrit en Anja Bogchelman

  Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, De Delle 115

Correspondentieadres: 
Hoetinkhof 110, 7251 WE Vorden.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers 
van Sensire en zijn thuishulp voor alle liefdevolle zorg 

en aandacht.

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op vrijdag 9 oktober om 
14.00 uur in de Hervormde Kerk te Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid  
tot afscheid nemen van 13.20 tot 13.50 uur.

Aansluitend zullen wij hem begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats, 
Kerkhoflaan 4 te Vorden.

Na de begrafenis komen we samen in Hotel 
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden waar gelegenheid 
is tot condoleren.

Met verdriet geven wij  kennis dat tijdens zijn gelief-
de sport is overleden onze zwager en oom 

Jarich Renema
 

Jarich was getrouwd met onze zus Truida †, 
nu getrouwd met Anny Bokkinga.

Heerenveen, 30-09-2015   
   Bernard † en Riek † van Til 
   Jan † en Gerritje van Til 
   Alie en Jan † Straatman
   vrienden Drika en Gerrit †  
   Straatman
   neven en nichten

Na een tijd van afnemende gezondheid is van ons 
heen gegaan onze beste zwager en oom

Lammert Rietman
 echtgenoot van Toos Rietman - te Kiefte †

in de leeftijd van 84 jaar

Vorden, 1 oktober 2015

  Willy en Gert† Schieven
  Bertha† en Jan Diepenbroek
  Bertha NijenEs
  Gerrie en Gerard† Wisselink
  neven en nichten

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het plotseling overlijden van onze zeer gewaar-
deerde collega
 

N.J.C. Eyck
Nico 

We zullen zijn gefluit, gezelligheid, humor  en de 
prettige manier van samenwerken erg missen. 
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie veel 
sterkte toe in deze moeilijke periode.

Medewerkers Fysiotherapiepraktijk Jentha
Handwijzersdijk 7
7255 MJ  Hengelo Gld.

Heden overleed onze zwager
 

Gerrit Bogchelman
 

in de leeftijd van 96 jaar.

   Jan Bosch
   Marie Rossel-Bosch

Na een jarenlange prettige samenwerking zijn wij 
diep getroffen door het plotseling overlijden van onze 
collega
 

Nico Eyck
 
Wij wensen Janette, Taco en Quinten heel veel sterkte 
met dit grote verlies.

Huisartsenpraktijk Koning en medewerkers
Huisartsenpraktijk ter Horst en medewerkers

Wij willen iedereen bedanken die in welke vorm dan 
ook ons 60 jarig huwelijk tot een onvergetelijke dag 
hebben gemaakt!!!!

 Goos en Jo 
Winkel-Koerselman

Pa/Opa betekende veel in ons leven.
Alles heeft hij ons gegeven.
Een vader met een hart van goud.
een opa waar iedereen van houdt.
Nu rest ons nog van al die dingen,
de dierbare herinneringen.
Het afscheid doet ons pijn,
maar in ons hart zal hij er altijd zijn.

LAMMERT JAN RIETMAN
echtgenoot van

Tonia Frederika te Kiefte †

In de leeftijd van 84 jaar.

 Vorden: Jan Rietman
  Jessica
  Jeroen 

 Ruurlo: Ida en Jan Bensink-Rietman
  Frieanne en  Sjoerd 
  Suzan en Joris
  Marc en Marlies

 Hengelo: Gerrit en Gerdien Rietman-Wolters
  Dennis en Yvana
  Roy en Rosanne
  Jordy

 Vorden: Wim en Linda Rietman-Groot Jebbink
  Jasper en Nienke, Lena
  Wendy en Bram
  Sander

Vorden, 1 oktober 2015

Correspondentie adres: 
Baakseweg 12, 7251 RH  Vorden.

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
dinsdag 6 oktober te Vorden plaatsgevonden.

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden  
van huisarts

Nico Eyck
Nico was tevens bestuurder van de BV Zorg Oude IJssel. 
We herinneren ons Nico als iemand waarmee we altijd in 
gesprek waren en uitstekend konden samenwerken in de 
wijk en op het gebied van vernieuwingen in de zorg. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en de 
medewerkers van huisartsenpraktijk Eyck. 

Wij wensen hen veel sterkte toe.    

Namens bestuur en medewerkers Sensire/Yunio
Maarten van Rixtel

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.



Ontroerende film over plattelandsleven 
Nepal van Vordense maakt grote indruk

VORDEN - De levensechte film van 
Gerda Bielderman (79) over plat-
telandsbewoners in Nepal ging 
zondag tijdens de Ontmoetings-
dag van Stichting Diyo Nepal in 
het clubhuis van Scouting Vorden 
in première. De Vordense werd 
aangenaam verrast door de gro-
te belangstelling voor haar film 
door de achterban van Stichting 
Diyo Nepal. Het filmzaaltje was te 
klein om iedereen een plek te ge-
ven. In twee voorstellingen keken 
in totaal 125 mensen naar bijna 
veertig minuten professioneel ge-
monteerde beelden met toepas-
selijke muziek en toelichtingen.

Door Jan Hendriksen

Huiselijke taferelen, ambachtelijke 
werkzaamheden, liefdevolle om-
gangsvormen. Gerda Bielderman 
heeft er een ontroerende film van 
gemaakt. De bijna tachtigjarige 
wereldreizigster maakte de opna-
mes net voor de rampzalige aard-
beving in april in Nepal. Ze mon-
teerde daarom aan het eind van de 
film aangrijpende fotobeelden die 
daarmee de impact van de film nog 
versterken.

"Tijdens de aardbeving was ik niet 
in staat de filmcamera te bedienen. 
Ik was graag nog een paar weken 

gebleven om het dagelijks leven 
van de mensen in Nepal verder in 
beeld te brengen. Maar dat ging 
niet, Wie weet wordt mij dat vol-
gende jaar nog gegund." De film is 
gemaakt op verzoek van Stichting 
Diyo Nepal. Voorzitter Martien Uit-
tenbosch van de stichting toonde 
zich bijzonder in zijn nopjes.

De aardbeving 
kostte 8.856 
mensenlevens

"Met deze film krijgt iedereen 
die onze stichting wil ondersteu-
nen een levensecht beeld van het 
werk dat onze veldwerkers in Ne-
pal verrichten." Hij decoreerde 
Greda Bielderman met een Nepa-
lese sjaal, volgens ritueel gebruik 
in dit land. Navraag leert dat de 
film prima geschikt is voor verto-
ning op bijvoorbeeld avonden van 
vrouwenverenigingen. De film is te 
boeken met een mailtje aan info@
diyonepal.nl.

Bij de aardbevingen op 25 april en 
12 mei in Nepal, met het epicen-

trum in Dhading, kwamen 8.856 
mensen om het leven. Gerda Biel-
derman was met haar vriendin 
Wilna Bennink uit Vorden in Ne-
pal toen de desastreuze aardbe-
ving plaatsvond. Wilna's dochter 
Ilse woont daar met haar man en 
kinderen. Samen zetten zij zich in 
voor de kansarme bevolking op het 
platteland. Zondag organiseerde 
de stichting een Ontmoetingsdag 
in Vorden.

Tijdens deze Ontmoetingsdag kon 
men tegen een kleine vergoeding 
deelnemen aan workshops zoals 
werken met vilt, Nepalese kruiden 
potjes vullen, handschilderingen 
met henna laten maken en yoga 
beoefenen. Ook kon men vers ge-
bakken wafels en pannenkoeken 
kopen. Alle opbrengsten waren be-
stemd voor de stichting.

Voorzitter Martien Uittenbosch: 
"Direct na de aardbeving in Nepal 
is er vanuit onze achterban heel 
veel hulp op gang gekomen. Nu 
een half jaar na dato wilden we 
graag met deze Ontmoetingsdag 
de aandacht blijven vestigen dat er 
nog heel veel hulp nodig is. En dat 
is gelukt."
   

 ■ info@diyonepal.nl

   

Marketing op de agenda van het
Vordens Ondernemerscafé
VORDEN - Na de inspirerende 
thema-avond in september over 
Crowdfunding gaat het Vordens 
Ondernemerscafé door met een 
thema dat daar behoorlijk dicht-
bij ligt. Op donderdag 15 oktober 
staat het onderwerp 'marketing' op 
de agenda. Want hoe zorg je er als 
ondernemer voor dat jouw bedrijf 
in beeld komt én blijft? Hoe fiks je 
dat?

De gastspreekster van de avond is 
Tetske Rouweler, expert op het ge-
bied van marketing en actief met 
haar gelijknamige bedrijf Tetske. 
Haar motto? Tetske fikst 't. En dát 
doet ze, want ook al is ze pas 27 
toch is ze alweer een paar jaar ac-
tief als zelfstandig onderneemster. 
Zij heeft haar ondernemende aard 
met de paplepel ingegoten gekre-

gen, want Tetske komt uit een echt 
ondernemersgezin. Ondernemers 
weten natuurlijk wel dat het slim is 
om flink wat aandacht te besteden 
aan marketing. Maar hoe doe je dat 
dan en wat is nou echt belangrijk?

Daar weet Tetske wel antwoord op: 
"Beleving en passie zijn de sleutel 
tot succes!" Tetske maakt bij haar 
aanpak gebruik van de cirkel van 
'waarom' van Simon Sinek. Hij is 
de bedenker van 'the golden circle', 
een model dat draait om het 'wat', 
'hoe' en 'waarom' van bedrijven.

Met name het 'waarom' gedeelte, 
dat ingaat op de vraag wat de on-
dernemer drijft, verdient in het 
model bijzondere aandacht. Want 
de motivatie van de ondernemer 
is van grote invloed op de onder-

neming en zeer voelbaar voor 
klanten. De locatie bij deze thema-
avond is Frappant eten&drinken 
aan de Mispelkampdijk 11 in Vor-
den. Vanaf zes uur zijn hun deuren 
geopend en het programma start 
om half zeven.

Ook naar het Vordens Onderne-
merscafé? Mail dan uiterlijk 13 ok-
tober. Kosten bedragen € 17,50 p.p., 
inclusief eten en exclusief drinken. 
Geen lid? Laat je introduceren door 
één van de leden of neem gewoon 
even contact op.
   

 ■ info@vordensondernemerscafé.
nl ■ www.vordensondernemerscafé.
nl

Meubelafdeling 'De Werf' 
wordt uitgebreid
VORDEN - Vanwege de enorme 
vraag (en aanbod) van meubels 
heeft kringloopwinkel 'De Werf' 
in Vorden besloten haar meubel-
afdeling uit te breiden met een 
extra winkelruimte van 140 m2. 
Bezoekers hebben op die ma-
nier niet alleen een grotere keus, 
maar de meubels kunnen door 
de uitbreiding ook beter gepre-
senteerd worden.

Deze extra winkelruimte wordt 
gecreëerd door de 1e verdiepings-
vloer uit te breiden. De verbou-

wing, die in de 4e week van ok-
tober zal aanvangen, zal circa 5 
weken in beslag nemen. Tijdens 
deze verbouwing heeft de meu-
belafdeling minder ruimte tot haar 
beschikking en daarom is besloten 
de meubels tot eind oktober aan te 
bieden tegen een korting van 50%. 

Zoekt u nog een stoel, kast, tafel, 
schilderij of een bed, dan kunt 
u dus de komende weken tegen 
bodemprijzen in het bezit komen 
van kwalitatief in zeer goede staat 
verkerende goederen.

   

Sing-in met 'liedjes van 
vroeger'
VORDEN - Deze herfst gaat de 
Sing-In weer van start. Met veel 
plezier worden bekende liedjes 
van vroeger gezongen.

Dick Wagenvoort zorgt op zijn ac-
cordeon voor de muzikale bege-
leiding. Iedereen is van harte uit-
genodigd om op dinsdagmiddag 

13 oktober mee te komen zingen. 
Neem gerust vrienden, familie en 
buren mee. 

De Sing-in begint om 14.30 uur in 
het Kulturhus het Dorpscentrum 
in Vorden. Deelname is gratis. 
Voor informatie bel: 0575 - 55 65 
68

   

Vrouwengroep
Wichmond/Vierakker 
WICHMOND - Op 14 oktober zal de 
heer Gerrit Voskamp, kaderin-
structeur van meerdere EHBO-
afdelingen, de dames komen 
vertellen over wat te doen bij on-
gevallen thuis of in de buurt.

Hij doet dat op een aansprekende 
en humorvolle manier. Het zijn 
vaak eenvoudige handelingen die 
het verschil maken. Sta sterker in 

je schoenen als jouw partner of 
(klein)-kind iets overkomt en kom 
naar deze zinvolle avond in ge-
bouw Withmundi te Wichmond. 
De koffie staat klaar om 19.30 uur.

Deze uitnodiging geldt vanzelf-
sprekend alle leden van de O.V.G., 
maar ook niet-leden met belang-
stelling voor dit onderwerp zijn 
van harte welkom.

   

Kinderboekenweek
VORDEN - De Kinderboekenweek 
is dit jaar van 7 tot 18 oktober. 
Het thema is: Raar maar waar! 
De onderwerpen natuur, weten-
schap en techniek staan dit jaar 
centraal.

Kinderen zijn nieuwsgierig, wil-
len alles weten en gaan graag op 
onderzoek uit. Juist door boeken 
te lezen vinden ze antwoord op 
hun vragen en doen ze gekke ont-
dekkingen. In bibliotheek Vorden 
staan van tal van leuke boeken 
over het thema van dit jaar. 

Daarnaast is er op donderdag 15 
oktober een voorstelling van 30 
minuten, geschikt voor kinderen 

van 3 tot 7 jaar. Kom kijken naar: 
"Olaf & Giraf in Londen". Reis met 
Olaf mee naar Londen tijdens dit 
interactieve voorleestheater. Leer 
spelenderwijs een beetje Engels 
van Giraf en maak kennis met au-
teur en uitgever! 

De voorstelling begint om 15.30 
uur. Let op: kaartje verplicht. Deze 
kaartjes zijn gratis af te halen bij 
bibliotheek Vorden. Op is op! Kijk 
voor alle andere activiteiten tij-
dens de Kinderboekenweek op de 
website.
   

 ■ www.
bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Standhouders gezocht 
Vordense Kerstmarkt
VORDEN - Op zaterdag 12 decem-
ber van 14.00 - 19.30 uur wordt 
weer een gezellige Kerstmarkt in 
het centrum van Vorden georga-
niseerd.

Voor deze markt is de organisatie 
op zoek naar bedrijven, verenigin-
gen, maar ook particulieren die 
zich willen presenteren aan het 
publiek.

Heb je leuke artikelen om te ver-

kopen, zoals sieraden, jams, Kerst-
cakes, hobbyartikelen of wil je een 
leuke ambacht laten zien? Meld je 
dan nu aan!
   

 ■ Marianne Weulen Kranenbarg 
(marianne@weulenkranenbarg.
nl) 
Nicolette Jager (qumula@xs4-
all.nl) 
Irene Burger (deburgerij.
vorden@gmail.com)

Gerda Bielderman gaf tekst en uitleg bij haar film over Nepal. Foto: Jan Hendriksen.
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www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 6 t/m 12 oktober 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.

IN DE VOL SMAAK!!! 
             
hollandse SPINAZIE 500 gram   0.79
CITRUS VOORDEEL!!!
deze week...
PERS SINAASAPPELEN
sappig en VOL van SMAAK 2 kilo  2.99
IN DE VOL SMAAK!!!

ZESPRI KIWI GREEN    
   500 gram  1..69
GROENTE KOOPJE

deze week... op ons gehele assortiment

GESNEDEN GROENTEN   

2E ZAK NAAR KEUZE
UIT EIGEN KEUKEN.....

diverse soorten pasta schotels

 per persoon

schotel + rauwkorst naar keuze
                                   per persoon

5.50

6.50

50%
KORTING
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

4 runder

tartaartjes + 4 roomschijven

samen

6

50

TROTS VAN DE KEURSLAGER

2e rookworst 

gratis

SPECIAL

Rookworst 

surprise

2

50

per stuk

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

gebraden 

fricandeau

GRATIS 

TONIJNSAUS

MAALTIJD IDEE

Stamppot

diverse 

soorten

3

50

500 gram

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

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

Oktobermaand =
  Woonmaand 

25% KortingUIT ONZE HUISCOLLECTIE: 

• ROLGORDIJNEN
• VOUWGORDIJNEN
• MULTISHADE
• VERTICALE JALOEZIEËN

• HOUTEN JALOEZIEËN
• DUETTES EN PLISSÉS
• HORIZONTALE 
   JALOEZIEËN

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Tel. (0575) 55 29 28

REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

Vanadis
Uitvaartverzorging

Sinds 1999

Inloopkantoor
Marspoortstraat 18

7201 JC  Zutphen

www.vanadis.nl

Frank Dekker

0575-520505
Dag en nacht bereikbaar

“Een uitvaart binnen 
ieders budget”

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

CAMPERS LANDEN IN 
STEENDEREN

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de 
colofon op pagina 5.



Frank Letterie: "Ik ben er trots op dat Martine dit boek 
geschreven heeft"

Martine Letterie 
geeft lezing over 
haar boek 'De 
genen van mijn 
vader'
VORDEN - Vele familieleden, vrien-
den en belangstellenden waren 
vrijdagmiddag 2 oktober aanwe-
zig in de zaal bij Hotel Bakker in 
Vorden, waar Martine Letterie 
een presentatie gaf over haar on-
langs verschenen boek gebaseerd 
op onderzoek naar haar familie-
geschiedenis van 1600 tot nu. Na 
afloop van de presentatie werd het 
eerste exemplaar van haar boek 
'De genen van mijn vader', hoe 
toepasselijk, aan haar vader Frank 
Letterie overhandigd. Frank Lette-
rie: "Ik ben trots dat je het gedaan 
hebt. Ik ben er erg blij mee", zei 
een zichtbaar trotse vader.

Nadat het geroezemoes van de 
bijna honderd aanwezigen in de 
zaal waren, was het Sjoerdje, de 
dochter van Martine, die als eer-
ste het woord nam, iedereen van 

harte welkom heette en het pro-
gramma van de presentatie uitleg-
de. Vervolgens nam redacteur van 
de uitgeverij en tevens vriendin, 
Marieke van Oostrom, het woord 
en vertelde over de vriendinnen-
afspraak waarbij Martine voor het 
eerst vertelde dat ze dit boek wilde 
schrijven: "Op een druilerige dag 
eind 2012 nam Martine mij en een 
andere vriendin mee naar kasteel 

Hackfort, waar ze vertelde over de 
plannen voor haar boek. Ze gaf 
aan dat ze haar familiegeschiede-
nis al tot 400 jaar terug had uitge-
zocht. Dat had ze zelfs ons nog niet 
eerder verteld!". Nadat Martine de 
felicitaties van haar vriendin in 
ontvangst heeft genomen, neemt 
ze zelf het woord.
In een vogelvlucht, met een dosis 
humor, neemt Martine het publiek 

mee langs de verschillende fami-
lieleden en verhalen in haar boek. 
Martine was van jongs af aan al 
liefhebber van geschiedenis, zoals 
ze tijdens de presentatie liet blij-
ken uit een afbeelding van haar 
jeugddagboek waarin ze schrijft 
'Geen kennelmeisje te willen wor-
den, maar geschiedkundige'."Dat 
was nog uit de tijd dat ik zo graag 
een hond wilde en dacht er op die 
manier veel om me heen te heb-
ben. Tegenwoordig ben ik blij dat 
ik er geen heb", lacht de schrijfster.

Naast haar liefde voor geschiede-
nis, was haar vader de persoon die 
een begin maakte met de fami-
liestamboom. Martine is hiermee 
doorgegaan en heeft uiteindelijk 
tot 1600 haar familiegeschiedenis 
kunnen achterhalen. Dat dit het 
opschrijven waard is, is te lezen 
in haar boek, want zoals Martine 
uitlegt:"Als ik jullie nu alles moet 
vertellen, zijn we hier morgen 
nog". Na de presentatie en over-
handiging van het eerste exem-
plaar, bestond de mogelijkheid om 
het boek te kopen en persoonlijk 
te laten signeren. Gezien de lange 
rij voor de signeertafel, was daar 
volop belangstelling voor!

VORDEN - Op zondag 25 oktober 
van 15.00 - 17.00 uur organiseert de 
Programmacommissie van Kultur-
hus Vorden het concert Mezzo-Pi-
ano. Initiatiefnemer en organisator 
Will(emijn) Colenbrander nodigt u 
van harte uit deze middag in Kul-
turhus Vorden te komen genieten 
van klassieke muziek.

De informele manier van optre-
den van zangeres Enneke Schek-
man-de Waard en pianiste Esther 
Scheerder is het handelsmerk van 
Mezzo-Piano. Zij brengen klas-
sieke muziek op een toegankelijke 
manier en vinden het leuk een mu-
zikaal verhaal te vertellen. Dit ge-
beurt doordat zangeres Enneke in 
de huid kruipt van het personage 
dat zij verbeeldt en door vooraf iets 
over de muziek te vertellen. 

Enneke Schekman- de Waard
De eerste jaren kreeg Enneke privé-
zangles van haar moeder Ellen de 
Waard- Stroink, zangpedagoge en 

klassiek zangeres. Daarna volgden 
andere docenten, waaronder Ber-
nadette ter Heyne en Elena Vink. 
Nog maar net begonnen bij de 's 
Gravenstad operettevereniging in 

Zutphen zong ze al snel solo-par-
tijen. Inmiddels wordt Enneke re-
gelmatig gevraagd als gastsolist bij 
koren. Ook zingt zij solopartijen in 
oratoria. Enneke heeft gewerkt met 

Ernst Daniël Smid en Henk Ruiter. 
Zij volgde masterclasses bij Bruno 
van Nünlist en Constantin Nica.

Esther Scheerder
Als dochter van een pianist kreeg 
zij vanaf haar vijfde jaar pianoles 
en rondde haar pianostudie af aan 
het conservatorium in Enschede. 
Zij kreeg hier les van Fred Olden-
burg. Via hem kwam zij in contact 
met Simeon ten Holt. Samen ver-
zorgden zij avonden, waarbij Ten 
Holt zijn composities besprak en 
Esther zijn muziek speelde. Sinds 
twee jaar maakt zij met veel plezier 
deel uit van het Simeonkwartet.
Sinds 2003 vormen Enneke en Es-
ther het klassieke duo Mezzo-Pia-
no. Regelmatig treden ze samen op. 
Met filosoof Piet Buunk verzorgden 
ze de serie 'muziek en filosofie'. 
Kaarten in voorverkoop 10 euro bij 
Kulturhus Vorden of Bruna.
   

 ■ www.dorpscentrumvorden.nl

Concert Mezzo-Piano in Kulturhus Vorden

Mezzo-Piano Enneke en Esther. Foto: PR

Volop belangstelling voor de signeertafel van Martine Letterie. Foto: Bernadet te Velthuis

Jong Gelre volop in voorbereiding op de revue
'La Moustache'
VORDEN - Op zaterdag 14 novem-
ber is het zover. Dan gaat de revue 
van Jong Gelre Vorden - Warnsveld, 
editie 2015, in première. De schrij-
verscommissie van Jong Gelre (Mi-
chiel ter Beest, Geert Heuvelink, 
Nout Nijenhuis, Anouk Pardijs, 
Annemiek Riefel en Bart Tiessink) 
heeft dit jaar weer een spetterend 
stuk geschreven, genaamd "La 
Moustache".

In "La Moustache" komt een groep 
studenten door een stommiteit in 
acute geldnood en moeten er zo 
snel mogelijk inkomsten komen. 
Dit vraagt veel van de creativiteit 
van de studenten, zij belanden 
hierdoor op bijzondere plekken in 
dito situaties. Een reguliere bijbaan 
in de supermarkt is voor het gemê-

leerde gezelschap namelijk geen 
optie. Of de studenten uiteindelijk 
voldoende inkomsten gaan gene-
reren kunt u aanschouwen tijdens 
één van de uitvoeringen.

De revue van Jong Gelre staat al 
jarenlang voor een soepele com-
binatie van zang, dans en toneel 
en wordt opgevoerd door leden in 
de leeftijd van 16 tot ± 30 jaar. Op 
het podium staan zo'n 40 jonge-
ren. Daaromheen werken nog eens 
ruim 30 jongeren mee om alles in 
goede banen te leiden van decor-
bouw en grime tot PR. Kom op 
zaterdag 14, vrijdag 20 of zaterdag 
21 november naar de revue in het 
Dorpscentrum te Vorden. Kaarten 
zijn vanaf donderdag 5 november 
verkrijgbaar bij het Dorpscentrum. Een groep studenten komt door een stommiteit in acute geldnood. Foto: PR

Filmavond 
Kulturhus Vorden 
VORDEN - Op donderdag 15 ok-
tober is het filmavond in Vor-
den. De filmavond wordt geor-
ganiseerd door bibliotheek Vor-
den en dorpshuis Het Kulturhus.

Bibliotheek Vorden en Het Kultur-
hus hebben er voor gekozen om 
geen reclame voor de films in de 
media te maken. Dit is kostenspa-
rend. Wel is het toegestaan om in 
de bibliotheek van Vorden aan te 
kondigen, welke film er vertoond 
gaat worden. Ook ligt in de bibli-
otheek een flyer met daarop de 
films die in het najaar van 2015 
gedraaid gaan worden.

De avond begint om 20.00 uur in 
het Kulturhus het Dorpscentrum 
in Vorden.

Kaartjes
Kaartjes voor de film zijn verkrijg-
baar in bibliotheek Vorden of op 
de avond zelf in Het Kulturhus. De 
kosten zijn 5 euro.

U bent van harte welkom. Voor 
meer informatie, zie de website. 
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

is een wekelijkse uitgave van 
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt 
in een oplage van 4.800 exemplaren 
in: ■ Vorden ■ Delden ■ Kranenburg ■ 
Linde ■ Medler ■ Veldwijk ■ Vierakker ■ 
Wichmond ■ Wildenborch.

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

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

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

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

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

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

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

Kijk voor het allerlaat-
ste nieuws op onze 
website. Daar vindt u 
ook de volledige inhoud 
van deze krant en het 
 openbare archief.
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                                                                                                                                                                                                                      (Infotorial)

Zwakke bewegingsschakels belangrijke 
oorzaak sportblessures
Sporten draagt bij aan een goede gezondheid; je voelt je fitter, je conditie is 
beter en het houdt je geestelijk scherp. Daarnaast is het aangetoond met meer 
dan 2,5 uur matig tot intensief bewegen direct de risico’s verlaagt op ziektes 
zoals hart- en vaataandoeningen, depressie, diabetes en osteoporose. Genoeg 
redenen om je een paar keer per week in het zweet te werken!

Echter, sporten brengt ook de kans op 
blessures met zich mee. Jaarlijks lopen 
sporters in Nederland 3,6 miljoen sport-
blessures op.  Gemiddeld ontstaan bij 
voetbal, hockey en hardlopen de meeste 
blessures. De onderste ledematen (heup, 
been, knie en enkel) raken hiermee het 
meest geblesseerd.  Logisch, als je na-
denkt dat bijvoorbeeld met hardlopen 
de enkel en knie bij de landing bijna 4 
keer het lichaamsgewicht krijgt te ver-
werken. Dit is ruim 350 kg bij een volwas-
sen mannelijke loper!

Blessures aan spieren en gewrichten 
ontstaan vaak door zwakke bewegings-
schakels. Deze zijn vaak het gevolg van 
restanten van oude blessures of het een-
zijdige bewegingskarakter van bepaal-
de sporten. Spieren kunnen hierdoor 
verzwakken of verkorten en gewrichten 
gaan minder goed “sporen”. Sporters 
merken hier vaak niets van totdat ze 
tegen een blessure aan lopen. Helaas 
wordt er op dat moment vaak alleen 
naar de “pijnlijke plek” gekeken en niet 
naar het lichaam als geheel.

Chiropractor Ivar Schenk van Chiroprac-
tie Zutphen is gespecialiseerd in het op-

sporen en corrigeren van zwakke bewe-
gingsschakels. Het totale bewegen van 
uw lichaam wordt dan beoordeelt; een 
knie kun je immer niet los zien van een 
enkel of heup! Met specifieke behandel-
technieken en corrigerende oefeningen 
brengen we het lichaam weer terug in 
balans. Op deze manier kunnen blessu-
res niet alleen sneller herstellen, maar 
is er ook minder kans dat ze op termijn 
weer terugkomen. 

En voor wie nog niet overtuigd is: aan het 
hoofd van het high-tech bewegingslabo-
ratorium van AC Milan staat sinds 2002 
een chiropractor, aangesteld door clu-
beigenaar Berlusconi zelf. Ondanks dat 
de gemiddelde leeftijd van de selectie 
van AC Milan relatief hoog ligt, is het 
aantal blessures bij deze club sindsdien 
drastisch gedaald. Toevallig...?

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a
7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl

Covikseweg 10 
7221 CM Steenderen 

0575-451317 

www.lmbhuurnink.nl 

Kom een kijkje nemen in onze 

nieuwe werkplaats en showroom! 

LMB HUURNINK HOUDT OPEN DAGEN 
10 oktober 2015 14:00 - 22:00 

11 oktober 2015 11:00 - 17:00 

Volg ons nu ook  

op facebook! 



DubbelBakker toernooi Vordens
Tennispark groot succes

VORDEN - Met 150 inschrijvingen 
was de 21ste editie van het Dub-
belBakker 35+ tennistoernooi 
van tennisvereniging Vordens 
Tennis Park (VTP) afgelopen 
week geheel volgeboekt. En dat 
mag uniek worden genoemd. 
Het is namelijk niet vanzelfspre-
kend meer dat tennistoernooien 
volledig zijn volgeboekt. Was dat 
tot voor enkele jaren geleden de 
gewoonste zaak van de wereld. 
Anno 2015 is er een duidelijke 
terugloop te constateren in het 
aantal inschrijvingen. "Maar 
ons DubbelBakker 35+ toernooi 
vormt daar gelukkig een posi-
tieve uitzondering op", zo liet 
Miranda Voskamp van VTP zon-
dagmorgen op het tennispark 
weten toen de finalewedstrijden 
op het punt stonden om te begin-
nen.

Door Jan Hendriksen

Het DubbelBakker 35+ toernooi. 
De naamgeving is tweeledig. Er 
worden tijdens het toernooi alleen 
maar 'dubbels' gespeeld (mannen 
- vrouwen -gemengd) en het toer-
nooi wordt door twee 'Bakkers' ge-
sponsord: te weten Hotel Bakker 
en Bakker Van Asselt. Beide Vor-
dense ondernemers zijn vanaf de 
eerste editie al betrokken bij het 

toernooi dat gespeeld wordt in de 
categorie vijf tot en met acht.

Deelnemers 
uit de gehele 
Achterhoek

Vanuit de gehele Achterhoek ko-
men deelnemers naar het Vordens 
Tennispark. "Van Gorssel tot 's 
Heerenberg en van Eibergen tot 
Brummen. En daar zijn we trots 
op. Zij komen voor een lekker pot-
je tennis en voor de gezelligheid 
onder het genot van een hapje en 
een drankje daarna", aldus Mi-
randa Voskamp. Alle deelnemers 
kwamen vanaf woensdag tot en 
met zaterdag een aantal keren in 
actie. "We hanteren tijdens het 
toernooi steevast een poulesy-
steem zodat iedereen minimaal 
drie of vier wedstrijden speelt", 
zo laat wedstrijdleider Raymond 
Wiendels weten.

Samen met Ernst te Velthuis, Fre-
derique Olthaar, Marjanne Grube, 
Toos Jansen, Marga Bruinsma en 
Miranda Voskamp vormt Wien-

dels het organisatiecomité van het 
DubbelBakker toernooi. Zondag 
werden alle halve- en finalewed-
strijden gespeeld op de zes banen 
van VTP aan de Overweg. Er wa-
ren diverse Vordense successen te 
noteren.

Winnaars
Winnaars van het DubbelBakker 
35+ toernooi 2015: Heren Dubbel 
5: Rutger Wullink en Jochem Ems-
broek, V.T.P. Vorden; Gemengd 
Dubbel 5: Raymond Wiendels en 
Esther Nieuwenhuis, V.T.P. Vorden; 
Heren Dubbel 6: Martie Dijkman 
en Gerrit Stegeman, V.T.P. Vorden; 
Dames Dubbel 6: Belinda Dijkstra- 
van de Hof en Dianne Mullink, Het 
Elderink Hengelo (G); Gemengd 
Dubbel 6: Martie Dijkman en San-
dra van de Brink, V.T.P. Vorden; 
Heren Dubbel 7: Jan Leegstra en 
Dirk Pasman, V.T.P. Vorden;

Dames Dubbel 7: Ina Dijkman en 
Marjanne Grube, V.T.P. Vorden; 
Gemengd Dubbel 7: Wim Lentink 
en Carmen Bruins - Smeerdijk, 
V.T.P. Vorden; Dames Dubbel 8: 
Marga Leerkes en Caroline ter Lin-
den, Socii Wichmond; Gemengd 
Dubbel 8: Jolan Stoel en Alida 
Stoel, Tennis-Inn Zutphen.

   

Dash verliest in nek aan nek race
VORDEN - Na een vrij weekend 
mochten de dames van Dash op 
zaterdag 4 oktober weer aan de 
bak. Dit keer stond de eerste uit-
wedstrijd van het seizoen op het 
programma en wel tegen Set-Up 
'65 dames 2 uit Ootmarsum. Bei-
de teams wisten hun eerste wed-
strijd te winnen, dus dit beloofde 
een strijdlustige pot volleybal te 
worden.

De eerste set werd er goed begon-
nen door de dames uit Vorden, 
maar na een aantal eigen fouten 
stond het al snel weer gelijk. De 
Vordenaren konden de dames uit 
Ootmarsum moeilijk onder druk 
zetten, de serve was niet sterk ge-
noeg en aanvallend scoorden de 
Rood-Zwarten te weinig. De set 
ging helaas verloren met 25-22.

Dan de tweede set maar pakken 
was het motto bij de dames uit 

Vorden, maar dat dachten de da-
mes uit Ootmarsum ook. Door 
een goede servedruk aan de kan 
van Set-Up kwam de pass minder 
goed bij de spelverdeler waardoor 
er aanvallend ook minder werd 
gescoord. Mede door vele serve 
fouten aan de kant van Dash ging 
de set verloren met 25-20.

Verliezen was geen optie dus 
moest de derde set gewonnen 
worden om er een vijfde set uit 
te slepen. De dames uit het Acht-
kastelendorp gingen goed van 
start, de pass kwam weer beter, 
en aanvallend maakten ze meer 
af. Zo stond er een lange tijd een 
voorsprong op het score bord voor 
de dames uit Vorden, maar helaas 
werd ook deze set op het nippertje 
verloren met 25-23.

3-0 achter in sets, maar verliezen 
met 4-0 kennen de Rood-Zwarten 

niet. Dus er zou hoe dan ook ge-
vochten worden om de laatste set 
binnen te slepen. Er werden ballen 
van de grond gehaald en aanval-
lend werd er weer veel gescoord. 
Met een goede servedruk wisten 
de dames van Dash het spelletje 
van Set-up '65 onder druk te zet-
ten. De touwtjes waren weer in 
handen van de Vordenaren waar-
door ze de set binnen konden sle-
pen met 19-25.

Volgende wedstrijd
Helaas klonk het Vordense volks-
lied niet in sporthal de Schalm, 
maar Dash dames 1 gaat er alles 
aan doen om volgende week zater-
dag 10 oktober de winst te pakken 
tegen Tornado Geesteren dames 
1 en hierbij hebben ze de steun 
van het publiek hard nodig, dus 
kom ze aanmoedigen om 17:45 in 
sporthal Het Jebbink te Vorden.

Winnaars DubbelBakker toernooi. Foto: Jan Hendriksen.
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www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

 9 T/M 11 OKTOBER 9 T/M 11 OKTOBER 9 T/M 11 OKTOBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

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

Heerlijk mals.

Gemarineerde 
lamsrack* 

2x 150 g

Zuid-Amerikaanse 
kogelbiefstuk*

Extra vezels, minder zout.

Volkorenbollen

Zoete uien Wortelen

Citroenen
Pitloos.

Witte druiven

Varkens fi letlapjes* 7-Granen-
ontbijt

9x 200 vel.

3-laags toiletpapier
Fris, fruitig 
en droog. 
1 l

Witte wijn

Consumentenbond januari 2015

Consumentenbond juli/aug 2015

Streeptompoucen**

Vanille, 
stracciatella, 
walnoot, 
Malaga 
of kaneel. 

Roomijs**

KIJK VOOR AL ONZE BESTE KOOP
ARTIKELEN OP WWW.ALDI.NL
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za. 17 
oktober

15:00 u.

BOEK NU!

De kleine  kapitein (6+)
De avontuurlijkste voorstelling ooit!

Kom verkleed als kapitein, zeeman 
of piraat en maak kans op een zeilboot!

Zie ook:
 www.facebook.com/dekleinekapitein

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

Gildenweg 1 Zelhem 

Tel. 0314 623658

info@schefferkeukens.nl

oktober woonmaand:
ELKE ZONDAG OPEN

Offerte op zondag?
Bel voor een afspraak

Zondag open 
van 12.00 - 17.00uur

AGENDA:

• zondag 11 oktober
Mega Uitverkoop
showroom- 
apparatuur

• zondag 18 oktober
‘Heel Zelhem Bakt’

• zondag 25 oktober
SUPERVEILING 
showroomkeukens

Maandvoordeel oktober: 

ALL INCLUSIVE!
€  2000,-*

Gratis ontzorgpakket 
ter waarde van
* vraag naar de voorwaarden

schefferkeukens.nl



Achterhoeks Museum 1940-1945 gaat 
samen met Brabantse Oorlogsmuseum
HENGELO - Twee musea met als 
thema de Tweede Wereldoorlog 
hebben besloten om in 2016 on-
der één dak verder te gaan. Het 
gaat om het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945 in het Gelderse 
Hengelo en het Brabantse Oor-
logsmuseum Overloon.

Dit hebben de musea onlangs met 
elkaar afgesproken. Het behoud 
van de Achterhoekse collectie op 
lange termijn en de zichtbaarheid 
voor een groter publiek worden 
hiermee gewaarborgd. Het mu-
seum in Hengelo trekt jaarlijks on-
geveer 5.000 bezoekers, terwijl het 
museum in Overloon in het afge-
lopen weekend zijn 100.000e be-
zoeker van dit jaar verwelkomde.

Het Achterhoeks Museum 1940-
1945, dat jaren lang heeft kunnen 
bestaan dankzij de inzet van een 
grote groep gemotiveerde vrijwil-
ligers, is nog tot en met 20 decem-
ber van dit jaar te bezoeken. Om 
nog zoveel mogelijk mensen gele-
genheid te bieden om in Hengelo 
Gld. te kijken blijft het museum 
tot en met 20 december iedere 
woensdag tot en met zondag open 
van 13.00-17.00 uur.

Vervolgens zal de collectie worden 
verhuisd naar Overloon, waar een 
nieuwe tentoonstelling over Ne-
derland in de Tweede Wereldoor-
log zal worden ingericht.

De Achterhoekse collectie zal daar 
een integraal onderdeel van gaan 
uitmaken. Naar verwachting zal 
de nieuwe tentoonstelling in de 
zomer van 2016 worden geopend.

De expositie zal in het teken staan 
van de moeilijke keuzes waarvoor 
mensen in oorlogstijd kunnen ko-
men te staan.
Vooruitlopend daarop organiseert 
het Oorlogsmuseum in Overloon 
op 3 en 4 oktober aanstaande de 
manifestatie Crossroads Over-
loon, waarbij persoonlijke erva-
ringen vanuit zowel Brabant als de 
Achterhoek aan bod komen.

Duivens Popkoor in 't 
Kasteelhaantje Vorden
VORDEN - Zondag 11 oktober 2015 
geeft Popkoor Repeat uit Duiven 
om 14.30 uur een optreden in res-
taurant 't Kasteelhaantje bij Kas-
teel Vorden. Zij zijn dat weekend 
in Vorden te gast ter ere van hun 
jaarlijkse teambuilding. Zebren-
geneenaantalnummersuithunrij-
ke, gevarieerdepoprepertoire ten 
gehore.Saillant detail, de meeste 
leden weten nog van niets, alleen 
de organisatiecommissie is op de 
hoogte.

Het koor brengt een korte show 
waarmee ze de week daarvoor 
nog voor groot publiek hebben 

opgetreden. Repeat bestaatuit45 
enthousiastevrouwen en man-
nen die veelalvijfstemmigenum-
merszingen. Eens in de twee jaar-
staanze met eengrotetheatershow 
in de schouwburg. Tussendoor 
verzorgen ze korte optredens bij 
onder meer bedrijven, openingen, 
winkelcentra, festivals en tijdens 
publieksactiviteiten. 

Iedereen is van hartewelkom in 
het restaurant omtegenieten van 
live muziek.
   

 ■ www.popkoorrepeat.nl

   

Zondagmiddagconcerten 
Vordense Dorpskerk
VORDEN - Nu de herfst weer in 
aantocht is beginnen de Vrien-
den van de Dorpskerk Vorden 
weer met de voortzetting van de 
maandelijkse concertserie op de 
zondagmiddag. Het eerste Zon-
dagmiddagconcert op zondag 11 
oktober wordt verzorgd door het 
Barlheze Consort. Het Consort 
heeft haar naam verbonden aan 
één van de meest kenmerkende 
Zutphende straten: Het Barlhe-
ze.

Het Barlheze Consort bestaat uit 
Esther Ebbinge sopraan, Caeci-
lia de Leeuw blokfluiten, Maaike 
Roelofs barokcello en Margreet 
Prinsen klavecimbel. In dit con-
cert klinken composities van een 
keur aan barokcomponisten: Scar-
latti, Jachini, Telemann, Froberger, 
Pepuschi, Schaffrath, Haydn en 
Paisiello.

Esther Ebbinge studeerde aan 
het Conservatorium van Zwolle 
bij Lodewijk Meeuwsen. Zij volg-
de masterclasses bij o.a. Emma 
Kirkby, Nancy Argenta, Charlotte 
Margiono en Ian Partridge. Solis-
tisch werkte ze met dirigenten als 
Daniël Reuss, Jos van Veldhoven, 
Jaap ter Linden, Erik van Nevel en 
Gustav Leonhardt.
Caecilia de Leeuw studeerde aan 
het Utrechts Conservatorium bij 

Leo Meilink en vervolgde haar stu-
die bij Marion Verbruggen in Am-
sterdam. Zij heeft een bloeiende 
lespraktijk in Zutphen onder de 
naam "Der Fluyten Lusthof".

Maaike Roelofs studeerde cello bij 
Anner Bijlsma aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. 
Vervolgens studeerde zij barok-
cello bij Jaap ter Linden aan de 
Akademie für Alte Musik in Bre-
men. Margreet Prinsen studeerde 
aan het Amsterdams Conserva-
torium, orgel bij Anthon van der 
Horst en klavecimbel bij Gustav 
Leonhardt.

De Dorpskerk leent zich, door de 
heldere akoestiek uitstekend voor 
dit soort muziek en mocht het al 
fris worden: de ruimte is uitste-
kend verwarmd. Parkeren, letter-
lijk rondom de kerk, is op zondag 
gratis en u wordt verwelkomd met 
een gratis kopje koffie of thee. Be-
kijk voor informatie over komende 
concerten op de website.

Aanvang 15.30 uur. Toegang € 
10,00, jongeren t/m 16 jaar gratis 
toegang.
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

Zelhem - Bij Biozorgkwekerij 'De 
Stek', aan een zijweg van de N316 
tussen Velswijk en Doetinchem, is 
er een ruime keuze aan pompoe-
nen. In de maand oktober en tot 
15 november kan je elke middag 
van 13.30 tot 16.00 uur gezellig 
creatief aan de slag met pompoe-
nen in de sfeervolle kas. Samen 
met vrienden, ouders, opa's en 
oma's; iedereen kan meedoen! 
Ook op zondag 11 en 25 oktober 
van 11:00 - 16:00 is dit mogelijk. 

In mei zijn er meer dan 1000 plan-
ten gepoot in het land. Vanaf eind 
augustus zijn de mensen van Bio-
zorgkwekerij 'De Stek' druk met 
het oogsten en de aankleding van 
de kas, waardoor het er gezellig en 
warm eruit ziet. Naast het uithollen 
van pompoenen zijn er ook andere 
gratis activiteiten: pompoensjoe-
len, dammen en boter-kaas-en-
eieren. Daarnaast worden er wafels 
gebakken waarbij eigengemaakt 

pompoenenjam aangeboden 
wordt, ook is er de mogelijkheid 
om pompoenensoep te proeven. 
Ze nodigen je graag uit om bij De 
Stek de sfeer te ervaren. Ook voor 

kinderfeestjes erg leuk om te doen! 
Aanmelden voor workshops of in-
formatie over de kinderfeestjes, kan 
bij Maria Aaldering: 0314-324356 
of www.aaldering-destek.nl

Pompoenen uithollen bij 'De Stek' als 
sfeerlicht

Bij Biozorgkwekerij 'De Stek' is een ruime keuze aan pompoenen. Foto: PR

'Bevrijding 1945', een stuk chocolade gekregen van een Canadese soldaat. Foto: PR.

Super Saturday in café/disco de Zwaan
HENGELO - Op zaterdag 17 oktober 
vinden de eerste live optredens van 
het muzikale seizoen plaats, met in 
't café niemand minder dan de Per-
fect Showband. Sinds een aantal ja-
ren een graag geziene topformatie.

De Perfect Showband komt naar de 
Zwaan met een nieuw repertoire 
en nieuwe zangeres! In de disco is 
er die avond "The Nozem Oil Par-
ty" met de lokale feest DJ Roy en 
DJ James die jarenlange ervaring 
heeft als feest DJ in o.a. Ski Hut Rot-
terdam. Binnenkort komt het hele 
programma voorbij, met dit najaar 
o.a. Barry Badpak, Tony Star, Mar-
tijn Kolkman, De Heinoos, Plork en 
de aannemers, Underkoffer, Disco 
Kingz, Skihut on tour, Salitos Party, 
Mannen/Vrouwen café en meer.De Perfect Showband. Foto PR. 

(Advertorial)

FraPPanT gaat live! 17 oktober

DE coverband van Vorden treedt 
op bij FraPPanT. 

Naast hun ludieke concept ste-
ken ze de nummers, uit hun 
brede repertoire, geheel in een 
eigen jasje of maken ze er leuke 
medleys van. Deze jongens cre-
eren vol bloed, zweet en snaren, 
maar vooral met heel veel passie 
voor muziek, een gezellige sfeer 
in hun ‘woonkamer’. Zo bestaat 
het podium onder andere uit 

kasten, vloerkleden, barkrukken 
en een grote handgeschilderde 
backdrop met een klok, een gro-
te openhaard en schilderijen van 
hun grote helden zoals Johnny 
Cash en Creedence Clearwater 
Revival. Voorverkoop: € 10,- incl. 
1 consumptie en hapjes. Aan de 
deur:  €10,- incl. hapjes. 

Kaarten verkrijgbaar bij FraPPanT, 
Mispelkampdijk 11, Vorden. Het 
dak zal er vanaf 21.30 uur af gaan!!

Contact Bronckhorst Noord Kunst en Cultuur 9Dinsdag 6 oktober 2015



Oude Lochemseweg 3a, Laren Gld //  Onsteinseweg 2, Vorden

elwecomedo@elwecomedo.nl //  Tel. (0573) 25 23 37 //  www.elwecomedo.nl

Wij gaan naar twee routes om 
ook bij u te kunnen voeren...

Wij gaan naar twee routes om 
ook bij u te kunnen voeren...

Wij gaan naar twee routes om 
ook bij u te kunnen voeren...

Oude Lochemseweg 3a, Laren Gld //  Onsteinseweg 2, Vorden

 Tel. (0573) 25 23 37 

Wij gaan naar twee routes om 
ook bij u te kunnen voeren...

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

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

 

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden
Tel. (0575) 55 12 49 - Harrie (06) 23 71 19 67
www.beeftinkvorden.nl - info@beeftinkvorden.nl

vrijdag 9 oktober 2015
16.00 uur: Vrijdagmiddagborrel 

19.15 uur: Klucht “Je kunt er naor fluiten”

VARSSELS 
VOLKSTONEEL 

na afloop toneel, feest vieren met 
muziek van ANDERS IS HET NIET
entree: € 7,50

zaterdag 10 oktober 2015
13.30 uur: opening VOLKSSPELEN
20.30 uur: FEESTAVOND met 

muziek van P L E B Z 
en akoestisch duo 
PATRICK & MARK
(van Underkoffer) 

entree: € 10,00

zondag 11 oktober 2015
13.00 uur: Vertrek OPTOCHT vanaf Buurthuus Varssel 
13.30 uur: start KINDERSPELEN  
15.00 uur: Optreden van 

UNDERKOFFER
entree: gratis 

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feesttent nabij de 
Varsselse Molen. Op het Varssels feest is iedereen welkom die  
van een oergezellig feest houdt. 



Floris van Zeeburg deed mee aan NK 
zoetwater hengelen jeugd te Urk

VORDEN - Op 14 juni 2015 heeft 
Floris van Zeeburg zich door het 
winnen van de federatieve selec-
tiewedstrijden van Hengelsport 
federatie Midden Nederland ge-
plaatst voor het NK vissen jeugd, 
welke gehouden werden op 5 sep-
tember 2015 te Urk. Het NK werd 
gehouden aan de Urkervaart tus-
sen Urk en Tollenbeek, dit water 
was voor hen totaal onbekend.

Om Floris goed voor te bereiden 
werd een trainingsstage gedaan 
aan de Urkervaart. Op vrijdagmid-
dag 14 augustus werd er om 13.00 
uur vertrokken richting Urk. Rob, 
Marcel en Barry gingen mee als 
jeugdbegeleiders, Ties als spar-
ringpartner, Frank als jeugdbege-
leider en vader en natuurlijk Flo-
ris, waar het allemaal om draaide. 
Deze eerste kennismaking met de 
Urkervaart viel niet tegen, er werd 
door iedereen leuk vis gevangen. 
Het hele weekend werd er gevist en 
werden verschillende plekken uit-
geprobeerd. Zelfs de wedstrijdtij-
den werden aangehouden, om het 
echt na te bootsen. 

Het NK op 5 september word gevist 

van 12.00 uur tot 15.00 uur 's mid-
dags. Eindelijk was de dag aange-
broken. Er werd nog even gecheckt 
of alle spullen in orde waren en 
om kwart over zeven werd die za-
terdagmorgen met 1 visser en 5 
begeleiders/supporters vertrokken 
uit Vorden richting Urk, om daar 
uiteindelijk tegen half negen te ar-
riveren. Floris is voorafgaand aan 
het NK door Zelle Promotiekleding 
voorzien van een compleet nieuw 
wedstrijdtenue. Floris kon zich 
hierdoor uitstekend presenteren 
tussen de "grote" jongens, Floris 
zag er echt top uit. Ook na het NK 
zal hij hier nog veel plezier aan be-
leven, alleen als herinnering al.
Om negen uur werd dan eindelijk 
het NK geopend en werd Floris 
van de laatste instructies voorzien, 
waarna de plaats loting kon begin-
nen. Floris lootte vak B plaats 8. Om 
tien uur mocht Floris zijn vak en 
plaats betreden en kon het opbou-
wen beginnen. Kist neerzetten, alle 
topsetjes voorzien van een tuigje, 
cupset gereed maken, uitpeilen van 
de topsets, aas en voer klaar maken 
enz. De wedstrijdvissertjes kregen 
hier twee uur de tijd voor, dat lijkt 
veel, maar je hebt je tijd wel nodig 

voor een goede voorbereiding. Snel 
nog even wat eten en drinken en 
dan klonk om tien voor twaalf uur 
het beginsignaal voor het zwaar 
voeren. Het tweede signaal bete-
kende het begin van de wedstrijd 
en Floris en nog 114 andere deelne-
mers konden van start gaan. Al snel 
bleek dat het niveau in de C-klasse 
(9 tot 13 jaar) erg hoog lag, tijdens 
het NK vissen ook de jongens en 
meisjes mee die uitkomen voor 
Nederland tijdens het EK en WK, 
dus dat was geduchte concurren-
tie. Wat een materiaal hadden deze 
kinderen al voor handen!

Nu zegt materiaal natuurlijk niet 
alles, maar het maakt het allemaal 
wel een stukje handiger en makke-
lijker. Floris trok zich van zijn om-
geving niets aan, deed wat hij doen 
moest en ving met regelmaat een 
visje. Uiteindelijk viste Floris zich 
naar een 41e plaats. Geen top klas-
sering maar dat lag ook niet in de 
lijn der verwachting. Belangrijkste 
is dat Floris een geweldige ervaring 
rijker is en hij had veruit de meeste 
supporters achter zich zitten. Al-
len dank voor deze geweldig mooie 
dag.

   

Onderlinge wedstrijd vrije hengelkeus
VORDEN - Op zaterdagmiddag 3 
oktober werd de vijfde onder-
linge wedstrijd vrije hengelkeus 
gevist. Er werd gevist in de IJssel 
te Zutphen (De Hoven).De weers-
omstandigheden waren uitste-
kend en het was daardoor prima 
visweer. De vangst was goed. De 
strijd om het kampioenschap was 
vorige week al beslist, Rob Gol-
stein mocht zich vorige week al 
Kampioen vrije hengel 2015 noe-
men. Toch wist hij ook dit keer 

weer zijn vak (B) te winnen, een 
uitstekende prestatie. Voor plek 
2, 3 en 4 was het vandaag nog wel 
spannend, het kon nog alle kanten 
op. De winst in vak A was voor Jan 
Groot Jebbink hij wist maar liefst 
7.010 kg vis te vangen.In totaal is 
er 23.030 kg vis gevangen.

Uitslagen
Vak A: 1. Jan Groot Jebbink (Vor-
den): 7010 gram, 2. Wim Bulten: 
5500 gram 3. Marcel Dekkers: 1420 

gram, 4. José van Amerongen: 1080 
gram. Vak B: 1. Rob Golstein: 3840 
gram, 2. Wim Vreeman: 2620 gram, 
3. Barry Wassink: 760 gram en 4. 
Jan Eggink: 360 gram. 

De volgende wedstrijd is zaterdag 
17 oktober, in de Oude IJssel te 
Doetinchem (Stokhorst), de vijfde 
en tevens laatste wedstrijd voor 
2015 in de onderlinge vaste hengel 
competitie.

   

Team HSV levert uitstekende prestatie
VORDEN - Op zaterdagmiddag 26 
september werd de jaarlijks terug-
kerende korpswedstrijd van het 
Pootvisfonds van de Berkel gevist. 
Er hadden 11 korpsen ingeschre-
ven voor deze wedstrijd.

Een korps bestaat uit 5 deelnemers 
en voor de Snoekbaars Vorden na-
men deel, Jan Groot Jebbink (Vor-

den), Rob Golstein, Barry Wassink, 
Gradus van Amerongen en Marcel 
Dekkers. Er werd gevist van 13.30 
tot 16.30 uur. Het is van belang om 
als team zoveel mogelijk kilogram 
vis te vangen. De berkel stroomde 
deze dag zeer snel, dus het was 
hier en daar nogal improviseren 
om vis te vangen. Uiteindelijk wist 
het team van HSV De Snoekbaars 

zich naar een keurige tweede plek 
te vissen.

Jan Groot Jebbink viste zich indivi-
dueel naar een tweede plek, er de-
den 55 deelnemers mee dus dat is 
een uitstekende prestatie van Jan. 
De vissers keerden na de prijs-
uitreiking dan ook zeer tevreden 
huiswaarts. 

Vorden 1 speelt met 0-0 
gelijk tegen Rheden
VORDEN - In een wedstrijd waarin 
Vorden 1 meerdere mogelijkhe-
den onbenut heeft gelaten om 
de wedstrijd te winnen, moesten 
uiteindelijk Rheden en Vorden 
genoegen nemen met een punt-
je. Vooral de roodhemden uit de 
Veluwezoom zullen achteraf het 
meest content zijn met dit gelijke 
spel, want in de 2e helft kreeg 
Vorden 1, met maar liefst 6 opge-
legde kansen met schoten vanaf 
7 á 8 meter, de beste kansen om 
de wedstrijd te winnen. Na afloop 
droop de teleurstelling van de ge-
zichten van de Vordense spelers 
af, want aangezien FC Winterswijk 
met maar liefst 3-0 had verloren, 
had bij winst het vlaggenschip 
zelfs de koppositie in kunnen ne-
men.

De ploeg uit de Veluwezoom, dat 
vorig seizoen is gedegradeerd uit 
de 1e klas en daarvoor jarenlang in 
de hoofdklasse heeft gespeeld en 
zelfs ook nog eens het kampioen-
schap heeft behaald in 1987, was 
in het eerste kwartier overdonderd 
en kwam niet lekker in de wed-
strijd. In deze fase was het echter 
niet zo dat Vorden ook veel kan-
sen afdwong, maar vooral op het 
middenveld en achterin stond de 
ploeg als een huis. Wat echter in de 
1e helft een manco was bij de geel-
zwarten, was de matige eindpass, 
waardoor de voorhoede zichzelf of 
door het middenveld niet in kans-
rijke posities wist te brengen. Na 
ruim een kwartier kwam Rheden 
beter voor de dag en aangezien zij 
de eerste fase zonder kleerscheu-
ren waren door gekomen, gingen 
zij met meer flair en vertrouwen 
het duel in en konden zij een aan-
tal maal er goed doorheen komen. 
Vooral in het laatste kwartier van 
de 1e helft werden er zelfs een 
aantal gevaarlijke aanvallen op-
gezet en moest Robin een paar 
keer in actie komen. Toch was in 
de 1e helft de beste kans voor Vor-
den, toen een verdediger opzich-
tig hands maakte op een meter of 
20-25. De toegekende vrije trap 
werd door Daan Horstman keurig 
met binnenkant voet in de verre 
(rechtse) hoek werd gedraaid, 
maar keeper Jelle van Witteloos-
tuijn, tikte de bal echter keurig on-
deruit de hoek.

Na de pauze liet Vorden duidelijk 
weten dat zij alleen maar met winst 
tevreden zouden zijn. Er werd nog 
meer energie in de wedstrijd ge-
stopt en vooral in de afvallende 
ballen en de duels op het midden-
veld lieten de geel-zwarten er geen 
gras over groeien. Vorden was de 
overheersende ploeg, had het be-
tere spelaandeel en kreeg ook de 

beste kansen. In de 3e minuut na 
rust kwam de eerste mogelijk-
heid, want eerst mocht Frank Hi-
ddink vrij aanleggen, daarna Rick 
Schröer en tenslotte kreeg Koen 
Oosterhuis nog de kans om de 1-0 
aan te tekenen, maar allen kregen 
de bal vanaf 10 meter niet voorbij 
de doelman. Een soortgelijke situ-
atie kwam voort in de 20e minuut, 
maar nu vanaf de linkerkant en nu 
was het Gijs van der Veen, Frank 
Hiddink en op het laatste we-
derom Gijs van der Veen die hun 
inzet of geblokt zagen worden of 
gered zien worden door de kee-
per. Bij een verre voorzet voorbij 
de 2e paal was Roy Böhmer ook 
nog eens bijna succesvol met een 
kopbal, maar zijn inzet kwam in 
de 17e minuut in het zijnet te-
recht. Het laatste kwartier brak 
aan en met nog steeds de 0-0 op 
het scorebord was Rheden al lang 
blij met een puntje, maar Vorden 
ging nog voor de drie punten. Met 
drie prachtige voorzetten vanaf de 
rechterkant werd 1x Rick Schröer 
bediend, 1x Gijs van der Veen en 
1x ging het langs alles en iedereen 
heen, maar er werd niet gescoord. 
De laatste man van Rheden en te-
vens aanvoerder liet zich 10 minu-
ten even 'helemaal gaan' en ging 
in discussie aan de zijlijn. Terwijl 
hij nog een extra vergaderpunt in 
wilde brengen, ging het spel ge-
woon door en werd met een voor-
zet Frank Hiddink gevonden. Deze 
stond geheel vrij op 8 meter omdat 
zijn directe tegenstander dus nog 
in debat was aan de zijlijn. De in-
zet van Frank werd echter tegen 
gehouden door de keeper en ook 
de rebound van Rick werd een 
prooi voor de doelman van Rhe-
den. Tien minuten voor tijd leek 
het dan toch te gebeuren en scoor-
de Gijs van der Veen na een prima 
voorzet van Daan Horstman met 
het hoofd. Deze treffer werd echter 
afgekeurd door buitenspel.

De stand bleef zodoende 0-0 en 
terwijl Rheden in de 2e helft geen 
enkele kans had afgedwongen en 
doelman Robin Verstege niet in 
actie hoefde te komen, baalde bij 
Vorden iedereen van het feit dat 
er uit de vele mogelijkheden niet 
was gescoord. Toch mag iedereen 
tevreden zijn over het vertoonde 
spel, de energie die in de wed-
strijd is gelegd, de vele kansen die 
zijn afgedwongen en het feit dat je 
een degradant uit de 1e klas zoda-
nig het vuur aan de schenen hebt 
weten te leggen dat zij een half 
uur van te voren al begonnen met 
vertragen en tijd rekken waaruit 
bleek dat zij zeer tevreden waren 
met een puntje tegen Vorden.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 1 oktober 
2015, de vijfde en laatste avond 
van de eerste competitieronde.

Lijn A; 1. Joke Damveld & Hans 
Oldhoven 63,89%, 2.Emmy Stege-
man & Joop ten Holder 60,07 %, 
3. Dick Brinkman & Hans Dek-
ker 58,33%, 3. Lijn B: 1. Truus & 
Cees Mortier 60,94%, Gedeelde 
2eplaats: Ans Knaake & Leida Pen-
nekamp en Theo Damen & Theo 
Schut 59,38%, Lijn C: 1. Carla 
Hoogkamp & Gerard Lohschelder 
55,83%, 3. Riekie Nieuwenhuis & 
Riet Niesink 54,17%.

In lijn A zijn de drie hoogst geëin-
digde paren: Inge & Reint Pellen-
berg, Joke Damveld & Hans Old-
hoven, Erica Schut en Marijke Hil-

derink. In de B en C lijn promove-
ren de drie hoogst geëindigde pa-
ren. Van B naar A: Theo Damen & 
Theo Schut, Karen Notten & Joop 
te Veldhuis, Ans Knaake & Leida 
Pennekamp. Van C naar B:, Agnes 
Pietersen & Theo van Aalst, Jasper 
de Ronde & Bert Nijenhuis, Riekie 
Nieuwenhuis & Riet Niesink.
De drie laagst geëindigde paren 
in de A en B lijn degraderen. Van 
A naar B: Emmy Stegeman & Joop 
ten Holder, Annelies Schröder 
& Jan Rondeel, An Wortel & Paul 
Niks. Van B naar C: Frieda Drie-
ver & Harrie Pelgrom, Margareth 
Heiting &Gerrit Vorselman, Fien & 
Henk Biezeman.

De nieuwe competitieronde start 
donderdag 8 oktober.

Floris bij het NK. Foto
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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

MARKT VORDEN 
Op vrijdagmorgen 9 oktober 2015 is er

AKTIEMARKT

Op vrijdag 9 otober 2015 a.s. houdt de marktver-
eniging Vorden weer een aktiemarkt. Wanneer u 
aankopen doet op de markt krijgt u enveloppen 

waarbij u kans maakt op mooie prijzen.
 

Bij de speciale kraam van de marktvereniging mag 
u zelf uw prijs uitzoeken.

Net zoals andere keren zijn er weer leuke en 
lekkere prijzen te krijgen.

 
Bestuur marktvereniging Vorden

Hondenschool 
Consequent

Hondenschool 
Consequent
voor zowel groeps- als privé training
en gedragstherapie

Het hele jaar door 
instromen in de 
puppy cursus!  
o.a.: opvoed- en gehoorzaamheidcursussen, 

sport en spel cursus en speuren

www.hondenschoolconsequent.nl

tel: 06-10762337

9.00 - 18.00 9.00 - 21.00 9.00 - 17.00

Donderdag
8 oktober

Vrijdag
9 oktober

Zaterdag
10 oktober

Nijendijk 
Najaarsshow

Nijendijk  Toyota 
            en Kia Roadshow

- INRUIL VOORDEEL TOT € 1500,- op diverse modellen

- 50/50 DEALS 24 MAAND 0 % RENTE TOYOTA

- € 1000,- INRUIL premie ALLE occasions

- € 250,- ACCESSOIRE CHEQUE BIJ AANSCHAF

- WINTERBANDEN SETS MET 25 % KORTING

Akties: 

Service

Kom nu rijden met de nieuwste Toyota of Kia tijdens onze show! Wij hebben de nieuwste 
modellen voor u klaar staan om kennis te maken en ermee proef te rijden. Ondanks een 
aantal veranderingen dit jaar, leveren wij nog steeds Toyota’s en Kia’s in samenwerking 
met onze regio dealers. Ook de Britse modellen van MG, Rover, Mini en Land- en Range- 
Rover leveren en onderhouden wij al sinds jaren.  Op dit moment zijn er vele aanbiedingen, 
hetgeen we u in onze showroom kunnen tonen. Hopelijk bent u nieuwsgierig. Wat is mijn 
auto waard en wat moet er bij? Dat vertellen wij u graag. Wij zien u graag bij ons aan de 
Brinkhorst om een vrijblijvende offerte te maken onder het genot van een drankje of kopje 
koffi e. Ook als u alleen nieuwsgierig bent, heten wij u van harte welkom om gezellig bij te 
praten. Tot op de show!

Jan Nijendijk en het hele NIJENDIJK team

Nijendijk Toyota en Kia Roadshow
• Inruil voordeel tot € 1500,- op diverse modellen
• 50/50 deals 24 maand 0 % rente Toyota
• € 1000,- inruilpremie alle occasions
• € 250,- accessoire cheque bij aanschaf
• winterbanden sets met 25% korting

SERVICE

Gratis energielabel voor elk huis in Nederland
Voor elk huis in Nederland is een energielabel te zien op www.energielabelatlas.

nl. Is een offi cieel geregistreerd energielabel beschikbaar, dan wordt dat getoond. 

Alle andere woningen zijn voorzien van een voorlopig energielabel. De Energiela-

belatlas is een initiatief van de stichting Meer Met Minder, die zich bezig houdt met 

energiebesparing.

In het Nationaal Energieakkoord 

is afgesproken dat alle woningen 

in Nederland een gratis voorlopig 

energielabel krijgen van de overheid. 

De Energielabelatlas biedt het overzicht 

hiervan op één kaart. Iedereen kan nu 

kijken wat het voorlopige of defi nitieve 

energielabel van zijn huis is, van de 

buren en de hele wijk. “Én welke invloed 

energiebesparende maatregelen daarop 

hebben”, aldus Chris Bruijnes, directeur 

van Meer Met Minder. “We hopen dat 

iedereen er gebruik van maakt. Inzicht 

in de energetische staat van je huis 

is de eerste stap. Is die slecht, dan 

kun je er wat aan doen. Met een paar 

maatregelen kun je al fors besparen op 

de energienota. Bovendien is een goed 

geïsoleerd huis meer waard, woont het 

veel comfortabeler en is het beter voor 

het milieu.”

‘Controleer mijn label’
De Energielabelatlas berekent, volgens 

dezelfde methode als de overheid, het 

energielabel op basis van tien tot twaalf 

woningkenmerken. Bruijnes: “Het kan 

natuurlijk zijn dat bijvoorbeeld het glas 

inmiddels vervangen is of zonnepanelen 

zijn aangebracht. Bewoners kunnen dit 

zelf door middel van de button ‘controleer 

mijn label’ in enkele minuten aanpassen. 

Daarna wordt dan een update van het 

energielabel vastgesteld, maar nog niet 

offi cieel afgemeld bij de overheid. Als 

mensen het energielabel defi nitief willen 

maken en offi cieel willen afmelden bij 

de overheid, moeten ze dit doen met hun 

digiD op energielabelvoorwoningen.nl. 

Dit is wettelijk verplicht bij de verkoop 

of verhuur van een woning. Dit jaar krijgt 

iedere woningeigenaar daar een brief van 

de minister over.

12% rendement!
Milieu Centraal heeft berekend 

dat het rendement van een 

investering in spouwmuurisolatie 

vergelijkbaar is met een rente van 

12 procent op een spaarrekening. 

Waar vind je dat soort 

rendementen nog in deze tijd? 

Ook andere isolatietypen hebben een 

goed rendement: 

dakisolatie (9 procent), 

vloer- en bodemisolatie (8 procent) 

en dubbel glas (7 procent).

Energiesubsidiewijzer.nl laat alle subsidies in Nederland zien

Dubbel voordeel

Een energiebesparende verbouwing is sowieso slim. Behalve dat het positief 

is voor het milieu, is het ook goed voor uw portemonnee. Stroom en gas zijn niet 

goedkoop en zullen de komende jaren verder in prijs stijgen. Energie besparen is 

dus geld besparen!

Bovendien maken veel gemeenten 

energiebesparing nu nog aantrekkelijker 

door tijdelijke lokale subsidies. Daarnaast 

is de btw-verlaging van 21 naar 6 procent 

op arbeidskosten bij een verbouwing nog 

steeds van kracht. 

Tenslotte kunt u via duurzaamheids-

leningen en ‘groenhypotheken’ ook 

nog eens korting op de rente krijgen 

bij leningen of hypotheken om 

energiebesparende verbouwingen uit te 

laten voeren. Op energiesubsidiewijzer.nl 

kunt u via uw postcode precies zien welke 

(gemeentelijke) subsidies en andere 

aantrekkelijke regelingen er voor uw huis 

gelden. Alles bij elkaar is dit dus een hele 

goed tijd om met energiebesparende 

maatregelen in huis aan de slag te gaan.

‘Echt de moeite waard’
De familie Van Rooijen uit Amersfoort 

is aan de slag gegaan met energie-

besparende maatregelen in hun huis. 

“We zijn er erg blij mee dat we het heb-

ben laten doen. Het comfort is duidelijk 

vooruit gegaan.”

Eigenlijk waren ze helemaal niet uit op 

energiebesparing. “De houten kozijnen 

waren slecht”, aldus Marc van Rooijen. 

“Daar moest echt iets aan gebeuren. We 

konden wat subsidie krijgen op HR++ glas 

en toen dachten we, waarom ook eigenlijk 

niet. 

Samen met Meer Met Minder-aanbieder 

Bloemendal Bouw hebben we vervolgens 

een lijstje gemaakt met slimme, 

energiebesparende investeringen in ons 

huis. De spouwmuur is geïsoleerd, net als 

de kruipruimte onder het huis. Tenslotte 

hebben we de ketel laten vervangen 

door een zuinige HR-ketel. Samen met 

haar partners van 033Energie.nl heeft 

Bloemendal prima werk geleverd. Binnen 

korte tijd was alles afgerond en het scheelt 

ons al gauw een paar honderd euro per jaar 

op de energienota. Daarmee verdien je de 

investering op termijn terug.”

Op temperatuur
Marc: “Dat het ook goed is voor het milieu 

is mooi meegenomen, maar waar we het 

meest tevreden mee zijn is het verbeterde 

comfort. Het huis is wat droger geworden en 

komt nu veel sneller op temperatuur. Alles bij 

elkaar dus echt de moeite waard!”

Open een
Woningdossier
Een handig hulpmiddel voor wie met 

energiebesparing in huis aan de slag 

wil, is het Woningdossier. Dit on-

line woninggebonden dossier is een 

‘onderhoudsboekje’ voor het huis 

waarin bewoners onder andere kun-

nen bijhouden wat zij doen om hun 

woning zo energiezuinig mogelijk te 

maken door foto’s toe te voegen en 

door getroffen maatregelen te laten 

registreren.

In het persoonlijke Woningdossier 

kunnen huiseigenaren ook bekijken 

welke energiebesparende maatregelen 

voor hun woning het meest rendabel 

zijn. Er kunnen berekeningen uitgevoerd 

worden met bijvoorbeeld isolatie, 

dubbel glas en zonnepanelen. Zo ziet 

u meteen wat de startsituatie is en 

wat het te verwachten eindresultaat 

qua (jaarlijkse) kosten en besparingen. 

Op die manier heeft u alle informatie 

overzichtelijk op een rij en kunt u 

makkelijk aan de slag. 

Een mooie ‘feature’ van het 

Woningdossier is dat u vanuit het 

dossier direct offertes kunnen 

aanvragen voor energiebesparende 

maatregelen bij Meer Met Minder-

aanbieders. Dit zijn bedrijven 

die gespecialiseerd zijn in 

energiebesparing. Ze werken volgens 

hoge kwaliteitstandaarden en kunnen 

woningeigenaren gedurende het hele 

traject adviseren en begeleiden.

www.woningdossier.nl

Handige websites:
Energiezuinig verbouwen: 
www.meermetminder.nl 

Een energielabel voor elk huis: 
www.energielabelatlas.nl

Afmelden defi nitief 
energielabel bij overheid:
www.energielabelvoorwoningen.nl

Alle subsidies 
energiezuinig verbouwen:
www.energiesubsidiewijzer.nl

Onderhoudsboekje voor je huis: 
www.woningdossier.nl

Checken en aanvragen 
bouwvergunning: 
www.omgevingsloket.nl

Cees Wouda Fotografi e



ONK Enduro Havelte succesvol 
voor V.A.M.C rijders
REGIO - Afgelopen zaterdag be-
gon het najaar seizoen voor de 
ONK enduro. Een groot aantal 
deelnemers komt uit de gemeen-
te Bronckhorst. Winst, podium-
plaatsen en goede klasseringen 
waren het gevolg. De V.A.M.C. de 
Graafschaprijders konden dan 
ook een mooi feestje vieren na 
afloop.

In de klasse E2 wist Bas Klein Ha-
neveld uit Vorden als 2e te eindi-
gen achter winnaar Wesley Pittens. 
Pittens die voor deze wedstrijden 
teamgenoot was van Beta Super B 
rijder Klein Haneveld stapte mid-
den in het seizoen over naar Hus-
qvarna en met succes.

Erwin Plekkenpol liet zien dat hij 
nog met de besten mee kon. Hij 
eindigde achter Klein Hanerveld 
als 3e. WPM KTM rijder Mark 
Wassink pakte een mooie 2e plaats 
achter Hans Vogels in de categorie 
E3.

Peter Lenselink ging met de winst 
aan de haal voor de uit Hummelo 
afkomstige Peter Bergsma bij de 
EV40. Een viertal rijders van de 
vereniging uit Vorden kwam uit in 

de N3. Nico Freriks, Tom Berends, 
Peter Berenschot en Mark Wichink 
Kruit werden respectievelijk 14e, 
15e, 18e, en 20e. Maurice v.d. Berg 
uit Warnsveld pakte een keurige 
5e klassering in de klasse NV40.

Vordenaar Marten Zilvold deed 
het ook niet onverdienstelijk. Hij 
werd keurig 14e in de NV50. Bij de 
dag licenties wist Niels Beck een 

super prestatie neer te zetten met 
een 10e plaats.In deze klasse wa-
ren maar liefst 52 deelnemers. De 
volgende enduro is volgende week 
zaterdag in het Brabantse Berge-
ijk. Na Bergeijk zal er op zaterdag 
24 oktober in Vorden worden ge-
streden om de prijzen in de 'Oost 
Gelderland-Rit' die georganiseerd 
wordt door de Vordense motor-
club V.A.M.C.

Bridgen is gymnastiek 
voor de hersenen
BRONCKHORST - Bridgen is net 
als schaken, dammen en biljar-
ten een denk- en concentratie-
sport. Het wordt in clubverband 
gespeeld.

Bridgeclub Bronkhorst heeft als 
thuisbasis Restaurant Den Bre-
mer, in Keijenborg bridgeclub De 
Keij, een kleinere club, zij spelen in 
Dorpshuis de Horst.

Samen organiseren zij een bridge-
cursus voor beginners. Tevens is er 
een vervolg en opfriscursus om het 
geleerde nog meer uit te diepen. 
Deze starten in oktober. Inlichtin-
gen of opgave bij Marijke Hilderink.
   

 ■ Telefoon (0575) 464170 
m.hilderink@kickxl.nl

   

Sociï haalt drie punten 
op in Klein Dochteren
WICHMOND - Sociï dat dit seizoen 
moeizaam op gang komt moest 
vandaag op bezoek bij Klein 
Dochteren dat nóg moeilijker op 
gang komt. De gastheren staan 
stijf onderaan met nul punten. 
Trainer Tim Kollen, met roots 
in Klein Dochteren, had vooraf 
gewaarschuwd voor onderschat-
ting, de mannen moesten dus op 
scherp staan.

Sociï was vanaf minuut 1 heer 
en meester in de wedstrijd en al-
leen de helft van Klein Dochteren 
werd eigenlijk bespeeld. Het betrof 
de middellijn tot de rand van de 
zestien. In de zestien kwam Sociï 
niet bijzonder veel te voetballen, 
er werden dus niet of nauwelijks 
uitgespeelde kansen gecreëerd 
door de heren uit Wichmond. Het 
gevaarlijkst werd Sociï uit enkele 
goed getrapte corners van Marco 
Vreeman, meerdere malen kwam 
er net geen Sociï-been of -hoofd 
aan te pas. De rust werd bereikt met 
een stand van 0-0.
In de tweede helft werd Gert-Jan 
Loman vanuit het middenveld 
naar voren geschoven met de opzet 
hem te laten bedienen vanaf de zij-
kanten. Bovendien beschikte Sociï 
zodoende over een sterk aanspeel-
punt. Het ontbrak echter vaak aan 
iemand die daaronder kwam om af 
te drukken. Het spelbeeld bleef on-

veranderd. Na een uur spelen werd 
de ban doorbroken na een combi-
natie op links tussen Stefan Weenk 
en Marco Vreeman, laatstgenoem-
de legde de bal bij de tweede paal 
op het hoofd van Gert-Jan Loman 
die raak kopte; 0-1.
Sociï bleef op zoek naar treffers. 
Het was daar dichtbij uit een corner 
waarbij onder meer Frank Stok-
kink zijn inzet van de lijn gehaald 
zag worden. Daan Loman had een 
schitterende volley in huis die hij 
op melkbussenhoogte nam, de bal 
die richting kruising zweefde werd 
net aan door de keeper over de 
lat getikt. Klein Dochteren kwam 
welgeteld eenmaal gevaarlijk in 
de buurt van het doel van Henry 
Vreeman, maar ook daar ontbrak 
scherpte en geluk. In de slotfase 
speelde Klein Dochteren nog even 
opportunistisch, maar gevaarlijk 
werd het niet. Aan de andere kant 
zagen Kevin Esselink en invaller 
Lars Megens nog doelpogingen 
jammerlijk de mist in gaan. Na ze-
ven minuten blessuretijd was daar 
dan toch het laatste fluitsignaal en 
kon Sociï drie punten bijschrijven.

Zondag 11 oktober speelt Sociï 
thuis tegen SHE uit Hall, aanvangs-
tijd 14.00 uur.
   

 ■ www.svsocii.nl

LOCHEM - Op zondag 11 oktober 
wordt voor de 19e keer het Lo-
chem Jeugd Open gespeeld op 
de prachtige golfbaan van de Lo-
chemse golf- en countryclub "De 
Graafschap" aan de Sluitdijk 4. 
Het prominente jeugdtoernooi 
werd in het verleden gewonnen 
door, onder andere, Joost Luiten.

Aan de 19e editie doen 72 spelers 
mee, waaronder de top van de Ne-
derlandse jeugd.

Spelers zoals Simon Simonse 
(winnaar Euregio Open), Rody 
Haije (winnaar vorig jaar), maar 
ook Mike Toorop (Nationaal 
matchplaykampioen) zullen hun 
opwachting maken op de tee.

Naast de nationale favorieten heb-
ben ook de lokale spelers Robin 
Kaptein, Liam ter Horst en Sharon 
Haarman hun deelname toege-
zegd.

Wedstrijd
De wedstrijd start 11 oktober om 
10.00 uur op de Lochemse golf- en 
countryclub De Graafschap.

Meer informatie over het Lochem 
Jeugd Open, zie de jeugdwebsite.
   

 ■ lochemsegolfclub-jeugd.nl

Lochem Jeugd Open

Piercen Hunt. Foto: PR

Maurice van de Berg werd 5e in de NV 40. Foto: Henk Teerink.

Dames Ratti kwamen niet aan het 
voetballen toe
Witkampers VR2 - 
Ratti VR1: 4-0
Kranenburg - Afgelopen zondag 
reisden de dames van Ratti af naar 
Laren. De Ratti dames wisten uit 
voorgeschiedenis dat het een las-
tige wedstrijd zou worden. De 
Witkampers zette meteen druk na 
het fluitsignaal. In de 5de minuut 
een kans voor de Witkampers, een 
mooie kopbal.

Maar de bal kwam niet langs keep-
ster Wilma Joling heen. Vijf mi-
nuten was het toch raak. De wit-
kampers scoorde in de verre hoek 
langs de keepster, 1-0. Ratti bleef 
gewoon doorspelen en probeerde 

veel samen te spelen. In de 12e 
minuut schoot Esther Tuinman 
een afstandschot dat belandde in 
de handen van de keepster. Door 
een misverstand in de achterhoe-
de kon een aanvaller van de Wit-
kampers vrij schieten, 2-0.

Keepster stoot 
bal weg maar 
wordt toch doel

In de 20ste minuut probeerde ook 
Laura Verstege het met een af-
standschot, maar deze bal ging net 

naast. In de 30ste minuut werd er 
een corner gezet door de Witkam-
pers, meerdere schoten werden 
gelost op het doel, maar door het 
goede verdedigingswerk van Ratti 
belandde de bal niet in het net. In 
de 35ste minuut een afstandschot 
van Witkampers, de keepster van 
Ratti stootte deze bal mooi om-
hoog maar belandde alsnog in het 
net, 3-0.

Na de rust probeerde Ratti het 
spel nog recht te trekken. Maar 
de dames van Ratti kwamen niet 
aan spelen toe en creëerde ook 
weinig kansen. In de 70ste minuut 
scoorde Witkampers nog eenmaal 
en werd het 4-0. Dit bleef de eind-
stand. Aankomende woensdag is 
er een inhaalwedstrijd in Neede.

Smit brengt wijnen en 
mensen bij elkaar
Tijdens de Najaarsproeverij op 
9 oktober presenteren Marti-
ne en Maarten van wijnhandel 
Smit in Vorden zo’n 25 nieuwe 
wijnen. Er staan dan totaal 
maar liefst 65 wijnen klaar om 
te proeven, begeleid door bij-
passende amuses en natuurlijk 
veel verhalen over de nieuwe 
wijnen.

Voor wie is de proeverij 
bestemd?
Voor iedereen die wil genieten 
van wijn. Of je nu nét begint met 
het verkennen van wijn, al wat 
ervaring hebt of een echte wijn-
kenner bent, het is altijd weer 
een avontuur om smaken en 
geuren te verkennen en te ont-
dekken wat bij jou past en wat je 
lekker vindt.

Moet je verstand hebben van 
wijn om een goede fles te 
kunnen kopen?
Nee, zeker niet! Wijn is onze 
passie en ons vak. We hebben 
een hoop kennis in huis. Omdat 
we onze wijnen kennen, zijn we 
in staat om mensen en wijnen 
bij elkaar te brengen. Als je nét 
begint met het wijnavontuur, la-
ten we je kennismaken met de 
grote variëteit aan smaken. We-

ten mensen al wat beter wat ze 
zoeken, dan leiden we ze naar de 
wijnen die bij hen passen. 

Raken mensen niet de weg 
kwijt met zoveel wijnen?
Er zijn gigantisch veel wijnen ver-
krijgbaar. Het risico dat je je een 
beetje verloren voelt, is aanwe-
zig. Daarom werken wij als een 
soort gids. Wij proberen erachter 
te komen wat mensen lekker vin-
den of voor welke gelegenheid 
ze de wijn gaan gebruiken. Dan 
doen we een passende sugges-
tie. Op deze manier kom je tot 
een perfecte match. Het moet 
een feest zijn om een fles wijn te 
openen en te drinken. Door deze 
aanpak kunnen we een soort ‘ge-
nietgarantie’ bieden.

Is een kwaliteitswijn altijd duur? 
Nee, dat is een misverstand. Van-
af € 5 heb je bij ons al een goede 
kwaliteitswijn. Wij verkennen de 
markt voor onze klanten en zor-
gen ervoor dat we voor alle sma-
ken en portemonnees wijnen in 
huis hebben. Van betaalbaar lek-
ker tot niet alledaags exclusief. 
Wijn drinken is niet elitair. Het 
is voor iedereen die houdt van 
lekkere smaken en geuren en het 
zichzelf gunt om te genieten.

(Advertorial)
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Praktijk voor 
individuele 
begeleiding

Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan 
Valckstraat 35 - 7203 GB Zutphen 

0575-54 30 75 - stip1948@hotmail.com
www.stipterlaan.nl

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, 
NLP, familie-opstellingen, systeem- en gesprekstherapie

De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed        Lid NBVH-SRBAG

 Houtkachels 

 Pelletkachels

 Gaskachels 

 Haarden

Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden

0575-470354
06 17236100

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.

www.hetkacheltje.nl

TE HUUR
WOONBOERDERIJ

gelegen tussen Hengelo Gld. en Ruurlo

Info. Wesselink Makelaars
tel.: 0573-454027

Mevrouw Balsma - Wichgers:
‘Tot begin 2015 heb ik bijna 
niet kunnen eten en lekker  
kunnen lachen door een 
slecht zittend kunstgebit. 
Dankzij Erik Diseraad, 
lach en eet ik weer zonder 
problemen. Ik ben weer een 
gelukkig mens.’

ik lach 
weer 
zonder 
zorgen

Laarstraat 19 te Zutphen
0575 - 54 16 02
www.tppdiseraad.nl
info@tppdiseraad.nl

 Gratis adviesgesprek
 Erkend door zorgverzekeraars
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

Zondag 11 oktober 2015

t.h.v.  de Wijnhuistoren

 Start van de grote nostalgische optocht

Live muziek op 4 podia

Bokbier-
 dag

Hoofdsponsor
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HOVENIERSBEDRIJF  LUIJENDIJK

www.hoveniers-luijendijk.nl

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl



Goma doneert 3.835 euro aan 
Blue Spirit Hengelo
HENGELO - Goma hield zaterdag 3 
oktober een open dag waar maar 
liefst 1500 bezoekers naar toe kwa-
men. Iedere bezoeker kreeg drie 
muntjes bij binnenkomst, twee 
voor een drankje en één voor een 
snack. Bij de uitgang was een col-
lectebus van Blue Spirit geplaatst 
waarin de bezoekers de overge-
houden muntjes konden doneren 
aan het goede doel; de strijd tegen 
kanker. Zaterdagavond 3 oktober 
werden het team van Blue Spirit 
Hengelo, een team wat geld inza-
melt voor het KWF, rond 19.00 uur 
gebeld of enkele van hun teamle-
den aanwezig konden zijn op de 
afsluitende feestavond om een 
cheque in ontvangst te nemen.

Enthousiast door deze spontane 
actie, zijn drie Blue Spirit leden 
naar Goma in Hengelo gereden. 
Op het personeelsfeest werden ze 
naar voren geroepen om iets te ver-

tellen over het team en de missie. 
Namens het team van Blue Spirit 
vertelde Niels Wentink dat het een 
team is dat bestaat uit 10 enthou-
siaste mannen die zich als doel 
hebben gesteld zo veel mogelijk 
geld op te halen voor het KWF en 
zodoende een bijdrage te leveren.

Strijd tegen de 
vreselijke ziekte 
kanker

"Om onze missie kracht bij te zet-
ten gaan we de uitdaging aan om 
met ons gehele team als tegen-
prestatie 6 x de Alpe d'Huez te be-
klimmen", vertelde Niels. Goma 
directeur Foppe Atema had diep 

respect voor hun actie en wilde 
daarbij graag een bijdrage leveren. 
Hierna volgde de overhandiging 
van de cheque met daarop het te 
schenken bedrag, maar liefst ruim 
€ 1.500! Arie Teunissen (voormalig 
directeur Goma) vulde als eerste 
persoonlijk het bedrag aan tot € 
2.000,-. Maar dit was nog niet alles: 
de directie had besloten het be-
drag te verhogen naar 3.835 euro! 
De tussenstand stond op € 21.165 
en dankzij de bijdrage van Goma 
kwam het eindbedrag op maar 
liefst € 25.000. Dit zagen de Blue 
spirit leden niet aankomen.

Dolgelukkig en enthousiast be-
dankten ze iedereen voor dit fan-
tastische gebaar! "Goma uit ons 
eigen Hengelo Gelderland: ontzet-
tend bedankt voor jullie bijdrage. 
We zijn nog meer geïnspireerd en 
gemotiveerd om nog meer geld in 
te zamelen voor het KWF."

Vorden bespaart, een 
Achterhoeks initiatief
VORDEN - Wilt u ook euro's bespa-
ren op uw energierekening? Ener-
gielasten vormen een groot deel 
van de totale woonlasten. Kunt u 
deze energielasten verlagen, dan 
kunt u ook uw woonlasten ver-
minderen. Verschillende Achter-
hoekse partijen werken samen om 
u als bewoner van de Achterhoek 
te informeren, enthousiasmeren 
én faciliteren bij energie bespa-
ren onder de noemer Vorden be-
spaart!, een Achterhoeks initiatief. 
Dit initiatief start nu een proef in 
Vorden en organiseert twee bij-
eenkomsten om u te informeren 
over alle mogelijkheden voor het 
besparen van energie en daarmee 
dus euro's.

Informatiebijeenkomst
Inwoners van Vorden krijgen van 
netbeheerder Liander dit najaar 
kosteloos een slimme meter aan-
geboden. Met deze meter kunt 
u energie en dus geld besparen. 
Maar er is méér mogelijk. Kom 
daarom naar de informatiebijeen-
komsten op woensdag 14 oktober 
of op woensdag 11 november. U 
kunt vrij inlopen tussen 14.00 en 
21.00 uur in het Dorpscentrum: 
Kulturhus Vorden, Raadhuisstraat 
6. U krijgt vanzelf een uitnodi-
gingsbrief voor één van deze data.

Verschillende partijen informeren 

u over mogelijkheden om meer 
grip te krijgen op uw energiekos-
ten. U krijgt praktische tips, inte-
ressante filmpjes en handige in-
formatie van experts. Netbeheer-
der Liander laat u de slimme me-
ter zien, legt u uit hoe deze werkt, 
geeft aan hoe u hiermee energie 
kunt besparen en beantwoordt uw 
vragen hierover. Woningcorpo-
ratie ProWonen informeert haar 
huurders in Vorden over moge-
lijkheden om energie te besparen 
en geeft daarnaast aan welke mo-
gelijkheden hiervoor zijn. Samen 
met de Woonbond informeren 
de Achterhoekse huurdersver-
enigingen de huurders over ener-
gie besparen. Het verduurSaam 
Energieloket geeft informatie over 
bijvoorbeeld energiebesparing, 
duurzame energie opwekken, 
subsidiemogelijkheden en lenin-
gen. De Achterhoekse Groene 
Energie Maatschappij (AGEM) 
laat mogelijkheden zien voor een 
aan de slimme meter te koppelen 
energiedisplay, waarmee u het 
energieverbruik in uw woning zelf 
makkelijk in de gaten kunt hou-
den.

Aanvullend zijn ook de gemeente 
en de provincie Gelderland aan-
wezig. Alle partijen zijn er voor u, 
om u te informeren. Tot ziens op 
14 oktober of op 11 november!

ZUTPHEN - Zutphen luidt de herfst 
in met de 19e editie van de Nati-
onale Bokbierdag. Op zondag 11 
oktober staat de binnenstad in het 
teken van het robijnrode seizoens-
bier. De Zutphense horeca presen-
teert meer dan twintig verschillen-
de soorten bokbier. Behalve bier is 
er live muziek en een grote nostal-
gische optocht met veel paarden 
en historische voertuigen.

De Nationale Bokbierdag in Zut-
phen is met 100.000 bezoekers het 
grootste bokbierspektakel van Ne-
derland. Liefhebbers van bokbier 
komen elk jaar terug naar de Han-
zestad aan de IJssel. Horecaonder-
nemers uit Zutphen hebben een 
gevarieerd aanbod van verschillen-
de soorten bokbier in de aanbie-
ding. Bekende merken als Grolsch, 
Amstel, Brand en Bavaria zijn ver-
tegenwoordigd, maar ook min-
der bekende en lokale bokbieren 
worden getapt. Wat te denken van 
bokbier van Christoffel, de Twentse 
Bierbrouwerij of van Bronckhorster 
Bieren. Brouwmeester Gerrit Wolf 
van de Zutphense stadsbrouwerij 
Cambrinus trakteert ook dit jaar 
zijn gasten weer op de karaktervol-
le Hanzebock. Het programma op 

zondag 11 oktober begint om 13.00 
uur. Dan gaan de tapkranen open 
en worden er meer dan twintig 
verschillende bokbieren getapt. Zo 
kan iedereen met een glas proosten 
op de officiële opening om 13.30 
uur op het podium van RadioNL 
op het 's Gravenhof. Om 14.00 uur 
vertrekt de optocht met historische 
voertuigen, landbouwwerktuigen 
en zware bierwagens voortgetrok-

ken door stoere paarden. De stoet 
slingert zich rond de binnenstad, 
waar naar verwachting weer dui-
zenden toeschouwers, jong en oud, 
het spektakel staan te bekijken. Zo-
dra de optocht voorbij barst het 
bokbierfeest los. Op verschillende 
podia verdeeld over de stad treden 
bands op en er zijn dj's met de juis-
te bokbierbeats. De dag duurt tot 
19.00 uur, toegang is gratis.

Zutphen viert de herfst met Nationale 
Bokbierdag

Het bokbier wordt met paard en wagen binnengebracht. Foto: Willem Feith

Foppe Atema, directeur (2e links) en Arie Teunissen, voormalig directeur Goma (m), overhandigen de leden van Blue Spirit de cheque.  

Lochem – Verscholen in het 
Achterhoekse coulissenland-
schap, aan een zijstraat van de 
Lochemseweg, ligt het prach-
tig gelegen terrein van de Lo-
chemse Golf- en Countryclub 
De Graafschap. Ondanks de 
centrale ligging en goede be-
reikbaarheid, toch voor veel 
mensen uit de omgeving nog 
onbekend. En daar willen inte-
rim-manager Dennis Jansen en 
marketingmedewerker Ghislai-
ne Rootinck graag verandering 
in brengen met de Open Dag op 
18 oktober. “Wij willen graag 
nieuwe golfers of mensen nog 
onbekend met de sport, kennis 
laten maken met golf. En laten 
zien dat golf een toegankelijke 
sport is, geschikt voor alle leef-
tijden.”

Tijdens de Open Golfdag zondag 
18 oktober is iedereen van harte 
welkom tussen 14.00 en 18.00 
uur bij Golf- en Countryclub De 
Graafschap. Na ontvangst met 
koffie en thee bestaat de moge-
lijkheid om deel te nemen aan 
een kennismakingsprogramma , 
waarbij verschillende onderdelen 
van de golfsport aan bod komen. 
In ongeveer anderhalf uur maakt 
u kennis met putten (minigolf), 
het verre slaan en chippen (ook 
wel korte slag). Tevens krijgt u de 
mogelijkheid om  1 hole te spe-
len, van afslag tot aan putten, om 
het echte golften te ervaren. U 
ontvangt een plattegrond waar-
mee u zelf de route kunt volgen 
en bij ieder onderdeel zullen 
begeleiders aanwezig zijn om 
u kennis te laten maken met de 
eerste basis technieken. Ghislai-
ne:”Dit alles gebeurt wel met een 
knipoog. We willen juist mensen 
op een laagdrempelige manier in 
contact brengen met de sport en 
plezier staat hierbij voorop. Ook 
doen we graag een beroep op on-
ze leden. Alle leden die het leuk 
vinden om eens vrienden of fami-

lie kennis te laten maken met de 
golf, zijn van harte welkom!”

Bent u daarna enthousiast ge-
worden over de golfsport, dan 
wordt u een gratis golfles op een 
tijdstip naar keuze aangeboden 
én bestaat de mogelijkheid om 
voor een actieprijs te starten met 
golfen (zie hiervoor de adverten-
tie elders in deze krant). De Open 
Dag zal worden afgesloten onder 
het genot van een hapje en een 
drankje in het gezellige clubhuis 
of, bij lekker weer, op het terras 
met uitzicht op de prachtig aan-
gelegde golfbaan. 

Meer informatie
Gedurende de gehele dag zijn er 
diverse vrijwilligers van de Golf- 
en Countryclub aanwezig waarbij 
u terecht kunt met al uw vragen 
op golfgebied. Kom dus een kijk-
je nemen bij Golf- en Countryclub 
De Graafschap op zondag 18 ok-
tober. Voor meer informatie, kunt 
u contact opnemen via onder-
staande gegevens. 

Lochemse Golf- en Countryclub
Sluitdijk 4, 7241 RR Lochem.
0573-254323
www.lochemsegolfclub.nl

(Advertorial)

Open Dag Lochemse Golf- en 
Countryclub De Graafschap
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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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Marianne Besselink wordt op  
21 oktober officieel beëdigd als 
nieuwe burgemeester van 
Bronckhorst. Dit gebeurt tijdens 
een bijzondere openbare raads-
vergadering vanaf 18.00 in de 
raadzaal van het gemeentehuis 
in Hengelo. 

De bijeenkomst is ook live te 
volgen op www.bronckhorst.nl. 
De Commissaris van de Koning, 

Clemens Cornielje, neemt haar de 
belofte af, waarna verschillende 
sprekers haar welkom heten. 
Na afloop is er een receptie.  
Op 22 oktober is vervolgens haar 
eerste werkdag. Vanzelfsprekend 
komt er een ontmoetingsprogram-
ma met inwoners, bedrijven, orga-
nisaties en verenigingen. Dit moet 
nog ingevuld worden. Zodra  
hierover meer bekend is,  
informeren wij u.

Nieuwe burgemeester op 
21 oktober geïnstalleerd

In de Achterhoek werken de acht 
gemeenten aan een duurzame, 
vitale, aantrekkelijke en gezonde 
regio. Dit gebeurt samen met het 
bedrijfsleven en maatschappe-
lijke organisaties. Door open te 
staan voor innovatieve ontwikke-
lingen en slimme verbindingen 
houden we de Achterhoek ook in 
de toekomst leefbaar. Eén van de 
speerpunten is smart industry. 
In de Achterhoek zijn mooie 
bedrijven die op dit gebied actief 
zijn. Vanuit de zogenaamde 
Agenda Achterhoek2020 van de 
Regio Achterhoek ondersteunen 
we ondernemers die zich hierin 
willen ontwikkelen. 

Wethouder Jan Engels heeft 
economische zaken in z’n porte-
feuille en is namens de Achter-
hoekse gemeenten lid van de 
Regiegroep Smart Industry die 
ontwikkelingen op dit gebied in 
de Achterhoek aanjaagt. 

Jan Engels: “Om dit goed in te 
kunnen vullen, vind ik het 
belangrijk wat meer kennis op te 
doen in de praktijk van smart in-
dustry bedrijven in Bronckhorst. 
Maar ook in de regio! Ik zou dan 
ook graag als ‘collega voor een 
dag’ één of enkele dagdelen 

meelopen met bedrijven die met 
de laatste productietechnologieën 
en nieuwe ICT-oplossingen 
werken.” 
Ondernemers met bedrijven die 
volgens smart industry principes 
werken en de wethouder graag 
laten zien hoe hun vernieuwende 
bedrijfsprocessen verlopen en 
waar wellicht nog knelpunten 
zijn als het gaat om bijvoorbeeld 
overheidregels, roepen wij 
daarom op contact met hem 
op te nemen. Dat kan via e-mail: 
j.engels@bronckhorst.nl

Hij maakt dan een afspraak 
om mee te lopen. Engels daagt 
bedrijven voor zijn ‘collega voor 
een dag(deel)’ bezoek ook graag 
uit om na te denken over welke 
meerwaarde zijn aanwezigheid 
voor hen kan hebben.
 
Wat is smart industry?
Smart industry bedrijven zijn 
ondernemingen die door maxi-
maal gebruik te maken van de 
nieuwste informatie en techno-
logische ontwikkelingen efficiën-
ter, flexibeler, kwalitatief beter 
en tailor made producten en 
diensten kunnen produceren en 
leveren. In de Achterhoek zien 
we dat dit op dit moment vooral 
gebeurt bij metaalbedrijven, 
de foodindustry en hun toeleve-
ranciers. 

Werkt uw bedrijf volgens 
principes van smart industry? 
Wethouder Engels maakt graag kennis 
met uw innovatieve kijk op werk

De geplande presentatie over de 
bouw en historie van de (IJssel)
boerderijen rondom Steenderen is 
verzet van 14 naar 28 oktober 2015. 
Locatie blijft zaal Den Bremer in 
Toldijk. Aanvang: 20.00 uur 
(de zaal is vanaf 19.30 uur open). 
De inhoud van deze avond is 
onderverdeeld in de onderwerpen:
• geschiedenis van de bouw van 

deze boerderijen, zoals het 
 hallenhuis, krukmodel en grup-

stalmodel;
• geschiedenis in het bouwen, 
 zoals over het gebruik van 
 verschillende materialen 
 (hout, stenen, glas)

De heer Wim Jansen, projectleider 
voor de stichting IJsselhoeven, 
geeft u deze avond veel leuke 
voorbeelden. 

Aanmelden
U kunt zich voor deze avond aan-
melden door een e-mail te sturen 
aan info@bronckhorst.nl o.v.v. 
informatieavond IJsselboerderijen. 
Graag vernemen wij ook met hoe-
veel personen u komt. U kunt ook 
telefonisch contact opnemen met 
mevrouw S. Platzer of mevrouw 
W. Kempers via tel. (0575) 75 02 50.

Informatieavond historische (IJssel)
boerderijen Steenderen e.o. is verzet

Rijkswaterstaat werkt tot eind 
2016 in 5 gebieden aan een betere 
doorstroming van rivieren, waar-
onder de IJssel. Dit doen ze door 
in overleg met grondeigenaren, 
gemeenten en andere belangheb-
benden begroeiing weg te halen. 
Hierdoor kan het teveel aan water 
ook via de uiterwaarden onbelem-
merd naar zee stromen. 

Inloopavond op 14 oktober 
Voor deze werkzaamheden, 
die deels in Bronckhorst vallen, 
organiseert bureau combinatie  
Courant een inloopavond op 14 
oktober 2015 van 19.15 t/m 21.30 
uur in zalencentrum Concordia, 
Engelenburgerlaan 1 in Brummen. 

Tijdens de inloopavond krijgt u 
informatie over de werkzaam-
heden en kunt u vragen stellen 
aan de projectmedewerkers van 
de combinatie Courant. U bent 
van harte welkom!

Effect op waterstand
Door goed te onderzoeken hoe het 
water bij hoogwater door de uiter-
waarden stroomt, bepaalt Rijks-
waterstaat voor elke uiterwaard 
welke ingrepen in de begroeiing 
het grootste effect hebben op de 
waterstand. Hierbij houden ze 
rekening met waardevolle planten, 
bomen en heggen, beschermde 
dieren en cultuurhistorische 
elementen in het gebied.

Inloopavond onderhoud 
uiterwaarden IJssel 



Brandweerkorpsen van de Veilig-
heidsregio Noord- en Oost-Gelder-
land (VNOG) nemen dit jaar 
opnieuw deel aan de Nationale 
Brandpreventieweken. De hele 
maand oktober staat in het teken 
van veiligheidsbewustzijn rondom 
brand. Dit jaar staat het landelijke 
thema ‘Verklein de kans op brand’ 
centraal. De campagne richt zich 
op niet-zelfredzame senioren (en 
groepen die de groep niet-zelfred-
zame senioren kunnen bereiken). 
Bent u 60-plusser? Dan kunt u zich 

van 1 t/m 30 oktober aanmelden 
voor een gratis woningcheck door 
de brandweer. U krijgt advies over 
brandgevaarlijke situaties en over 
de juiste plaats van de rookmelder.

Aanmelden
U kunt zich voor 30 oktober aan-
melden door te bellen naar (055) 
548 33 33  (alleen tijdens kantoor-
uren). U kunt zich ook per mail aan-
melden via brandveilig@vnog.nl. 
Dan vragen we u de volgende ge-
gevens te vermelden:  
achternaam, adres, postcode, 
woonplaats en geboortejaar. 
Met aanmelders die in aanmerking 
komen voor een woningcheck, 
wordt na oktober contact opgeno-
men om een afspraak te plannen.

Wat u zelf kunt doen
U kunt ook zelf de woningcheck 
uitvoeren. Via een makkelijk te 
doorlopen checklist kunt u zien 

hoe brandveilig uw woning eigen-
lijk is. De checklist is te vinden op 
www.brandweer.nl of scan de 
QR-code. Natuurlijk kunt u ook eens 
bij uw familie, buren of vrienden 
kijken. Hangen rookmelders op de 
juiste plek? 

Levensbelang
De brandweer blijft het gebruik 
van rookmelders adviseren. Zorg 
ervoor dat u en uw medebewoners 
de rookmelder goed kunnen 
horen, ook als u slaapt. Want als u 
slaapt, ruikt u niets. U wordt dus 
waarschijnlijk niet wakker van de 
rooklucht. En doordat de rook veel 
giftige gassen bevat, raakt u vaak 
al binnen enkele 
minuten in een 
diepe bewuste-
loosheid. Rook-
melders zijn dus 
echt van levens-
belang.

Gratis woningcheck voor senior tijdens 
Brandpreventieweken

Zoals iedereen weet, moeten de 
laatste weken steeds meer vluch-
telingen in ons land worden opge-
vangen. Vooral mensen uit Syrië 
en Eritrea zien zich genoodzaakt 
de gevaarlijke situatie in hun 
thuisland te ontvluchten. Onze ge-
meente onderzoekt op dit moment 
of er in Bronckhorst mogelijkheden 
zijn voor tijdelijke (nood)opvang 
van asielzoekers en extra opvang 
van statushouders (mensen met 
een verblijfsvergunning). De raad 
heeft aangegeven met name voor 
dit laatste om humanitaire redenen 
haar maatschappelijke verant-

woordelijkheid te willen nemen. 
We brengen mogelijke locaties in 
kaart. Rekening houdend met de 
vraag en voorwaarden die het 
COA (Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers) hiervoor stelt aan 
gemeenten in ons land.

Statushouders
Gemeenten moeten jaarlijks naar 
rato van hun inwoneraantal een 
aantal statushouders huisvesten. 
Bronckhorst is tot nu steeds in 
staat het jaarlijkse toegewezen 
aantal mensen te huisvesten. Maar 
de komende jaren kan dit aantal 
oplopen, omdat meer mensen naar 
ons land komen. We bekijken hoe 
we hiermee om kunnen gaan.

Mocht het zo zijn dat binnen onze 
gemeente geschikte mogelijke 
(tijdelijke) opvanglocaties voor 
grotere groepen zijn, dan gaan we 
vanzelfsprekend tijdig en zorgvul-
dig met inwoners in de directe 
omgeving in gesprek. Natuurlijk 

raakt het realiseren van zo’n op-
vang een gemeenschap/buurt. 
Sommige mensen zijn huiverig, 
waar anderen zich aanbieden 
om vrijwilligerswerk te doen om 
vluchtelingen of statushouders 
te begeleiden. De laatste weken 
hebben zich regelmatig inwoners 
bij ons gemeld die opvanglocaties 
willen aanbieden. Hen hebben wij 
gevraagd berichtgeving over dit 
onderwerp op deze gemeente-
pagina’s en onze website in de 
gaten te houden. Wilt u meer weten 
over opvang van vluchtelingen en 
statushouders in Nederland en 
het doen van vrijwilligerwerk, kijk 
op www.coa.nl of www.vluchtelin-
genwerk.nl/oostnederland. 

Verder heeft de gemeente afge-
lopen zomer ingestemd met het 
verzoek van het COA om tijdelijk 
(2 jaar) 97 vluchtelingen te vestigen 
op de Kervelseweg 38 in Hengelo. 
De vergunningprocedure hiervoor 
loopt.

Opvang vluchtelingen en statushouders 
in Bronckhorst 

Energielasten vormen een groot 
deel van de totale woonlasten. 
Vordenaren kunnen nu jaarlijks 
tientallen euro’s besparen op 
hun energierekening. Vorden is 
het eerste Achterhoekse dorp 
waarin elk huishouden de slim-
me meter gratis krijgt aange-
boden. Wat u hiermee kunt doen, 
brengt Vorden bespaart!, een 
Achterhoeks initiatief extra 
onder de aandacht. Hierin werken 
verschillende Achterhoekse 
partijen samen om u als bewoner 
te informeren, enthousiasmeren 
én te helpen bij het besparen van 
energie(kosten). De aanleiding 
voor deze samenwerking in 
voorlichting over energiebespa-
ren is het kosteloos plaatsen van 
de slimme meter door netbe-
heerder Liander. Heel Nederland 

krijgt tot 2020 zo’n slimme meter 
aangeboden. De gezamenlijke 
aandacht die partijen hieraan 
geven in Vorden is echter uniek 
voor Nederland. Iedereen die de 
slimme meter gebruikt om in-
zicht in zijn of haar energiever-
bruik te krijgen, kan zo energie 
en dus geld besparen. Vordena-
ren krijgen hierover een brief 
met nadere informatie en de uit-
nodiging om op 14 oktober of op 
11 november naar een informa-
tiemarkt te komen in het Kultur-
hus op de Raadhuisstraat 6 (vrije 
inloop tussen 14.00 en 21.00 uur). 

Experts helpen u graag met 
besparingstips
Tijdens de informatiemarkten 
krijgen aanwezigen informatie 
over mogelijkheden om meer 
grip te krijgen op hun energie-
kosten. Liander legt uit hoe de 
slimme meter werkt en hoe u 
hiermee bespaart. Woningcor-
poratie ProWonen, de Woonbond 
en de Achterhoekse huurders-
vereniging informeren Vordense 
huurders over mogelijkheden om 
energierekening te verlagen. 

Het verduurSaam Energieloket 
geeft naast tips voor energiebe-
sparing, informatie over duurzame 
energie opwekken, subsidie-
mogelijkheden en leningen.
De Achterhoekse Groene Energie 
Maatschappij (AGEM) laat moge-
lijkheden zien voor een energie-
display die aan de slimme meter 
te koppelen is. Hiermee kunt u 
het energieverbruik in uw woning 
zelf gemakkelijk in de gaten 
houden. Behalve dat de display 
te bestellen is op de informatie-
markt, biedt de AGEM deze ook 
gratis aan bij het afsluiten van 
een energiecontract voor Achter-
hoekse Groene Energie. Verder 
zijn de gemeente en de provincie 
Gelderland aanwezig met enkele 
duurzaamheidsinitiatieven en 
-regelingen. Woont u in Vorden? 
Kom 14 oktober of 11 november 
naar de bijeenkomst zodat u ook 
te weten komt hoe u eenvoudig op 
uw energiekosten kunt besparen! 

Na Vorden, krijgen ook alle andere 
dorpen in Bronckhorst en de 
Achterhoek tussen 2016 en 2020 
een slimme meter. 

Vordenaren bespaar energie! 
Hoe? Door inzicht in uw energieverbruik!

Op 7 november is de derde Achter-
hoekse Duurzame Huizenroute. 
In de hele Achterhoek stellen wo-
ningeigenaren hun energiezuinige 
en duurzame huis open en delen 
hun kennis en ervaring met ieder-
een die interesse heeft in het ver-
beteren van zijn of haar woning. 
Naast woningen zijn deze dag een 
windmolen-, zonnepark, biogas-
installatie en een aantal show-
rooms van bedrijven opengesteld. 
Een mooie manier voor u, als in-
woner van de Achterhoek, om 
energiebesparende mogelijkhe-
den in de praktijk te zien. En om 
van de woningeigenaren en speci-
alisten te horen hoe je dat aan-
pakt en wat  hun tips daarbij zijn. 
De deelnemende huizen en bedrij-
ven zijn op 7 november zijn te be-
kijken tussen 11.00 en 15.00 uur. 

Welke huizen kunt u bezichtigen? 
Kijk voor gedetailleerde informatie 
en de laatst toegevoegde huizen op 
www.verduursaamenergieloket.nl.

Uw huis ook opnemen in de route? 
Heeft u al energiemaatregelen 
getroffen in uw huis? Geef u dan 
op voor de Achterhoekse Duur-
zame Huizenroute en deel uw 
ervaringen met mensen uit de 
regio. Zien is immers geloven; 
u helpt anderen enorm door uw 
ervaringen met hen te delen. 
De Achterhoek verduurSamen 
we immers samen. Meld u aan via 
communicatie@verduursaam.nl. 

Op de hoogte blijven
Via www.verduursaamenergie-
loket.nl kunt u op de hoogte blijven 
van alle informatie over de Achter-
hoekse Duurzame Huizenroute. 
Wilt u niets missen en een nieuws-
brief ontvangen? Of heeft u vragen 
of leuke tips. Stuur dan een e-mail 
naar communicatie@verduur-
saam.nl of bel (0573) 45 92 12. 
Zet 7 november vast in de agenda!

Doe mee aan de Achterhoekse 
Duurzame Huizenroute!

Op 14 oktober vervangen wij onze 
apparatuur voor reisdocumenten, 
in opdracht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

Zowel het aanvragen als ophalen 
van paspoorten en ID-kaarten is 
op die dag niet mogelijk. Dit geldt 
ook voor spoedaanvragen die op 
13 oktober 2015 zijn gedaan!

14 oktober geen paspoort/
ID-kaart aanvragen of ophalen

Op 21 oktober 2015 organiseren 
de politie en de gemeente in 
Kulturhus het Dorpscentrum op 
de Raadhuisstraat 6 in Vorden 
een informatieavond over hoe u 
kunt voorkomen dat in uw wo-
ning wordt ingebroken. Vanaf 
19.00 uur staat de koffie klaar 
en om 19.30 wordt gestart met 
een presentatie van de politie.  

U krijgt handige tips en informa-
tie over hoe u uw woning kunt 
beveiligen en hoe te handelen 
bij verdachte situaties. Ook is er 
een bijzondere presentatie van 
een gastspreker, die u mee-
neemt in de wereld van inbre-
kers. De avond duurt ongeveer tot 
22.00 uur. Graag tot de 21e.

Infoavond over voorkomen 
van woninginbraken op  
21 oktober in Vorden



zonde voeding. De GGD heeft 
gastlessen gegeven over voeding 
en bewegen. Diverse scholen gre-
pen de Koningsspelen aan om 
naast bewegen, ook voeding een 
plek te geven. In de gemeente 
Bronckhorst werd bijvoorbeeld 
fruit uitgedeeld, gesponsord door 
een lokale supermarkt. 

Gezonde school
Steeds meer scholen in de Ach-
terhoek besteden structureel 
aandacht aan een gezonde leef-
stijl. Hierbij ontvangen ze 
ondersteuning van een gezonde 
school-adviseur. Enkele scholen 
behaalden zelfs een gezonde 
school-vignet! 

VO wordt uitgedaagd met 
Obstakel run
Dit schooljaar wordt ook het 
voortgezet onderwijs betrokken: 
scholen kunnen zich opgeven 
voor een Obstakel run. De Gelder-
se Sport Federatie organiseert de 
run samen met de lokale survival-
verenigingen en GGD. Zo kan een 
gewone gymles uitmonden in een 
spannende ‘run’ over obstakels in 
en om de school heen. Uiteraard 
wordt er naast bewegen aandacht 
besteed aan een gezonde leefstijl. 
De Vordense basisscholen zijn 
uitgedaagd om deel te nemen aan 
de Blubberrun op 25 oktober. 

Kijk voor meer info over 
Achterhoek in beweging op 
www.achterhoekinbeweging.nl.

De raadscommissie vergadert op 
14 en 15 oktober om 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeente-
huis. Hieronder vindt u de verga-
deragenda’s van deze openbare 
vergaderingen. U bent van harte 
welkom om de bijeenkomsten bij 
te wonen! De commissie spreekt 
o.a. over:

Commissievergadering 
14 oktober 2015
• Deelneming in Stichting 

Achterhoek Toerisme
 In de Stichting Achterhoek 

 Toerisme nemen Achterhoekse 
gemeenten deel. B en w vragen 
de raad deze deelneming nu 

 officieel te formaliseren. 
 De stichting heeft tot doel het 
 toerisme in de Achterhoek 
 te promoten en bevorderen 
• Kadernota Basismobiliteit
 De raad wordt gevraagd de 
 kadernota Basismobiliteit vast 

te stellen. De Achterhoekse 
 gemeenten zijn aan de slag om 

per 2017 te komen met een 
nieuw systeem voor vervoer 
van A naar B in de regio, met 
een centrale rol voor een nieuw 
op te zetten vervoercentrale. 
Vervoer van speciale doelgroe-
pen (bijvoorbeeld leerlingen-
vervoer) maakt een belangrijk 
onderdeel uit van dit project

• Wijziging verordening 
Starterslening 

 B en w vragen de raad voor de 
startersregeling opnieuw een 

bedrag van € 250.000,- (uit de 
Algemene Reserve) beschik-
baar te stellen. De Starterslening 
overbrugt het verschil tussen 
de totale koopsom van een 
starterswoning en het maxima-
le bedrag dat de starter, op ba-
sis van het inkomen, bij de bank 
kan lenen volgens de normen 
van de NHG. Zo kunnen we een 
aantal starters meer kans geven 
op huisvesting in Bronckhorst

• Vaststelling regeling ten 
 behoeve van restschuld-
 financiering
 De raad wordt voorgesteld 
 een bedrag van € 350.000,- 
 beschikbaar te stellen uit de 

Algemene Reserve ten behoeve 
van het uitvoeren van de nieuwe 
restschuldlening regeling. 

 Deze regeling is een oplossing 
voor mensen die willen verhui-
zen, bijvoorbeeld wegens ge-
zinsuitbreiding of een nieuwe 
baan, maar kampen met een 
restschuld. Hierdoor worden 
verhuisplannen vaak uitge-
steld, waardoor doorstroming 
op de woningmarkt stokt. 
Dankzij de restschuldlening 
hebben deze mensen vooraf 
zekerheid over de financiering 
van hun restschuld en wordt 
doorstroom op de huizenmarkt 
net als met de startersregeling 
bevordert.

Commissievergadering 
15 oktber 2015
• Voorbereidingsbesluit 

Beckenstraat 1, Vierakker
 B en w vragen de raad te ver-

klaren dat een bestemmings-
wijziging wordt voorbereid 
voor het perceel Beckenstraat 
1 in Vierakker van ‘Agrarisch’ 
naar ‘Wonen’

• Bestemmingsplan Buiten-
gebied Bonte Koeweg 4, Baak

 De raad wordt gevraagd het 
bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied; Bonte Koeweg 4 Baak’ ge-
wijzigd vast te stellen en indie-
ners van zienswijzen te infor-
meren dat een aantal zienswij-
zen ontvankelijk en gedeeltelijk 
gegrond is verklaard en een 
aantal ongegrond 

• Verzoek medewerking 
 bestemmingsplanherziening 

bouw woning aan de 
Ruurloseweg in Hengelo

 Om verschillende redenen 
 vragen b en w de raad geen 

medewerking aan dit verzoek 
te verlenen.

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

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens 
commissievergaderingen. 
Over onderwerpen die niet op 
de agenda staan heeft u hier-
voor de mogelijkheid tijdens 
het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagen-
deerde onderwerpen’ in de 
commissievergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt 
een aantal spelregels, zoals 
min. 48 uur voor de vergadering 
aanmelden en spreektijd max. 
5 minuten per persoon. 

Voor meer informatie of aan-
melden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 
of griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda 
staan verwijzen wij u naar 
www.bronck-
horst.nl/
Gemeenteraad 
of scan de QR 
code.

Uit de raad

Gezond eten en bewegen aantrek-
kelijk maken voor de jeugd. De 
acht Achterhoekse gemeenten, 
GGD, Caransscoop en Gelderse 
Sport Federatie werken samen 
aan die ambiteuze doelstelling 
met het project Achterhoek in Be-
weging: gezonde jeugd. Dit project 
versterkt bestaande initiatieven 
gericht op het bevorderen van een 
gezonde leefstijl. En het zet nieu-
we activiteiten op met als belang-
rijkste doel: gezond eten en bewe-
gen gemakkelijk en aantrekkelijk 
maken voor de kinderen en jonge-
ren in de Achterhoek. Een uitda-
ging waar iedereen aan mee kan 
doen en waarbij we steeds meer 
partijen willen betrekken: ouders, 
scholen, sportverenigingen en al-
lerlei overige organisaties die met 
kinderen en jongeren werken.  

50 scholen aan de slag met
bewegen en gezond eten
Vorig jaar was de aftrap van 
Achterhoek in Beweging met een 
Ballon Battle. Ruim 1.500 leerlin-
gen werkten zich hiervoor in het 
zweet. Wethouder Jan Engels 
deed dit samen met de kinderen 
van basisschool De Kraanvogel in 
Kranenburg. Het aantal basis-
scholen in de Achterhoek dat ac-
tief met het thema gezonde leef-
stijl aan de slag gaat, groeit in-

Scholen aan de slag met bewegen en gezond eten
Achterhoek in Beweging voor een gezonde jeugd

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente 
maakt hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren 
wij u over wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een 
vraag stellen. Dit gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media infor-
meren wij u ook via deze gemeentepagina’s, onze website en allerhande 
bijeenkomsten en gesprekken. Omdat op onze sociale media soms bij-
zondere reacties en handige info voorbij komt, delen we in deze rubriek 
graag enkele berichten met u: 

Het nieuws van de gemeente dat 
deze maand veruit de meeste 
aandacht trok (o.a. 9.000 likes op 
facebook), was de bekendmaking 
van de nieuwe burgemeester van 
Bronckhorst. Op 24 september 
was de vertouwenscommissie, 
die bestaat uit onder meer verte-
genwoordigers van alle partijen 
uit de gemeenteraad, eruit! En 
het wordt een dame: Marianne 
Besselink van 43 jaar uit Gronin-
gen. Met veel ervaring in het 
openbaar bestuur opgedaan als 
Tweede Kamerlid en Gedepu-
teerde van de provincie Gronin-
gen. Zij heeft enorm veel zin in 
haar nieuwe uitdaging en op sociale media kwamen 
ook veel positieve reactie binnen. Leuk! Natuurlijk gaat ze na haar 
installatie snel kennismaken met Bronckhorst. 

In het weekend van 12 en
13 september was het weer 
Open Monumentendag in 
Nederland een prachtig 
evenement dat ook in 
Bronckhorst ieder jaar 
wordt georganiseerd en vele 
enthousiaste bezoekers trekt. 

Veel uniek erfgoed werd die dagen opengesteld. Zoals het Kunstgemaal 
in Bronkhorst, museum Smedekinck in Zelhem, smederij Oldenhave 
en kasteel De Wiersse in Vorden, de watermolen in Laag-Keppel etc. 
Elk jaar organiseren een lokale stichting van vrijwilligers en de deel-
nemende locaties dit evenement weer met verve. En daar zijn we 
trots op! Bent u dit keer niet geweest? Neem in 2016 zeker een kijkje! 

 Tweets van de maand

In het weekend van 12 en
13 september was het weer 
Open Monumentendag in 
Nederland een prachtig 
evenement dat ook in 
Bronckhorst ieder jaar 
wordt georganiseerd en vele 
enthousiaste bezoekers trekt. 

Veel uniek erfgoed werd die dagen opengesteld. Zoals het Kunstgemaal

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

haar nieuwe uitdaging en op sociale media kwamen 

middels naar ruim boven de 50. 
Ook in Bronckhorst zijn al een 
aantal basisscholen gestart of 
starten binnenkort met Beweeg-
wijs en Leefwijs, methodes die 
bewegen en gezond eten stimule-
ren. Ouders worden hierbij be-
trokken, bijvoorbeeld in de af-
spraken over voeding. Zo werd 
onder meer op de Loo school in 
Zelhem het traditionele ‘tien-uur-
tje’ vervangen door een ‘fruithap’, 
op initiatief van de leerlingen zelf. 
Steeds meer scholen zetten ook in 
op samenwerking met sportver-
enigingen en buitenschoolse op-
vang. Vaak met ondersteuning 
van een buurtsportcoach. Andere 
scholen zijn gestart met Smaak-
lessen, waarbij kinderen op een 
leuke manier meer leren over ge-



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

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

Bronckhorst:
• Correctieve herziening Kleine kernen 2, repareren planonderdeel Halle, onherroepelijk 

bestemmingsplan

Bronkhorst:
• Nabij het kunstgemaal, plaatsen 2 beelden in te realiseren beeldentuin, aanvraag 
 ontvangen

Drempt:
• Zomerweg 29, oprichten bed & breakfast, vergunning verleend

Halle:
• Fortstraat 7, kappen 2 acacia’s, aanvraag ontvangen
• Veengoot 2, kappen 3 inlandse eiken, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Broekweg 3, kappen beuk en eik, aanvraag ontvangen
• Entweg 2, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Iekink 28, kappen beuk (noodkap), vergunning verleend
• Sarinkdijk nabij nr. 15, tijdelijk plaatsen en bewonen stacaravan, vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Dubbeltjesweg 20, bouwen veranda, aanvraag ingetrokken  
• Burg. van Panhuysbrink 11, kappen 6 bomen, aanvraag ontvangen  
 
Hummelo:
• Keppelseweg 6, kappen beuk, vergunning verleend

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 9, kappen 3 paardenkastanjes en 1 els, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Kruisbrinkseweg  7, organiseren streekproductenmarkt, vergunning verleend

Vorden:
• Burg. Vunderinkhof ong. aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen
• Zutphenseweg ong. naast Mispelkampdijk 1, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Zelhem:
• Burgemeester Rijpstrastraat tussen Markt en Stationsplein, afsluiten weg tijdens slipjacht 

Zelhem, besluit genomen
• De Breide 7, plaatsen erfafscheiding, vergunning verleend 
• Hummeloseweg 63A, activiteit milieu: plaatsen mestbassin, aanvraag ontvangen
• Hummeloseweg 63A, activiteit ruimtelijke ordening: plaatsen mestbassin, aanvraag 
 ingetrokken
• Jaaltinkweg 4, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Prunushof 60, kappen kastanjeboom, vergunning verleend
• Ruurloseweg ong. kappen 2 amerikaanse eiken, vergunningsvrij (valt onder Boswet)
• Ruurloseweg 30Z 92, verlengen tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend
• Weidemanweg 1, bouwen kapschuur, aanvraag ingetrokken

Mededelingen
Onderhoud N319 tussen Vorden en Kranenburg uitgesteld tot 2016
De werkzaamheden aan het asfalt van de N319 tussen Vorden en Kranenburg, waarover 
we u enkele weken geleden informeerden, worden uitgesteld tot het voorjaar van 2016. 
Wij informeren u tijdig als het werk aanvangt. 

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Oktober = woonmaand
Oktober is de woonmaand bij uitstek! Tijd om het binnen weer gezellig te maken. Wellicht is het tijd voor een nieuw interieur? Tijdens de oktober 
woonmaand profiteer je van 20% korting op raamdecoratie en gordijnstoffen en tot wel 40% korting op behang!* Wij geven je deskundig advies en 

helpen je graag bij het maken van je keuze. Kom langs in onze winkel en bekijk de nieuwste collecties rechtstreeks van de woonbeurs! 

 tot 40%
KORTING 

op behang

20%
KORTING 
op raamdecoratie 
en gordijnstoffen

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (Gld), 
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, 
vloerbedekking en raamdecoratie

Harmsen
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld),
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

Bij aankoop van behang voor 
iedere klant een gratis

 

BEHANGSET
met daarin: een schaar, spatel, 

mesje, behang insmeerders 
(borstels 2x) en behangtips

&
EEN LEKKER 
KOPJE KOFFIE

*Acties geldig de hele
maand oktober 2015. 

Niet geldig op arbeidsloon. 
Vraag in de winkel naar 

de voorwaarden.
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Kasteel Vorden 
Bezichtiging

(open van vrijdag-zondag, 11.00 - 17.00 uur)

Feesten, partijen, recepties 
en rondleidingen 

(op afspraak)

Restaurant ‘t Kasteelhaantje 
met natuurterras

(open van vrijdag-zondag, 11.00 - 20.00 uur)
 

Voor Restaurant Specials kijk op 
 Kasteelhaantje 

of op onze website of bel 06-15584641 

Voor meer informatie neem contact op via:
www.kasteelvorden.nl

 KasteelVorden
info@kasteelvorden.nl  |  0575 - 55 06 84

Zo
25-10-2015

Kulturhus Vorden  •  Raadhuisstraat 6  •  Vorden 
Aanvang: 15 uur • Prij s: 12,50 • Voorverkoop: 10,- Kulturhus en Bruna

Esther Scheerder  
Enneke Schekman - de Waard

Zondagmiddagconcert
15.oo – 17.oo

MEZZO - PIANO

De informele manier van optreden is het handelsmerk van Mezzo-Piano. 
Esther en Enneke brengen klassieke muziek op een toegankelijke manier. 
Mezzo-Piano speelt liederen van Schumann en Mozart, Spaanse liederen en 
beroemde opera aria’s.
Mezzo-Piano vindt het leuk om een muzikaal verhaal te vertellen. Dat gebeurt 
doordat Enneke in de huid kruipt van het zingende personage en door vooraf 
iets over de muziek te vertellen. 

De informele manier van optreden is het handelsmerk van 
Mezzo-Piano. Esther en Enneke brengen klassieke muziek op 
een toegank elijke manier. Mezzo-Piano speelt liederen van 
Schumann en Mozart, Spaanse liederen en beroemde opera aria’s. 
Mezzo-Piano vindt het leuk om een muzikaal verhaal te vertellen. 
Dat gebeurt doordat Enneke in de huid kruipt van het zingende 
personage en door vooraf iets over de muziek te vertellen.
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Nieuwsbrief voor bedrijven binnen de gemeente Bronckhorst | www.breezz.info

Werkt uw bedrijf volgens principes 
van smart industry? 
Wethouder Engels maakt graag kennis met 
uw innovatieve kijk op werk!
In de Achterhoek werken de acht gemeenten aan een duurzame, vitale, aantrek-
kelijke en gezonde regio. Dit gebeurt samen met het bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties. Door open te staan voor innovatieve ontwikkelingen 
en slimme verbindingen houden we de Achterhoek ook in de toekomst leefbaar. 
Eén van de speerpunten is smart industry. In de Achterhoek zijn mooie bedrijven 
die op dit gebied actief zijn. Vanuit Agenda Achterhoek2020 ondersteunen we 
ondernemers die zich hierin willen ontwikkelen. 

Wethouder Jan Engels van Bronckhorst 
heeft economische zaken in z’n portefeuille 
en is namens de Achterhoekse gemeenten 
lid van de Regiegroep Smart Industry die 
ontwikkelingen op dit gebied in de Achter-
hoek aanjaagt. Jan Engels: “Om dit goed in 
te kunnen vullen, vind ik het belangrijk wat 
meer kennis op te doen in de praktijk van 
smart industry bedrijven in Bronckhorst. 
Maar ook in de regio! Ik zou dan ook graag 
als ‘collega voor een dag’ één of enkele dag-
delen meelopen met bedrijven die met de 
laatste productietechnologieën en nieuwe 
ICT-oplossingen werken.” Werkt uw bedrijf 
volgens smart industry principes en wilt u 
de wethouder laten zien hoe uw vernieu-
wende bedrijfsprocessen verlopen en waar 
wellicht nog knelpunten zijn als het gaat om 
bijvoorbeeld overheidregels? Laat het we-
ten aan Jan Engels via e-mail: j.engels@

bronckhorst.nl. Hij maakt dan graag een af-
spraak met u! Hij daagt u voor zijn ‘collega 
voor een dag(deel)’ bezoek ook graag uit 
om na te denken over welke meerwaarde 
zijn aanwezigheid voor u kan hebben.
 
Wat is smart industry?
Smart industry bedrijven zijn ondernemin-
gen die door maximaal gebruik te maken 
van de nieuwste informatie en technologi-
sche ontwikkelingen efficiënter, flexibeler, 
kwalitatief beter en tailor made producten 
en diensten kunnen produceren en leveren. 
In de Achterhoek zien we dat dit op dit mo-
ment vooral gebeurt bij metaalbedrijven, 
de foodindustry en hun toeleveranciers. De 
economie 4.0: die nieuwe verdienmogelijk-
heden creeërt en de Achterhoek op de kaart 
zet als kansrijke, innovatieve en onderne-
mende regio. 

Reiger Suspension blijft groeien
Een bedrijf in Hengelo dat is uitgegroeid tot een wereldspeler van formaat op het 
gebied van schokdempers. En de groei en ontwikkeling van Reiger Suspension 
gaat maar door. Behalve in de auto-, rally- en motorcross is het op dit moment 
vooral de Dakar Rally waar het bedrijf van Gerard Seesing furore maakt en inmid-
dels weten klanten uit de hele wereld de weg naar Hengelo te vinden. 

Nieuwe hal
Het bedrijf was door de grote vraag weer uit 
zijn jasje gegroeid. De nieuwe hal is al de 
vierde uitbreiding aan de Molenenk sinds 
1996. “Met 1700 m² extra kan Reiger 
Suspension weer jaren voort”, vertelt Anja 
Seesing. “De nieuwbouw bestaat uit nieuwe 
montageruimte en kantoorruimte. Aan de 
achterzijde is één hoge ruimte voor de MPC, 
draaierij/frezerij etc. Het betekent verbeterin-
gen op allerlei gebied, vooral op het gebied 
van werkomstandigheden en logistiek. 
Iedereen die hier voor het eerst komt, kijkt 
zich de ogen uit en ziet dat er veel meer ach-
ter de deuren zit dan ze hadden gedacht. 
Sommigen denken dat een schokdemper 
eenvoudig in elkaar zit, maar weten niet dat 
het uit 350 onderdelen kan bestaan!” 

De eerste machines in de oude hal verhuizen 
naar de nieuwe ruimte, al is er stagnatie ont-
staan waardoor de rest van de interne ver-
plaatsingen en de opening enige tijd worden 
uitgesteld. Daarna kunnen ook de oude werk-
plekken worden aangepakt en is Reiger 
Suspension klaar voor de toekomst.

Nog steeds weten nieuwe klanten de weg 
naar Hengelo te vinden. “Het is onvoorstel-
baar  waar de klanten vandaan komen. De 
wereld wordt steeds groter. Na Nederland 
volgde Europa en nu landen uit de hele we-
reld en kom je erachter dat er ook in landen 

als Tanzania rallycrosses worden verreden. 
Maar inmiddels hebben we dempers ontwik-
keld voor de politie en defensie.”

Dakar
Kwaliteit en maatwerk staan hoog in het 
vaandel bij Reiger Suspension en dat weten 
de klanten. Niet voor niets gebruiken toppers 
in alle disciplines bij de Dakar Rally de paarse 
schokdemper. En als zelfs de hele top 10 bij 
de trucks op deze geavanceerde veren rijdt, 
is het te begrijpen dat een betere reclame 
niet bestaat en blijft de vraag groeien.
Anja Seesing: “Vooral voor de Dakar Rally is 
het een gekkenhuis. Eigenlijk begint dat al in 
mei. De toppers komen dan al testen en dan 
moet de nieuwe demper ontwikkeld worden. 
Maar je hebt ook kleinere teams die op het 
laatst hun schokdempers laten reviseren. 
Eind november gaat alles op de boot naar 
Zuid-Amerika en is het voor ons weer wat 
rustiger. Een aantal medewerkers gaan in ja-
nuari die kant op om de verschillende teams 
te ondersteunen.”

Als bewijs voor de belangrijke rol in de ral-
lysport staat de buggy van Tim Coronel klaar 
om door hemzelf opgehaald te worden. Bij 
Reiger Suspension kijken ze van zulke namen 
al lang niet meer op. Hengelo en de 
Achterhoek mogen trots zijn op dit wereldbe-
drijf!

Onderzoek MKB-vriendelijkste 
gemeente 2015
Ondernemers in Bronckhorst nodigen wij uit om deel te nemen aan het tweejaar-
lijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Dit onder-
zoek wordt gehouden door MKB-Nederland en de regionale werkgeversorganisatie 
VNO-NCW Midden. 

Waarom meedoen?
Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, 
voor leefbare dorpen en kernen, voor wel-
vaart, en voor maatschappelijke bijdragen. 
Daarom vinden wij het belangrijk om te we-
ten of wij op de goede weg zitten of welke 
onderdelen van ons beleid volgens u beter 
kunnen.

Krijgt u ‘waar voor uw geld’? Dit onderzoek 
geeft ons de noodzakelijke inzichten daar-
voor. Zo proberen wij eraan bij te dragen dat 
u op een prettige en succesvolle manier kunt 
blijven ondernemen in onze gemeente.

Tegelijkertijd dingen wij mee naar de prijs 
‘MKB-vriendelijkste gemeente van Neder-
land.’ Een titel die Bronckhorst met ere wil 
dragen. Dat betekent immers dat ons onder-
nemersklimaat op orde is en mogelijk een 
aantrekkingskracht heeft op nieuwe onder-
nemers.

Inhoud vragenlijst
Het onderzoek meet het ondernemersklimaat 
aan de hand van vier pijlers:
1. De dienstverlening van de gemeente aan 

ondernemers
2. Het imago van de gemeente
3. Communicatie en beleid van de gemeente
4. Beleving van gemeentelijke lasten 

Doe mee vóór 16 oktober!
Ondernemers hebben in week 38 een schrif-
telijk verzoek om een korte digitale vragen-
lijst in te vullen ontvangen met daarop een 
persoonlijke inlogcode. De antwoorden 
worden vertrouwelijk behandeld en ano-
niem verwerkt.

Vragen?
Het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste 
gemeente van Nederland wordt uitgevoerd 
door onderzoeksbureau Lexnova. Kijk voor 
meer informatie over het onderzoek op www.
mkbvriendelijkstegemeente.nl.

De buggy van Tim Coronel.

Colofon
Redactie

redactie@breezz.info

Algemene informatie

www.breezz.info

Bedrijvenkring Bronckhorst (BKB)

www.bkbronckhorst.nl

Gemeente Bronckhorst

www.bronckhorst.nl



De Knakkers bij LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 14 
oktober staat de band 'De Knak-
kers' 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.

'De Knakkers' is een driemansfor-
matie uit het Gelderse Hengelo, 
die bewust terug gaat naar de ba-
sis van de muziek. Een gitaar, een 
basgitaar en een drumstel, meer 
is er niet nodig om een avondje 
onvervalste rock 'n roll uit de ver-
sterkers te blazen. "Wat we hier 
precies mee bedoelen is niet op 
papier uit te leggen, dat moet je 
gewoon meemaken", aldus de 
band. 'De Knakkers' is een echte 
live-band, die een deel van het 
optreden tussen de bezoekers laat 
plaatsvinden. Op het repertoire 
staan bekende covers (die in een 
eigen versie worden gespeeld) en 
een aantal eigen nummers, zowel 
Engelstalig als in het Achterhoek-
se dialect. De bandleden heb-

ben ruime ervaring opgedaan in 
de muziekwereld. De onderlinge 
klik tussen de muzikanten straalt 
energie uit en dat weten ze over 
te brengen op hun publiek. Uiter-
aard ontbreken tijdens een live 
optreden de bekende 'bolknak-
ken' niet. Ze zullen heftig dam-
pen. In 'De Knakkers' spelen Mark 
Oldenhave-gitaar, zang, Ronald 
Klein Bramel-basgitaar en Richard 

Oldenhave-zang en drums. 
Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden bij Radio Ideaal. 
Live meekijken kan op woensdag-
avond vanaf 19.30 uur via www.
ideaal.org. Ook live spelen? Mail 
naar Live@Ideaal.org o Ideaal 
Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
Live@Ideaal.org, Postbus 50, 7020 
AB, Zelhem.

VVN bijeenkomst
HENGELO - Vorige week dinsdag 
29 september heeft de VVN af-
deling Bronckhorst een bijeen-
komst gehad in Hengelo. Het was 
een goedbezochte avond waarbij 
Dorpsbelangen organisaties, 
scholen, LTO, ANBO, politie en 
vrijwilligers van VVN aanwezig 
waren.

De voorzitter gaf in de opening 
aan blij te zijn met de opkomst. 
Dankzij de aanwezigheid van de 
verschillende partijen, bestaat de 
mogelijkheid om kennis met el-
kaar te kunnen maken en te bekij-
ken wat men voor elkaar kan be-
tekenen.VVN houdt nu ieder jaar 
bijvoorbeeld verlichtingscontrole 
en verkeersexamen bij scholen, 
daarnaast is er een meldpunt bij 
VVN via haar landelijke website, 
die nu vernieuwd is en gebruiks-
vriendelijker. VVN ook altijd aan-
wezig in het zogenaamde POV 
(periodiek overleg verkeer) bij ge-
meente samen met politie. Maar 
VVN doet meer, daarom werd er 
door Jan Hommes een presenta-
tie gehouden over de producten 

en diensten die VVN kan bieden. 
Iedereen wil tenslotte hetzelfde: 
veilig over straat. Vervolgens werd 
met de aanwezigen besproken wat 
de VVN nog meer in haar jaarplan-
ning kan opnemen. Van de LTO 
kwam een voorstel om samen met 
VVN een zogenaamde voorlich-
tingscampagne op de scholen te 
houden over de "maisoogst"en wat 
daar allemaal komt kijken en met 
name in het verkeer. Dit wordt nu 
samen uitgewerkt en voor volgend 
jaar op de planning gezet.

Daarna volgde de uitreiking van 
de oorkonde van VVN aan Evert 
Steentjes uit Zelhem voor al het 
vrijwilligerswerk wat hij de afgelo-
pen jaren met veel inzet heeft ge-
daan. Dat werd door Lens Vossen 
( van VVN Gelderland) in mooie 
bewoordingen duidelijk gemaakt. 
Lens Vossen kreeg ook bloemen 
omdat hij stopt na 18 jaar verant-
woordelijk te zijn voor de vrijwil-
ligers binnen Gelderland. Vervol-
gens werd de bijeenkomst afgeslo-
ten door een tevreden voorzitter.

   

Kerstkado Wereldwinkel
REGIO - De missie van de We-
reldwinkels is, proberen licht te 
brengen in de soms moeilijke 
omstandigheden waarin mensen 
in veel landen op andere wereld-
delen verkeren.

Zij verkopen daarom graag en 
liefst zoveel mogelijk producten 
van mensen die door het maken 
van producten in hun eigen le-
vensonderhoud willen en kunnen 
voorzien. U kunt daar een steentje 

aan bijdragen door in de Wereld-
winkels van Hengelo, Vorden en 
Zelhem uw kerstattenties in de 
privé sfeer te kopen, maar ook een 
kerstattentie voor uw werknemers 
te bestellen. Neem hiervoor dan 
contact op met één van genoemde 
Wereldwinkels , de gegevens vindt 
u op de website.
   

 ■ www.
wereldwinkelsbronckhorst.nl

   

Bronckhorster Uitdaging
REGIO - Op de Facebookpagina 
van de Bronckhorster Uitdaging 
is vanaf nu iedere week een prik-
kelende stelling te vinden. De 
stellingen gaan over verschil-
lende thema's zoals verenigin-
gen, stichtingen en maatschap-
pelijke organisaties in algemene 
zin. Maar ook zaken als onder-
nemerschap, samenwerking en 
leefbaarheid komen aan bod. 
Vindt u het leuk om hier inhou-
delijk op te reageren? Uw reactie 
is van harte welkom.

De stelling van deze week luidt: 
Hoe dagen we verenigingen en 
stichtingen uit voor samenwerking 
buiten de (eigen) kern? Like onze 
Facebookpagina en maak kans op 

mooie prijzen! Onder de eerste 
150 'vind ik leuks' verloten zij een 
heerlijk, ambachtelijk lekkernijen-
pakket, aangeboden door Bakkerij 
Besselink uit Wichmond.

Zorgvraag
Zijn er verenigingen, stichtingen, 
maatschappelijke organisaties 
met een hulpvraag? Laat het ons 
gerust weten! Wij bemiddelen in 
menskracht en materialen. Daar 
waar mogelijk zetten we ons net-
werk in om verbindingen te leggen 
en partijen verder te helpen.
   

 ■ bronckhorsteruitdaging.nl 
facebook.com/
bronckhorsteruitdaging

   

Woensdagavond
filmavond bieb Hengelo
HENGELO - Op: woensdagavond 
14 oktober wordt er een film ver-
toond in bibliotheek Hengelo. 
Dit najaar wordt er twee keer 
een film op donderdagavond 
vertoond en twee keer op woens-
dagavond.

Woensdag 14 oktober wordt de 
film 'Still Alice' vertoond. Hoofd-
rolspeelster Julianne Moore heeft 
voor deze rol een Oscar gewonnen 
voor beste actrice.

Inhoud van de film: Alice How-
land (Moore) is een 50-jarige do-
cent taalkunde aan de Harvard-
universiteit. Op het toppunt van 
haar carrière krijgt ze te maken 

met het verval van haar geheugen. 
Ze wordt gediagnosticeerd met de 
ziekte van Alzheimer en moet als 
sterke onafhankelijke vrouw zien 
om te gaan met de gevolgen van 
deze diagnose die haar leven dras-
tisch zal veranderen.

Aanvang van de film is 20.15 uur. 
Kaartjes voor de film zijn vooraf te 
koop in bibliotheek Hengelo, Ster-
reweg 10, of op de avond zelf bij de 
kassa.

   

 ■ vriendenbibliotheekhengelo.nl 
bibliotheekwestachterhoek.nl

REGIO - Het Nationaal MS Fonds 
zoekt collectanten voor de jaar-
lijkse collecteweek van 23-28 
november. Tienduizenden col-
lectanten trotseren het novem-
berweer met de instelling: Een 
beetje kou gaat wel weer over, 
MS niet!

MS is een grillige ziekte waarbij de 
ene persoon met MS in korte tijd 
snel geïnvalideerd raakt en een 
ander nog jarenlang goed functio-
neren. De enige gemeenschappe-
lijke factor hierbij is angst. Mensen 
die aan MS lijden zijn bang voor 
wat de ziekte kan aanrichten. 
Daarom heeft het Nationaal MS 
Fonds een tweetal kernwoorden 
bij alle activiteiten en onderzoe-
ken: genezing en verbetering! Het 
Nationaal MS Fonds blijft zich 
inzetten op het ontwikkelen van 
nieuwe behandelprogramma´s 
waarbij het vertragen van invali-
diteit het belangrijkste uitgangs-

punt is. Want waarom zouden wij 
stilstaan en afwachten als we nu al 
iets kunnen doen?
Wil jij je inzetten voor mensen met 
Multiple Sclerose? Meld je aan als 

collectant via telefoon of website.
   

 ■ 010-591 98 39 
www.nationaalmsfonds.nl

Nationaal MS Fonds zoekt
collectanten

Collectanten bij het spandoek. Foto: PR

De Knakkers staan met de bolknak op het podium. Foto: PR.

Diefstal bij DutchPC Vorden
VORDEN - Woensdag 30 septem-
ber om 16:51 uur heeft is een 
laptop gestolen bij DutchPC in 
Vorden. De firma heeft aangifte 
gedaan bij de politie en dankzij 
goede camerabewaking de per-
soon op beeld vast kunnen leg-
gen.

Op de beelden van de beveiligings-
camera is duidelijk te zien dat de 
persoon op de foto de winkel 
binnenloopt, een laptop pakt en 
dichtklapt en vervolgens de laptop 
onder zijn shirt steekt terwijl hij 
wegloopt. Op dat moment waren 
medewerkers van de technische 
dienst achter in de winkel aan het 
werk zonder zicht op de ingang. 
Getuigen of tips, graag melden bij 
de politie via 0900-8844.Voor de volledige foto, zie contact.nl. Foto: PR

Contact Bronckhorst Noord 21Dinsdag 6 oktober 2015



DAG VAN DE ACHTERHOEKSE POPMUZIEK #DAP15
Door Meindert Bussink

Met Recordstore Day staat heel Nederland een hele dag stil bij de LP, 
de CD, de platenzaken en de bands die daar hun volledige passie en 
energie in steken. Op zaterdag 28 november wordt voor de tweede 
keer bij de ‘Dag van de Achterhoekse Popmuziek’ (DAP15) de Achter-
hoekse popcultuur op een voetstuk geplaatst. Met bands, expo’s, een 
grote muziekmarkt met elpee’s, cd’s, merchandise etc van louter Ach-
terhoekse bands en muzikanten wordt de succesvolle Achterhoekse 
popcultuur gevierd.

Het initiatief van DRU Cultuurfa-
briek, Behind The Corner en 
Poparchief Achterhoek en Lie-
mers (PAL) biedt de gehele dag 
verschillende progamma-onder-
delen door de Achterhoek en 
besluit met een vol avondpro-
gramma in de DRU Cultuurfabriek 
in Ulft.

Activiteiten tot dusver:
• Finale DRU Cultuurfabriek Ulft 

om 20.00 uur met gratis toe-
gang voor Behind the Corner-
leden

- Muziekmarkt: o.a. Wim’s Mu-
ziekkelder Doetinchem, Jasper 
Muziek Winterswijk, Bandjes 
Kieken, Behind the Corner

- Optredens: Danvil, Shock Royal, 
Iso Squad, Hooked on 8erhook

• Expositie “De Kinks Komen – 
Beat in Winterswijk” – museum 
Kunst Ende Winterswijk

• Open studio + concerten – S&K 
studio (Dick Kemper) Doetin-
chem

• Open studio + concerten – 
White Noise Studio Winterswijk

• Open oefenruimte + concerten 
– Eurostudio Lichtenvoorde

• Afstelbeurten + concerten – 
Brugman Muziek Gaanderen

• Koelhuis singer-songwriter con-
test on tour  – ‘Around the Cor-
ner’

• Hooked on Plugged – ‘Around 
the Corner’

• Foto expo Andre Brands 
• Optimaal FM zendt 100% Ach-

terhoek lijst uit
• Komende tijd nog veel meer!

Muziekmarkt
Verkoop ook je eigen CD’s, EP’s en 
merchandise op de grote muziek-
markt met louter Achterhoekse 
bands en ook echte instrumen-
ten.
Laat dus nu eindelijk die shirtjes 
drukken, breng die EP uit, haal 
de merchandise-box uit het busje 

of zoek op zolder die ouwe meuk 
weer op. Deelname is gratis! Alle 
opbrengsten gaan naar de bands/
muzikant.
Begin november worden de di-
verse inleverpunten in de regio 
bekend gemaakt en kan je je aan-
melden. Tot die tijd: “verzamelen 
maar!”

Doe mee!
Café’s, podia, muziekwinkels, pla-
tenzaken, bands, politici en mu-
ziekliefhebbers uit de Achterhoek 
zijn van harte welkom om met 
eigen initiatieven het program-
ma van 28 november verder aan 
te vullen en zich te melden via 
meindert@behindthecorner.nl.

BEHIND THE CORNER viert de Achterhoekse muzikant, 
brengt de talentvolle Achterhoekse popcultuur in kaart 
en ontwikkelt een groeiend interacti ef document .
Steun de redacti e en word ook lid voor € 1 p/week en profi teer van allerlei korti ngen 
bij Achterhoekse podia, festi vals, muziekwinkels, oefenruimtes, muziekscholen etc. 

24 OKTOBER
I’VARCA REÜNIE

Door Rocco Ostermann

Dit is een stukkie in het Achterhoeks over een mij dierbare zuipkeet 
in ’t schoone Achterhoekse: “I’varca”

I-j bunt een écht Achterhoeks 
puberhaentjen ewest, a’j ow tot 
bloedens toe de wiesvinger hebt 
kapotgeslagen, omdat ‘t stoer 
was om zó de beugel van een 
halve liter Grolsch d’r af te mep-
pen. En dat leerden i-j allemoal 
bi-j I’Varca.

Ik had veur mien gefuul amper 
de kartönnekes en de wasknip-
pers uut de räder van mien sta-
len ros gehaald, of ik ging as 15 
jörigen dan veur ‘t eerst van 
mien lèven uut. Noar Lintelo’s 
paradijs I’VARCA, de beroemdste 
zuipkeet ‘avant la lettre’ van de 
Achterhoek. Ooo, wát spannend. 
Ik had er al zovölle oaver ge-
heurd, en now was ‘t dan end’lek 
zowiet. Aldrejekus, ik was zo 
opgewonden!’t Lek wel asof d’r 
um de paar seconden een emmer 
kold water oaver miene rugge 

werd gekieperd, terwijl d’r van 
binnen een vreugdevuur brien. 
Ik vuulden mi-j as een éénjörig 
kalf dat veur ’t eerst in zien lèven 
een sappige weide zöt, én d’r in 
stöf as een dol rodeopeerd met 
onmundigen jök. Joa, zo vuulden 
ik mien a’k d’r an terugdenk. Op 
een prachtigen zoaterdagoavend 
in juni ginge wi-j met z’n allen (bi-
jnoa de hele A-juniorenselectie 
van S.V. Dinxperlo) op de fietse 
deur ‘t pittoreske Heurnse land-
schap.

Het voormalig jongerencentrum 
viert dat het bestaan heeft met 
een 144 pagina’s tellend fullcolor 
boek en op 24 oktober de reünie 
in Kulturhus Lintelo.

Lees het complete verhaal op 
www.behindthecorner.nl/popma-
gazine.

DRUMMERSTOK
MET HAN MALI

Geboren: 19-6-1959 Groenlo
Woonachtig in: Groenlo

Wanneer kwam je voor de al-
lereerste keer in aanraking met 
drums?
“Dat was in de speelgoedwinkel 
van mijn ouders. Daar stond rond 
de sinterklaastijd een speelgoed-
drumstel van karton. Het was al 
snel duidelijk dat dat hetgeen 
was dat op mijn verlanglijstje zou 
komen te staan. Sinterklaas was 
zo lief om mij dat inderdaad ca-
deau te geven. De vreugde was 

van korte duur. Binnen een dag 
was het drumstelletje al stuk.”

Neem ons eens mee in je band 
verleden en heden...
“Hier een aantal bandjes op een 
rij. Jaartallen en de precieze 
periodes heb ik daarvan nooit 
bijgehouden: Carbon Acid / Rig-
gel / Stöppelbörd / Ricochet / 
Prins Beatrixband / Gentband 
/ Tim Disney band / Ben Lukas-
sen / Memphis Experience /The 
Pianohouse / Warboel / Boh Foi 
Toch / Old Ni-js.”

Favo genre om te spelen
Blues / Pop / Rock / Latin

Favo genre om te luisteren
“Veel van alles. Ook lekkere te-
gendraadse muziek. Denk aan G-
love and the special sauce. Tom 
Waits, Robert Plant.”

Waar ga jij je de komende tijd 
muzikaal gezien zoal mee bezig 
houden? En wat zijn je plannen 
voor de verdere toekomst?
“De komende tijd ga ik me rich-
ten op de voorspeelmiddag van 
de Trommeltoko drumleerlin-
gen. Dit is een jaarlijks terugke-
rend gebeuren waar de ouders 
en andere belangstellenden een 
kijkje krijgen in de drumkunsten 
van mijn leerlingen. De leerlin-
gen worden daarbij ondersteund 
door live-muzikanten, zodat ze 
het idee krijgen in een echte 
band te spelen.

Daarnaast ga ik me bezighouden 
met mijn eigen Trommeltoko 
jubileum. Mijn drumlespraktijk 
bestaat twintig jaar. Het voorne-
men is om dit te vieren met een 
muziekinstrumenten rommel-
markt en een drumclinic.

En voor de rest natuurlijk zoveel 
mogelijk optreden want muziek 
maken is en blijft mijn passie.”

‘Drummerstok’ is een interviewrubriek van Mike Visser in samenwerking met Behind The Corner. De inter-
views met drummers die een link hebben met de Achterhoek verschijnen één maal per maand bij Behind 
The Corner Popmagazine. Lees de complete rubriek op www.behindthecorner.nl/popmagazine

Foto: Stan Bouman



Netwerk Boerenkans wil boeren in nood helpen
ACHTERHOEK - Op tijd signaleren 
dat boerenbedrijven in nood zijn 
en zorgen dat de boer hulp en 
ondersteuning krijgt is een van 
de belangrijkste taken van de re-
latief nieuwe stichting Netwerk 
Boerenkans Achterhoek. Dat doen 
de bestuursleden niet zelf. Ze pro-
beren een netwerk op te bouwen 
van zogenaamde erfbetreders. 
Dat zijn de dierenarts, de voedsel-
leverancier, de accountant en al 
die anderen die het boerenerf zo 
nu en dan betreden. Zij kunnen 
vroegtijdig constateren of er pro-
blemen zijn en met behulp van het 
netwerk zorgen dat er wat aan ge-
daan wordt.

Door Bernhard Harfsterkamp

Ans Post en Jan Tiggeloven, be-
stuursleden van de stichting Boe-
renkans, zijn net terug van een net-
werkbijeenkomst in Lochem, want 
Boerenkans is actief in de gehele 
Achterhoek. Deze bijeenkomst 
wordt twee keer per jaar georgani-
seerd om alle verschillende erfbe-
treders met elkaar kennis te laten 
maken, maar ook om gemeenten 
te informeren over het werk van de 
stichting. Elke keer wordt er boven-
dien een thema uitgediept.Dit keer 
was er een presentatie door Boe-
ren op een kruispunt, de Vlaamse 
tegenhanger van het Netwerk Boe-
renkans. Het grote verschil is dat 
de Vlaamse organisatie gefinan-
cierd wordt door de overheid en 
beroepskrachten heeft, die boeren 
met problemen helpen. De Vla-
mingen zijn al acht jaar bezig.

Zorg om boer en tuinder
In Nederland is er al wel een lande-
lijk project geweest. Dat stopte in 
2013. Dat vonden Ans Post, notaris 
in Winterswijk en actief in de Ver-

eniging voor Agrarisch Specialisten 
in het Notariaat en Jan Tiggeloven, 
die als medewerker van het Plat-
telandshuis betrokken was bij het 
project, jammer. Derde bestuurslid 
is Agnes te Molder. Als ex-boerin 
kent zij de mogelijke problemen 
van boeren goed. Zij is al vele jaren 
actief als ondersteuner en begelei-
der van boeren en tuinders bij de 
organisatie Zorg om boer en tuin-
der (ZOB). Te Molder of een van de 
andere Achterhoekse vrijwilligers 
gaat als het netwerk een probleem 
bij een boer heeft gesignaleerd uit-
eindelijk naar die boer toe. Maar 
pas nadat zeker is dat er werkelijk 
problemen zijn en de boer hulp op 
prijs stelt.

Netwerk opbouwen
De netwerkbijeenkomsten met 
de diverse erfbetreders zijn er ook 
om ervaringen uit te wisselen en 
contacten met elkaar te krijgen. 
Het signaleren van een mogelijk 
probleem kan beginnen omdat 
bijvoorbeeld de voerleverancier 
een dood dier op het erf ziet liggen, 
dat er bij een volgend bezoek nog 
steeds ligt. Of de accountant con-
stateert dat er rekeningen niet be-
taald zijn. Dat kunnen incidenten 
zijn, maar doordat het de bedoe-
ling is dat het Boerenkans Netwerk 
stimuleert dat de verschillende erf-
betreders elkaar kennen, zullen zij 
gemakkelijker de signalen aan el-
kaar doorgeven. Daardoor kan ge-
constateerd of er werkelijk iets aan 
de hand is en kan de vrijwilliger 
van het ZOB ingeschakeld worden.
Post benadrukt dat het niet alleen 
om financiële problemen bij boe-
ren gaat. Een agrarisch onderne-
mer kan zich ook ongelukkig voelen 
omdat die de verwachtingen van 
anderen niet kan waarmaken. Of 
omdat de onzekerheid over de ont-

wikkelingen in de (internationale) 
landbouw steeds groter wordt. De 
fosfaatproblematiek zit momenteel 
bijvoorbeeld veel boeren dwars. 
Vooral als ze fosfaatrechten moe-
ten gaan kopen. "Boeren willen 
boer zijn", zegt Tiggeloven, "en zijn 
vaak geen ondernemer. Onder-
nemen kunnen ze niet allemaal." 
Omdat vanuit de georganiseerde 
landbouw alleen groei wordt gesti-
muleerd, zijn kleine bedrijven niet 
levensvatbaar, hoewel er boeren 
zijn die heel tevreden zijn met hun 
kleine bedrijf. Post vindt het jam-
mer dat er in de publiciteit alleen 
aandacht is voor de "kampioenen". 

"Je leest nooit een verhaal over 
boeren die het minder goed doen 
en over hun problemen."

Gemeenten 'mee dragen'
Het Boerenkans Netwerk is mo-
menteel bezig om meer bekend-
heid te krijgen. Niet alleen de vele 
erfbetreders moeten van het net-
werk weten, maar ook de gemeen-
ten. "Ik wil er met alle plezier tijd 
in stoppen", zegt Ans Post, "maar 
ik wil wel het gevoel krijgen dat 
het gedragen wordt en bekend is 
bij de politiek." Ook de gemeente-
lijke zorgloketten zouden van het 
bestaan van Boerenkans moeten 

afweten. Daarom is er nu een web-
site en een brochure. Dankzij enke-
le sponsoren was daar budget voor. 
Post en Tiggeloven willen alleen 
graag dat de gemeenten het pro-
ject mee dragen en uitdragen. Ze-
ker omdat er telkens weer boeren 
op een kruispunt terecht komen, 
waarop ze moeten kiezen of en hoe 
ze verder gaan met het boerenbe-
drijf of dat ze stoppen en ander 
werk gaan zoeken. Goede begelei-
ding daarbij vindt het Boerenkans 
Netwerk zeer belangrijk.
   

 ■ www.boerenkansachterhoek.nl

DOETINCHEM - Achter de scher-
men wordt hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de vierde 
Senioren Actief Beurs op zondag 
31 januari 2016. Doetinchem is 
de centrale locatie, met Party-
centrum De Kruisberg als thuis-
haven. Een zowel informatieve 
als gezellige dag, afgestemd op de 
ouder wordende mens, die wat 
hulp nodig heeft om nog steeds 
actief en zelfstandig te kunnen 
functioneren. Maar, bovenal te 
blijven genieten van al het goeds 
dat het leven biedt. De beurs is 
ook bedoeld voor hun kinderen, 
zorgverleners, mantelzorgers en 
andere maatschappelijk betrok-
ken instanties. De organisatie is 
in handen van Arc en Ciel en Pri-
vaZorg de Achterhoek.

Door Reinier Kroesen

Eén van beide initiatiefnemers is 
Robert van Aalst van Arc en Ciel 
(maatwerk zorg- en woonmoge-
lijkheden) uit Ulft, gericht op het 
zo lang mogelijk thuis laten wonen 
van ouderen. Van Aalst: "De Seni-
oren Actief Beurs is de grootste op 
dat gebied van Oost-Nederland. 
We blijven groeien, de vorige editie 
in Groenlo trok meer dan achthon-
derd bezoekers. Voor onze gasten 
rouleren we qua locatie vanwege 
de bereikbaarheid. Deze keer dus 
Partycentrum De Kruisberg. Eige-
naar Mark Jansen is betrokken bij 
de doelgroep en er is volop gratis 
parkeergelegenheid." PrivaZorg 
de Achterhoek is de andere orga-
niserende partij. Directeur Anita 
Smeets: "We zijn een steunpunt 
van de landelijk werkende thuis-

zorgorganisatie PrivaZorg en wer-
ken uitsluitend samen met zzp'ers. 
Wij bieden persoonlijke verzor-
ging en verpleging en begeleiden 
mensen met dementie, NAH en 
psychiatrische problemen." Over 
de beurs: "We hebben veertig ex-
ploitanten, toegespitst op de ouder 
wordende mens. Aandacht voor 
hun mobiliteit: scootmobielen, 
rollators, rolstoelen en aangepaste 
fietsen. Pasklare woningaanpas-
singen, verstelbare bedden, traplif-
ten en sta-op stoelen, thuiszorg en 
domotica (zoals binnen- als bui-
tenshuis alarmering, track en trace 
voor dementie)." Maar, wat ze het 
belangrijkst vindt: ouderen moe-

ten vooral blijven genieten van het 
leven, leuke dingen doen. "Daarom 
is er ook standruimte voor reisbu-
reaus, fitness voor ouderen, cosme-
tica, tuinieren, kappers, eten (bak-
kers en andere delicatessenzaken) 
en drinken (wijnen). 'Spielmirei-
ner!', specialist op het gebied van 
volksmuziek, busreizen en enter-
tainment is aanwezig en verzorgt 
de muzikale omlijsting. Daarnaast 
zijn er demonstraties, proeverijen 
van wijn en andere lekkernijen."

De organisatie heeft nog enkele 
stands beschikbaar. Meer info: 
Robert van Aalst (06/46260977) of 
Anita Smeets (06/10364844). 

Senioren Actief Beurs 2016 Doetinchem

Het bestuur van Netwerk Boerenkans: Agnes te Molder, Ans Post (midden) en Jan Tiggeloven

Anita Smeets (PrivaZorg de Achterhoek) en Robert van Aalst (Arc en Ciel) voor Partycen-

Klootschiettoernooi De 
Noabers
REGIO - Zondag 20 september 
kwamen maar liefst 14 teams 
naar het clubhuis van de Noa-
bers voor het open Hengelo's 
klootschietkampioenschap. De 
Noabers waren erg verheugd met 
het feit dat er zich dames teams 
hadden aangemeld. Het par-
cours was 5 km lang en liep via 
de Memelinkdijk, Heidewevers-
weg, Vaalverinkdijk, Menkhor-
sterweg, Kreilweg, Ellenkamp-
dijk en Slotsteeg.

Het grootste deel van het parcours 
was harde weg, maar de deelne-
mers moesten zich ook nog door 
een kilometer lange zandweg wor-
stelen. De strijd was erg spannend 
en er kwamen verrassende uitsla-
gen uit de bus. Bij de gemengde 
teams liet het team van de Anbo 
1 zien dat leeftijd bij het kloot-
schieten geen enkele rol speelt en 
lieten het "jongere team" Delden 
met twee schoten meer achter 
zich. Verrassende winnaar bij de 
heren was het team Delden dat 

de Onstenk-bokaal voor de neus 
van Besselink weg kaapte met een 
aantal schoten minder. Bij de da-
mes was het ook een echte strijd 
tussen de Dunsborg en Onstenk. 
De Dunsborg dames kwamen als 
winnaars uit de bus.

Nadat de teams uitgekloot waren 
werd er nog een hele tijd gezellig 
nagepraat in het clubhuis onder 
het genot van een hapje en een 
drankje, verzorgt door de Noabers. 
Alle bekers waren beschikbaar ge-
steld door Meubelhal Onstenk.

Uitslagen
Heren 1e : Delden met 61 schoten 
en 31 meter. 2e: Besselink met 63 
schoten en 8 centimeter. 3e: On-
stenk met 65 schoten en 20 meter.
Gemengd 1e: Anbo 1 met 78 scho-
ten en 27 meter. 2e Delden met 80 
schoten en 60 meter. 3e: Anbo 2 
met 81 schoten en 26 meter.
Dames 1e: Dunsborg 95 schoten 
en 53 meter. 2e Ontstenk 101 scho-
ten en 28 meter.

   

Opbrengst Collecte 
Beatrixfonds
VORDEN - In de week van 14 sep-
tember gingen 30 collectanten op 
pad voor het Beatrixfonds.

Ervaren collectanten maar ook 
nieuwe, spontaan aangemelde, 
collectanten. Er werd een mooi 

bedrag van € 2031,- bijeenge-
bracht. 

Dank aan alle gulle gevers!

Contact Bronckhorst Noord 23Dinsdag 6 oktober 2015



Groepshotel De Tienhoeve
Handwijzersdijk 4 • 7255 MK  Hengelo (gld)

tel. 0575-467707
www.detienhoeve.nl

26e SAMENGESTELDE MENWEDSTRIJD
 ‘IN STAP EN DRAF’

Terrein ‘de Hietmaat’, Zelhemseweg 15, Hengelo (GLD)

Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Zaterdag 10 en zondag 11 oktober

Voor de 26 e keer organiseert de vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ uit Hen-
gelo (GLD.) De jaarlijkse Samengestelde Men Wedstrijden. Ook dit jaar wordt gestart met ca. 100 
aanspanningen. De 160 paarden en pony’s vormen samen met rijders de teams die in de klassen 
1, 2 en 3 van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sport om de eer en de eerste prijs strijden.

Wedstrijdonderdelen
• Dressuur    • Vaardigheid (kegeltjes rijden)    • Marathon
De deelnemers komen uit alle windrichtingen van Nederland. Men maakt de tocht naar het Gel-
derse Hengelo graag omdat de wedstrijd voor velen de laatste wedstrijd van het seizoen is. Door 
kenners en rijders wordt deze wedstrijd ook geroemd om het parcours, de goede verzorging en 
dito organisatie.

Programma
Dressuur zaterdag 10 oktober vanaf  8.30 tot 15.00 uur
Vaardigheid  zaterdag 10 oktober vanaf 8.30 tot 16.00 uur
Marathon  zondag 11 oktober vanaf  8.30 tot 16.00 uur
Op zondag begint om 8.30 uur de marathon met het weg traject ( 7,5 km). Om 10.00 uur is het 
eerste team weer op de Hietmaat en begint daar het spectaculaire hindernis parcours. Zes creatieve 
constructies die ieder op zich een hoogstandje van vernuft zijn, met als hoogtepunt de waterbak. 
Zoals altijd garantie voor verrassingen en natte pakken! Dit jaar lopen de deelnemers kans om door 
de bomen het bos niet meer te zien! Het wordt weer een dag vol spanning en emotie, succes en 
pech, afzien en toch verdergaan. Maar bovenal een dag waarop het samenspel tussen mens en 
paard centraal staat. Kortom, ware topsport! Op het wedstrijd terrein zijn diverse stands aanwezig 
en voor de jeugd is een eigen ‘parcours’ uitgezet met de meest bijzondere fietsen, skelters en an-
dere voertuigen. Toeschouwers kunnen zich de hele dag op het terrein vermaken en uiteraard is de 
catering weer aanwezig zodat het niemand aan iets hoeft te ontbreken.

Veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

 

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43
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*  Accountancy*  Accountancy * Raadhui sstraat  21* Raadhui sstraat  21
*  Belastingadvie s*  Belastingadvie s    7255 BB He ngelo Gld   7255 BB He ngelo Gld
*  Ad ministratie verwerking*  Administratie verwerking * Middel graaf 40A* Middel graaf 40A
*  Financiële rapportage*  Financiële rapportage    7071 WT Ulft   7071 WT Ulft
*  Salari s*  Salari s --  en loonadministratie en loonadministratie

Voor het Voor het middenmidden --  en kleinbedrij f, en kleinbedrij f,
Vrije beroepsbeoefenaars enVrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAAParticulieren.   * Lid NOvAA

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453
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gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl
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Korenbree 40 A,  Borculo • Tel. 0545-273859

BouwmeesterBouwmeester
Precisie Graafwerk

Rijnweg 17A Tel. (0575) 46 37 65
7255 NW Hengelo Gld. info@kroesen-besselink.nl

... als h�  méér mo�  hebben!
meubelen

parket
tapijten

laminaat
slaapsystemen

gordijnen
zonwering

projectstoffering

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

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

Molenenk 22, 7255 AX Hengelo (Gld)
tel. 0575 - 451295

email: info@mentingbouw.nl 
internet: www.mentingbouw.nl

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 75 55

Voor al uw Grondwerk, 
Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

Aardappels, groente en fruit
Boeren-ijs & Catering

Dennendijk 2b, 7207 EB Zutphen, 0575-521141
info@kapper-lammers.nl • www.kapper-lammers.nl

Sindy’s Catering
Uw adres voor: salades, hapjes,

buffetten en 
maaltijdservice

www.sindyscatering.nl • (0575) 46 45 32

Beunksteeg 2 7255 MB Hengelo Gld.
info@haaringhengelo.nl www.haaringhengelo.nl
Tel. 0575-467361 Fax 0575-467720

Regio Bronckhorst Makelaardij
(0575) 845717

 info@rbmwonen.nl • www.rbmwonen.nl

Hengeloseweg 10   7261 LV Ruurlo Tel. 0573-451687 Mob. 06 51108053 Fax 0573-453684

KoeslagKoeslag
Loon en Grondverzetbedrijf

Fouragehandel

 KOETSENTOCHT
In Stap & Draf 

De Hietmaat Hengelo Gld, 6 september 2015

Programma 
 10.15 uur: Opening en woord van welkom
 10.30 uur: Vertrek koetsen
 11.15 uur: Ochtend pauze bij Fam. Steenblik
 12.00 tot 
 13.00 uur: Middagpauze bij Stal Sloetjes , 
  Schuttestraat 8a te Vorden 
 13.00 uur: Vertrek koetsen                                                          
 14.00 uur: Terugkomst op terrein de Hietmaat
 14.15 uur:  Jurering en prijsuitreiking

Vanaf 13.00 uur begint op terrein 
De Hietmaat het middagprogramma 
met kinderspelen en demonstraties 
met o.a.:
► Demonstratie, Fell ponystamboek

► 4-tal, rijvereniging en ponyclub Hengelo

► Mini-marathon, leden In Stap en Draf

► Diverse demonstraties

► Pony ritjes voor kinderen

Laat u adviseren in onze showroom op het gebied van verf, behang, raamdecoratie en vloeren. 
Op behang- en schilderwerk ontvangt u tot 10% korting deze winter! Bel of mail voor een 

vrijblijvende afspraak voor de Winterschilder of bezoek onze showroom! De koffie staat voor u klaar.

*U ontvangt tot 10% korting over het totaalbedrag incl. btw, actie geldig t/m maart 2015.
Bv: U geeft opdracht voor e 3.750,- aan schilder- en behangwerk, dan ontvangt u e 375,- korting op de factuur!

Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo (Gld)
Tel. 0575 - 46 40 00
www.harmsenvakschilders.nl

Groepshotel De Tienhoeve
Handwijzersdijk 4 • 7255 MK  Hengelo (gld)

tel. 0575-467707
www.detienhoeve.nl

25e SamengeStelde menwedStrijd
 ‘in Stap en draf’

Terrein ‘de Hietmaat’, Zelhemseweg 15, Hengelo (GLD)

Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Zaterdag 11 en zondag 12 oktober

Voor de 25e keer organiseert de vereniging van het aangespannen paard ‘In Stap en Draf’ uit Hengelo (GLD) 
de jaarlijkse Samengestelde Men Wedstrijden. Ook dit jaar wordt gestart met ca. 80 aanspanningen. 
De 160 paarden en pony’s vormen samen met rijders de teams die in de klassen 1, 2 en 3 van de 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sport om de eer en de eerste prijs strijden.

Wedstrijdonderdelen
• Dressuur    • Vaardigheid (kegeltjes rijden)    • Marathon
De deelnemers komen uit alle windrichtingen van Nederland. Men maakt de tocht naar het Gelderse      
Hengelo graag omdat de wedstrijd voor velen de laatste wedstrijd van het seizoen is. Door kenners en 
rijders wordt deze wedstrijd ook geroemd om het parcours, de goede verzorging en dito organisatie.

Programma
Dressuur  zaterdag 11 oktober vanaf  9.00 tot 15.00 uur
Vaardigheid  zaterdag 11 oktober vanaf  9.15 tot 16.00 uur
Marathon  zondag 12 oktober van 9.30 tot 16.00 uur

Op zondag begint om 9.30 uur de marathon met het weg traject (7,5 km). Om 10.30 uur is het eerste team 
weer op de Hietmaat en begint daar het spectaculaire hindernis parcours. Zes creatieve constructies die 
ieder op zich een hoogstandje van vernuft zijn, met als hoogtepunt de waterbak. Zoals altijd garantie voor 
verrassingen en natte pakken! Het wordt weer een dag vol spanning en emotie, succes en pech, afzien 
en toch verdergaan. Maar bovenal een dag waarop het samenspel tussen mens en paard centraal staat. 
Kortom, ware topsport! Op het wedstrijd terrein zijn diverse stands aanwezig en voor de jeugd is een eigen 
‘parcours’ uitgezet met de meest bijzondere fietsen, skelters en andere voertuigen. Toeschouwers kunnen 
zich de hele dag op het terrein vermaken en uiteraard is de catering weer aanwezig zodat het niemand 
aan iets hoeft te ontbreken.

Heideweversweg 4a, Hengelo (G)
0575 - 461701

www.loonbedrijfzweverink.nl

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

  
  
*  Accountancy*  Accountancy           * Raadhui sstraat  21* Raadhui sstraat  21   
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RIJWIELEN-BROMFIETSEN
REPARATIE-INRICHTING

ACCESSOIRES
HENGELO GLD

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partije
van 25 t/m 300 personen

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
( 0 5 7 3 )  4 5  3 1  9 3

R u u r l o s e w e g  2  -  H e n g e l o  G l d .
( 0 5 7 5 )  4 6  1 4  8 4

w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Doetinchem
Gildenbroederslaan 4
Postbus 196
7000 AD  Doetinchem

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard

Terborg : 0315 - 39 54 20
Raalte : 0572 - 32 81 11
www.maalderinklutkewillink.nl

pensionstalling & menlessen

stal
Groenzicht

• Vervangende auto
• Richtspecialist
Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

�

�

Regio Bronckhorst Makelaardij
(0575) 845717

 info@rbmwonen.nl • www.rbmwonen.nl

horecagelegenheid

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 55

Voer voor professionals

Langwerden
Veevoeders
Hengelo (gld.)
www.lavor.nl

Hengeloseweg 10   7261 LV Ruurlo Tel. 0573-451687 Mob. 06 51108053 Fax 0573-453684

KoeslagKoeslag
Loon en Grondverzetbedrijf

Fouragehandel

wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm 

van administratie en boekhouding!

Hengelosestraat 28, 7256 AC Keijenborg
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

U boekt comfort en tijdwinst
Laten we eens praten over de oplossingen die Boschland in huis heeft voor uw 
financiële administratie en boekhouding. Bijna alles is mogelijk. Van deskundige 
assistentie op afroep tot regelmatige inzet van onze professionele administrateurs.
Wat uw wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm van administratie 
en boekhouding!

wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm 

van administratie en boekhouding!

Hengelosestraat 28, 7256 AC Keijenborg
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

wensen ook zijn, u krijgt de meest comfortabele vorm 

van administratie en boekhouding!

Hengelosestraat 28, 7256 AC Keijenborg
0575 - 46 13 91, www.boschland.nl

AUTOBEDRIJF

BRUIL
Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

•	APK	keurings
bedrijf

•	Reparatie	en	
	onderhoud

	 alle	merken	
	auto’s

•	In	en	verkoop	nieuwe	en		gebruikte		auto’s
•	Schadere	paraties

PAARDENKLINIEK

tel. 0575-467278 | Kieftendorp 11 | 7255 MG  Hengelo GLD
info@slotboomtweewielers.nl | www.slotboomtweewielers.nl

Vakkundig advies - Reparatie
Onderdelen en accessoires - Verhuur

Heideweversweg 4a, Hengelo (G)
0575 - 461701

www.loonbedrijfzweverink.nl

tel. 0575-467278 | Kieftendorp 11 | 7255 MG  Hengelo GLD
info@slotboomtweewielers.nl | www.slotboomtweewielers.nl

Vakkundig advies - Reparatie
Onderdelen en accessoires - Verhuur
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J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partije
van 25 t/m 300 personen

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
( 0 5 7 3 )  4 5  3 1  9 3

R u u r l o s e w e g  2  -  H e n g e l o  G l d .
( 0 5 7 5 )  4 6  1 4  8 4

w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

Voor al uw dakbedekkingen
Nieuwbouw - Renovatie - Onderhoud

Wichmondseweg 26 7255 KZ Hengelo G
Tel: 0575461097  Mob. 0651555984 

www.polwijn.nl

FABRIEKSTRAAT 20B • 7005 AR DOETINCHEM • TEL.0314-340637 • WWW.FRITSBLOEMEN.NL

Univé Schade Service

Achmea
Schadeservice

•  Wi j  repareren voor a l le  verzeker ingsmaatschappi jen

• Vervangend vervoer •  Ruitservice

• Uitdeuken zonder spuiten •  24 uur bereikbaar

Regio Bronckhorst Makelaardij
(0575) 845717

 info@rbmwonen.nl • www.rbmwonen.nl

horecagelegenheid

Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 55

Voer voor 
professionals

Langwerden
Veevoeders
Hengelo (gld.)
www.lavor.nl

...voor de juiste balans
Hengelosestraat 28, 7256 Hengelo Gld.
0575 46 13 91, www.boschland.nl

Alles draait om het vinden van de juiste balans.

Zo vindt u bij Boschland ervaren accountants 
en adviseurs die u helpen en ondersteunen 
waar nodig. Bij privé en zakelijke kwesties. 

Wilt u assistentie op afroep of regelmatige inzet 
van onze professionals? Wat uw wensen ook 
zijn, we staan voor u klaar met de meest 
comfortabele vorm van financiële 
dienstverlening.

Zodat ook u de juiste balans 
kunt vinden.

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keurings-
bedrijf

• Reparatie en 
 onderhoud

 alle merken  auto’s • In- en verkoop nieuwe en  gebruikte  auto’s
• Schadere paraties

PAARDENKLINIEK

KOM, BELEEF & GENIET!
TOEGANG GRATIS VOOR HET HELE GEZIN!

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEELNEMERS EN WEDSTRIJD ZIE 
WWW.INSTAPENDRAF.NL



ENI SINK

AUTOBEDRIJF 

www.a t bedrijf iesi k.nlu o n n

•  APK Keuring 

•  In- en verkoop nieuwe- 
en gebruikte auto’s

•  Schade herstel

•   Onderhoud alle merken    

•  Ruitreparaties

•  Airco controle en  
reiniging

Dambroek 9, 7223 DT  Baak
Telefoon 0575-442089

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

  
  
*  Accountancy*  Accountancy           * Raadhui sstraat  21* Raadhui sstraat  21   
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Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partije
van 25 t/m 300 personen

... als het méér moet hebben ...

D o r p s s t r a a t  2 7  -  R u u r l o
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w w w. s p a n n e v o g e l . n l

Rijnweg 24, 7255NW Hengelo (Gld.)
Internet shop: www.rowielelektro.nl

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF
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TEERINK
GARAGEBEDRIJF

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
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Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

BouwmeesterBouwmeester
Precisie Graafwerk

Voor al uw Grondwerk,
Riool & Sierbestrating

Schuttestraat 15, Vorden. Tel. (0575) 556515

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

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

meubelen
parket
tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen
zonwering

projectstoffering

26e SAMENGESTELDE 
MENWEDSTRIJD 

“IN STAP EN DRAF” 
Hengelo (gld) - terrein ‘de Hietmaat’
Twee dagen spanning, spektakel & plezier
Dressuur en Vaardigheid: zaterdag 10 oktober
Marathon: zondag 11 oktober

Korenbree 40 A,  Borculo • 
Tel. 0545-273859

De Houtwal 4 • 7251 MK Vorden
Tel. (0575) 55 18 51 • Fax (0575) 55 43 90

E-mail bultentegelbedrijf@hetnet.nl

Beunksteeg 2 7255 MB Hengelo Gld.
info@haaringhengelo.nl www.haaringhengelo.nl
Tel. 0575 - 46 73 61 Fax 0575 - 46 77 20

www.instaljanssen.nl
St. Janstraat 39  7256 BB  Keijenborg  

tel: 0575-461760

J. Wolsink
paardenhandel

In- en verkoop alle soorten paarden

Mob. 06 200 11 523

Sindy’s Catering
Uw adres voor: salades, 
hapjes, buffetten en 
maaltijdservice

www.sindyscatering.nl • (0575) 46 45 32

Aardappels, groente en fruit
Boeren-ijs & Catering

Dennendijk 2b, 7207 EB Zutphen, 0575-521141
info@kapper-lammers.nl • www.kapper-lammers.nl

(bezorgservice in binnen- en buitenland)

Rob Berendsen 06 18 20 58 51
Voortseweg 1a 0575 46 41 79
7227 NH Toldijk berendsenmetselwerken@hetnet.nl

Veevoeder- en kunstmesthandel

Hazenhutweg 2, Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 75 55

  
  
*  Accountancy*  Accountancy           * Raadhui sstraat  21* Raadhui sstraat  21   
*  Belastingadvie s*  Belastingadvie s                        7255 BB He ngelo Gld                 7255 BB He ngelo Gld   
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Automobielbedrijf

J. BERENDSEN

Veldhoekseweg 2, Hengelo (Gld.)
Tel. (0573) 46 13 05
Fax (0573) 46 10 98

St. Janstraat 3, Keijenborg, Tel. 0575 - 461267

Voor feesten en partijen
van 25 t/m 300 personen

 

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

T (0575) 46 15 21 • F (0575) 46 24 50

Varsselseweg 39 - 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem
Tel. (0314) 324453

Verkoop van alle merken, nieuw en
gebruikt, reparatie/onderhoud en APK

www.garageteerink.nl

TEERINK
GARAGEBEDRIJF

*  Accountancy Raadhuisstraat 21
*  Belastingadvies 7255 BB Hengelo Gld
*  Administratieverwerking Telefoon: 0575 - 46 13 91
*  Financiële rapportage Middelgraaf 40A
*  Salaris- en loonadministratie 7071 WT Ulft

Voor het midden- en kleinbedrijf,
Vrije beroepsbeoefenaars en
Particulieren.   * Lid NOvAA

bouw- en timmerbedrijf
Hengelo (Gld) • Tel (0575) 46 73 43

Rijnweg 17A Tel. (0575) 46 37 65
7255 NW Hengelo Gld. info@kroesen-besselink.nl

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 • Hengelo (Gld.)

Tel. (0575) 46 18 71
www.hanssloot.nl

VAKGARAGE ALTIJD
VERTROUWD DICHTBIJ

Doetinchem
Gildenbroederslaan 4
Postbus 196
7000 AD  Doetinchem

de Smidse
Halle (Gld) 0314 631613 www.ruitersportdesmidse.nl

Alles voor ruiter en 
paard

Terborg : 0315 - 39 54 20
Raalte : 0572 - 32 81 11
www.maalderinklutkewillink.nl

pensionstalling & menlessen

stal
Groenzicht

• Vervangende auto
• Richtspecialist

Fabriekstraat 20b, Doetinchem
tel.: 0314 34 06 37 • fax: 0314 36 24 85

Marti Bulten
Bronkhorsterweg 3, STEENDEREN
Kokstraat 37,   EEFDE
T   (0575) 45 19 78     (0575) 54 97 68
E   marti.bulten@upcmail.nl
I    www.snsregiobank.nl

Varsselseweg 39, 7255 NP Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 75 37

Wat u ook onderneemt in en rond 
Bakker: h�  wordt besli�  geni� en!

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - Tel. (0575) 55 13 12 
info@bakker.nl  •  www.bakker.nl

KOM, BELEEF & GENIET! TOEGANG GRATIS VOOR HET HELE GEZIN!
VOOR MEER INFORMATIE OVER DEELNEMERS EN WEDSTRIJD ZIE 

WWW.INSTAPENDRAF.NL



MODE & INSPIRATIESHOW
HENGELO Gld 8 oktober19.30 uur  REMIGIUS KERK 

                              te Hengelo Gld. Kerk open om 19.00 uur  
Koopzondag 11 oktober

12.00-17.00 uur

MODE & INSPIRATIESHOWMODE & INSPIRATIESHOWMODE & INSPIRATIESHOW
19.30 uur 
                              te Hengelo Gld.                               te Hengelo Gld.                               te Hengelo Gld. Kerk open om 19.00 uur 

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

WINTER
COLLECTIE
is binnen!

DE

is binnen!is binnen!

Koopzondag
11 oktober
12.00 - 17.00 uur

Neem voor een advies op maat contact op met

Sten Hoogerdijk            
Adviseur Hypotheken, Verzekeringen en Sparen

Spalstraat 11 Hengelo Gld

(0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl

Besparen op 
uw woonlasten?

Wij helpen u graag!

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT OM SAMEN MET ONS DE 
HEROPENING VAN DE SHOWROOM TE VIEREN. EN TEVENS 

HET 35-JARIG BESTAAN VAN DE ZAAK.

U BENT VAN HARTE WELKOM OP 8 & 9 OKTOBER TUSSEN 
10.00 – 21.00 UUR EN ZATERDAG 10 OKTOBER TUSSEN 
10.00 – 17.00 UUR OP ONS VERTROUWDE ADRES VOOR EEN 

HAPJE EN EEN DRANKJE.

 
TIJDENS DEZE DAGEN ONTVANGT U 10% KORTING OP UW 

AANKOOP!
(M.U.V. ONDERHOUDSMIDDELEN EN LOPENDE ACTIES)

 GRAAG TOT DAN!
GERRIT, RIA, NIENKE EN RON ONSTENK

Uitnodiging!
GRAAG NODIGEN WIJ U UIT OM SAMEN MET ONS DE 

Uitnodiging!Uitnodiging! 35
JAAR!

- WAAR DE MEUBELEN NOG BETAALBAAR ZIJN -

WWW.ONSTENKMEUBELEN.NL

“NEEM OOK EENS EEN KIJKJE IN ONZE AK-ZIE MEUBELHAL, VOOR 

NIEUWE EN INRUILMEUBELEN TEGEN SPECIALE “AK-ZIE PRIJZEN”.

TEVENS HEBBEN WIJ EEN STOFFEERDERIJ VOOR REPARATIES EN 

STOFFERING VAN UW CARAVAN – CAMPER – ZITMEUBELEN E.D.



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

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur
Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

10%
Een voorproefje van deze collectie kunt u al zien
tijdens onze gezamelijke modeshow in de Remigiuskerk,
donderdagavond 8 oktober om 19.30 uur.

op de gehele collectie
m.u.v. afgeprijsde artikelen e.a. aanbiedingen

korting

ZONDAG 11 OKTOBER
12.00 - 17.00 uur

KOOPZONDAG

i.v.m. de modeshow donderdagavond, zijn wij tot 22.00 uur geopend!

Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

al meer dan 50 jaar 
een begrip in de Achterhoek

• (Kinder)voeten worden gratis opgemeten • De koffie of thee staat altijd klaar! • Gratis parkeren voor de deur

Schoenmodehermans

TE ZIEN OP DE CATWALK
en in onze winkels!
tijdens de modeshow 8 oktober in de Remigiuskerk

Koopzondag 
Hengelo

11 oktober 
12.00 -

17.00 uur

KORTING
25%

KORTING

DEALER GEGEVENS

25%

Deze actie is geldig van 25 maart t/m 8 april 2013Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Rolgordijnen • Vouwgordijnen
Multishade • Houten Jaloezieën
Verticale Jaloezieën • Duette
Plissé • Horizontale Jaloezieën

KOR

DEALER GEGEVENS

25%

Deze actie is geldig van 25 maart t/m 8 april 2013Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Rolgordijnen • Vouwgordijnen

Verticale Jaloezieën • Duette

KORTING

DEALER GEGEVENS

25%
Rolgordijnen • Vouwgordijnen
Multishade • Houten Jaloezieën
Verticale Jaloezieën • Duette
Plissé • Horizontale Jaloezieën

KORTING

DEALER GEGEVENS

25%

Deze actie is geldig van 25 maart t/m 8 april 2013 Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Rolgordijnen • Vouwgordijnen
Multishade • Houten Jaloezieën
Verticale Jaloezieën • Duette
Plissé • Horizontale Jaloezieën

Uit onze huiscollectie:

• Rolgordijnen

• Vouwgordijnen

• Multishade

• Verticale jaloezieën

• Houten jaloezieën

• Duette en plissé

• Horizontale jaloezieën

OKTOBERMAAND = WOONMAAND

Koopzondag in Hengelo Gld.: 11 oktober 11.00 – 17.00 uur.

Ruurloseweg 2
7255 DH Hengelo Gld.
0575-461484

Dorpsstraat 27
7261 AV Ruurlo
0573-453193

www.spannevogel.nl

OPRUIMING VANAF 1 OKTOBER

Kortingen 
oplopend tot30%
Op fietsen en electrische fietsen.
Gazelle • Batavus • Giant • Koga 

• Sparta • Cortina • Alpina

MODE & INSPIRATIESHOW
HENGELO Gld 8 oktober19.30 uur  REMIGIUS KERK 

                              te Hengelo Gld. Kerk open om 19.00 uur  
Koopzondag 11 oktober

12.00-17.00 uur

MODE & INSPIRATIESHOWMODE & INSPIRATIESHOWMODE & INSPIRATIESHOW
19.30 uur 
                              te Hengelo Gld.                               te Hengelo Gld.                               te Hengelo Gld. Kerk open om 19.00 uur 



nieuwsgierig 
naar de nieuwe 
collectie

kom kijken naar onze modeshow. 
donderdag 8 oktober, 19.30  uur

11 oktober koopzondag

HEMA Hengelo, Raadhuisstraat 21B

MODE & INSPIRATIESHOW
HENGELO Gld 8 oktober19.30 uur  REMIGIUS KERK 

                              te Hengelo Gld. Kerk open om 19.00 uur  
Koopzondag 11 oktober

12.00-17.00 uur

MODE & INSPIRATIESHOWMODE & INSPIRATIESHOWMODE & INSPIRATIESHOW
19.30 uur 
                              te Hengelo Gld.                               te Hengelo Gld.                               te Hengelo Gld. Kerk open om 19.00 uur 

Het adres voor al uw 
druk- en printwerk!

Geboorte?

Wij hebben er 
het kaartje voor!
Wij maken altijd een proefdruk.

Envelopjes kunnen desgewenst eerder 
geleverd worden.

Vraag vrijblijvend advies of een prijsopgave.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-463818

E-mail info@uiterweerd.nl
www.uiterweerd.nl



Handbalvereniging SV Quintus 
heeft een nieuwe voorzitter

HENGELO - Zaterdag 3 en zondag 
4 oktober werden de eerste wed-
strijden van Handbalvereniging 
SV Quintus gespeeld. Alleen de 
Dames Senioren speelden thuis 
in Sporthal De Kamp. Zij scoor-
den al direct punten met een 15-
14 eindstand. Voorzitter Annette 
Kok heeft de voorzittershamer 
doorgegeven aan Stephen Roup-
pe van der Voort.

"Allereerst alle dank aan Annette 
voor haar grote inzet en uitste-
kende werk als voorzitter van SV 
Quintus waardoor er samen met 
alle betrokkenen een flinke hand-
balclub staat. Met plezier neem ik 
deze rol van haar over." De nieuwe 
voorzitter geeft aan dat Quintus 
de laatste jaren een enorme groei 
heeft doorgemaakt. Er gaan nu ne-
gen teams in de competitie, waar-
van voor het eerst een damesteam 
in de midweekcompetitie.

Er kunnen zich nog dames aan-
melden voor deze en de week-
endcompetitie. De wens is dat er 
voor de jongste F- en H-jeugd in 
de leeftijd van 5 t/m 8 jaar extra 
leden bijkomen. Helaas kon het 
schoolhandbaltoemooi vanwege 
het weer niet doorgaan, maar dat 
wordt verschoven naar het voor-
jaar! "We zitten op het moment 
rond de 100 leden: 93 spelende 
leden en nog 15 anderen zoals 
scheidsrechters, bestuur, redac-
tie, coaches en PR. Verder zijn we 
vorig jaar door heel veel bedrij-
ven in Hengelo en omgeving via 
sponsoring gesteund. Wij hopen 
dat ze dat dit jaar ook weer doen." 
Een verandering vanaf dit jaar is, 
dat alles digitaal gaat, zoals het 
invullen van de wedstrijdformu-
lieren. Quintus draait voorname-
lijk op heel veel vrijwilligers. Alle 
vrijwilligers en betrokken organi-
saties, ze spelen allemaal een rol 
om van Quintus een bloeiende 
handbalvereniging te maken. De 
samenwerking met elkaar maakt 
het mogelijk dat Quintus er is. "We 
willen de ouders er meer bij be-
trekken. Misschien hebben jullie, 
jongeren en volwassenen, ideeën. 
Quintus maakt er graag gebruik 
van: wij zijn allemaal 'verenigers' 
met ideeën."

Competitie gestart
Zaterdag reisde het HC1 team af 
naar Sporthal De Marke in Hattem 
voor de wedstrijd tegen Zwolle/
Tyfoon HC1. De wedstrijd begon 
gelijk in een hoog tempo en Quin-
tus stond met rust voor met 11-9. 
Na een geweldige wedstrijd was 
Zwolle de gelukkige en won met 
19-17. De meiden C speelden zon-
dags hun eerste wedstrijd tegen 
AAC/Swift DC2. Voor de meiden 
erg spannend en onwennig, want 
voor het merendeel zitten ze voor 
het eerst in de C. Ze hebben het 
prima gedaan en zich super in-
gezet. In de rust stond het 6-5, de 
eindstand 9-8.

Naast weekend 
ook midweek 
competitie

De E1 speelde eerste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen uit tegen 
Minerva E1 in Sporthal de Pol in 
Gaanderen. De jongens waren een 
maatje te groot voor de dames. 
Eerste helft moesten de dames 
wennen aan het nieuwe systeem. 
Ze kwamen met 1-0 voor maar de 
ruststand was 12-2. Tweede helft 
ging beter, er werd meer tegen-
stand geboden, eindstand 19-3. 

De jongens en meiden van D1 
moesten naar de Van Pallandt-
hal in Varsseveld tegen Reflex D1. 
Reflex was een klasse te groot. De 
Hengelose jongens en meiden 
moeten nog wat harder worden in 
het verdedigen, maar dat komt al-
lemaal goed. Uitslag 13-5. De HB1 
speelde tegen Minerva HB1 in 
Sporthal de Pol in Gaanderen. Het 
ging ondanks het 17-22 verlies erg 
goed. De aanvallen waren strak en 
tactisch en de verdediging zat het 
grootste gedeelte van de wedstrijd 
goed dicht. Al met al was het een 
leuke en sportieve pot.

Quintus HS2 begon de start van 
de competitie moeizaam. Het spel 
tegen AHV Achilles HS4 was nog 

onwennig, wat resulteerde in wei-
nig succesvolle aanvallen. Gedu-
rende de wedstrijd in Mheenpark 
Apeldoorn begon de verdediging 
steeds beter te staan, maar kwam 
de eindstand op 25-13. In Sport-
centrum Triominos Endesprong 
in Duiven speelde Duiven HS1 
tegen Quintus HS1. Het team uit 
Hengelo behaalde punten door 
met 15-23 te winnen.

De enige thuiswedstrijd was een 
zeer spannende tussen dames 
Quintus DS1 tegen FBC DS2 uit 
Herwen. In het begin ging het 
gelijk op, maar op een gegeven 
moment nam Quintus door zeer 
mooie aanvallen via de cirkel-
loper een voorsprong tot 11-7. 
Helaas door een zwakke verdedi-
ging in het begin van de tweede 
helft kwam FBC terug tot 11-11. 
Het bleef tot het eind spannend. 
En de eindstand was 15-14 in het 
voordeel van SV Quintus. Dit werd 
snel verwerkt op het eerste digitale 
wedstrijdformulier.

Programma 
Op vrijdag 9 oktober om 20:00 uur: 
Quintus DR1-HV Angeren DR2 bij 
Sporthal de Kamp.

Op zondag 11 oktober om 15:30 
uur Flyers DS1-Quintus DS1: Ar-
cus Sportcentrum, Wijchen.

11 oktober in Sporthal de Kamp:
10:20 uur Quintus E1-Groessen E1
11:10 Quintus D1-Huissen HV D2
11:55 Quintus DC1-Erix DC1
13:00 Quintus HS1-Reehorst HS1
14:15 Quintus HS2-Erix HS2
15:25 Quintus HC1-Reehorst HC1
16:25 Quintus HB1-UGHV HB1

Uitslagen Quintus 3 en 4 oktober:
AHV Achilles HS4 - Quintus HS2: 
25-13; Zwolle/Tyfoon HC1 - Quin-
tus HC1: 19-17; AAC / Swift A. 
DC2 - Quintus DC1: 9-8; Reflex 
D1 - Quintus D1: 13-5; Minerva E1 
- Quintus E1: 19-3; Quintus DS1 
- FBC DS2: 15-14; Quintus HB1- 
Minerva HB1: 17-22; Duiven HS1 
- Quintus HS1: 15-23.

   

 ■ www.svquintus.nl

Menwedstrijd op De
Hietmaat
HENGELO - Zaterdag 10 en zon-
dag 11 oktober 2015, zoals elk jaar 
het tweede weekend van oktober, 
wordt de 26e Samengestelde Men-
wedstrijd gehouden door Menver-
eniging In Stap en Draf. Op het ter-
rein De Hietmaat komen vele lief-
hebbers van mennen bijeen om te 
kijken of deel te nemen.

Inschrijven voor de wedstrijd is 
niet meer mogelijk. "We hebben 
zelfs mensen op de wachtlijst 
staan," vertelt parcoursbouwer 
Bennie Steenblik. Deze wedstrijd 
is de laatste van het jaar. Er zijn 
veel jeugdige deelnemers die het 
wedstrijdelement leuk vinden. 
Trots is het wedstrijdsecretariaat 
met deelnemers uit heel Neder-
land. Zo'n zeven topvierspanrij-
ders rijden deze wedstrijd met 
jonge, veelbelovende paarden, 
om te kijken wat ze kunnen. Theo 
Timmerman, Mark Weusthof en 
Hans Heus om een enkele te noe-
men.

"Maar we hebben het ook top 
voor elkaar dankzij alle medewer-
kers." Zaterdags lopen er rond de 
80 en zondags 150 die helpen als 
hindernisrechters, juryleden, ver-
keersregelaars, ringmeesters, tijd-
waarnemers, om maar iets te noe-
men. Een oproepster vertelt het 
toegestroomde publiek leuke we-
tenswaardigheden over de paar-
den, hun menners en opvallende 
tijden. "Maar zonder grondeigena-
ren kunnen we niets," benadrukt 
Bennie. "Het overnachtingsterrein 
en de wei waar de dressuurbanen 
gesitueerd zijn, zijn van agrariërs. 
Zonder hun bereidwillige me-
dewerking kunnen we helemaal 
niks."

Bennie maakt de tekeningen voor 
de verschillende disciplines, re-
kening houdend met de verschil-
lende sponsoren. Hij ontwerpt de 
parcoursen en regelt verder nog 
allerlei zaken, zijn vrouw Wille-
mien doet het secretariaat. Daar-
naast is Bennie als technisch afge-
vaardigde namens de Koninklijke 
Nederlandse Hippische Sportfe-
deratie (KNHS) bij wedstrijden in 
den lande aanwezig om te kijken 
of alles volgens de regels verloopt.
Zaterdag 3 oktober in de vroege 
ochtend zijn de eerste palen in 
de grond getrild, met een kraan. 

Voor de totaalhindernis komen er 
drainagebuizen, planken, balen of 
hekken tussen en die worden door 
leden van de vereniging nader 
bevestigd. Dit gebeurt in ploegen 
die nadere instructies ontvangen, 
vaak op 'kleine papiertjes'. De wa-
terbak is de enige hindernis die er 
al ligt en nader aangekleed wordt 
met bloemen en planten. Traditie-
getrouw staan er pannenkoeken 
op het menu voor alle medewer-
kers deze dag.

"De dressuur- en kegeltjes proef 
staan op het programma voor za-
terdag 10 oktober. Naar gelang het 
niveau krijgen ze +10, +20 of +30 
centimeter er bij," legt Bennie uit. 
"Zondag 11 oktober rijden ze een 
marathon. Eerst een buitentraject 
van een kilometer of acht. Daarna 
rijden zij de hindernissen. Alle on-
derdelen worden op tijd gereden."

Vanwege het dierenwelzijn wor-
den de paarden vooraf en na de 
wedstrijdonderdelen gecontro-
leerd door de dierenarts. Iedereen 
die op de wagen meerijdt in de 
wedstrijd heeft een taak en ook 
zij worden door een jury gecon-
troleerd. Naast een helm dragen, 
is dit jaar voor het eerst een body-
protector verplicht.
Het is een weekend, waar veel 
deelnemers komen met trailer en 
caravan om er een gezellig week-
end van te maken. Daarnaast 
helpen ze elkaar als het materieel 
stuk is. Het gaat erg gemoedelijk. 
Ze zien elkaar tijdens wedstrijden 
die worden georganiseerd. De 
paarden worden in Hengelo ge-
stald bij particulieren, leden van 
de vereniging en niet leden.

Vereniging van het aangespannen 
paard In Stap en Draf is opgericht 
in 1979. "Op de eerste zondag van 
iedere maand zetten leden een rit 
uit en dan wel in hun eigen wijk. 
Dat leverde leden op," vertelt Wil-
lemien. "Door een route uit te zet-
ten, worden de leden betrokken 
en op deze manier reden we ons 
letterlijk in de kijker en is de ver-
eniging eigenlijk ontstaan."

   

 ■ wedstrijdsecretariaat@
instapendraf.nl ■ www.instapendraf.nl

Annette Kok (r.) gaf de voorzittershamer door aan Stephen Rouppe van der Voort. Foto: Liesbeth Oukes

De waterbak als onderdeel van de marathon. Foto: Theo Janssen
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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.

Productiemedewerker m/v

Ben jij een productiemedewerker die accuraat kan 
werken? 

Functieomschrijving 
Wij zijn op zoek naar een productiemedewerker met 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het gaat ook 
om fysiek zwaar werk, omdat je grote zakken moet tillen.

Lasser in opleiding m/v
Wil jij een opleiding tot lasser volgen en direct aan 
de slag in de metaal?

Functieomschrijving
In de metaalindustrie is er zeer regelmatig vraag naar 
ervaren lassers die over de juiste diploma’s beschikken. 
Om aan die vraag te voldoen en mensen de kans te 
geven zich om- of bij te scholen zijn we op zoek naar 
gemotiveerde kandidaten die hun kansen in de metaal-
industrie zien liggen. Samen met een regionale opleider 
bieden wij een traject aan van circa 16 weken waarin 
je de mogelijkheid krijgt om lasdiploma’s te behalen en 
daarnaast relevante werkervaring op te doen. De prak-
tijkgerichte lessen maken het mogelijk om in korte tijd 
NIL diploma’s te  behalen, richting Mig/Mag of Tig lassen.

  Medewerker Customer Service m/v
 
Ben jij commercieel, servicegericht en heb je erva-
ring als medewerker customer service?
 
Functieomschrijving
Als medewerker customer service werk je mee aan het 
behandelen van vragen voor verkooporganisaties zowel 
intern als extern. Je verstrekt productinformatie en geeft voor-
lichting over gebruiksmogelijkheden van diverse producten. 
Je brengt offertes uit, je volgt deze ook op en je ziet leads. 
Je bent verantwoordelijk voor een correcte verloop van het 
gehele orderproces, een juiste en tijdige afstemming van 
leveringsmogelijkheden voor interne en externe relaties en 
klachtenafhandeling. Het betreft een fulltime functie vanaf 
december 2015, je richt je twee dagen op de Belgische/
Franse markt en 3 dagen op de Nederlandse markt. Het 
spreken van de Franse taal is dan ook zeer belangrijk.

Technisch Commercieel medewerker m/v
 
Ben jij een gedreven technisch commercieel mede-
werker en kun jij snel schakelen?
 
Functieomschrijving
In de functie van technisch commercieel medewerker 
ben je actief bezig met het geven van technische advie-
zen en instructies aan (potentiele) klanten en distribiteurs. 
Jij bent de specialist op het gebied van de producten die 
onze opdrachtgever ontwikkelt en produceert. Je verzorgt 
dan ook demonstraties en opleidingen voor de afnemers 
van het product en ondersteunt bij beurzen in binnen- en 
buitenland.

Kok m/v
 
Heb jij ervaring als kok en ben je 
flexibel inzetbaar?
 
Functieomschrijving
In de functie van kok ben je verantwoordelijk 
voor het bereiden van à la carte gerechten. 
Tevens kunnen de werkzaamheden bestaan 
uit het bereiden en maken van hapjes en 
buffetten voor feesten en partijen. Het betreft 
een functie op oproepbasis, echter kunnen 
de uren per week variëren. De dagen waar-
op je werkt kunnen zowel in het weekend 
zijn als doordeweeks.

Ecotrans B.V. is 
een transport-
bedrijf dat ge-
specialiseerd is 
in bulktransport 
van veevoeders. 
Wij vervoeren 
producten van 
de productielo-
catie naar de 
eindgebruikers.

Wij zijn een 
vooruitstrevende, 
klantgerichte 
organisatie met 
een modern 
wagenpark en 
160 enthousiaste 
medewerkers.
Kijk voor meer 
informatie op 
www.ecotrans.nl

Onze chauffeur maakt het verschil!

Voor de standplaats Vorden zijn wij op zoek naar fulltime en parttime:

Wat verwachten wij? Een positieve, � exibele collega die zelfstandig 
kan werken en net iets meer wil doen dan de klant vraagt. Verder:
• In het bezit van rijbewijs B, C, E en code 95
• Bij voorkeur ervaring in het bulkvervoer
• Af� niteit met/ervaring in de agrarische sector

Voor onze werkplaats in Vorden waar wij het gehele onderhoud van 70 
combinaties in eigen beheer doen, zoeken wij ter versterking van ons team een: 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig, in 
teamverband, uitvoeren van alle voorkomende reparatie- onderhouds- 
revisie- en modi� catie werkzaamheden aan bedrijfswagens en opleggers. 

Wat verwachten wij? Een enthousiaste, betrokken collega die houdt 
van veel eigen verantwoordelijkheid en afwisseling. Verder:
• Je beschikt over het diploma eerste bedrijfswagenmonteur 
• In het bezit van APK, tachograaf ijkingen en rijbewijs om zware 

voertuigen te kunnen besturen is een pre
• Ervaring in de functie van (1ste) bedrijfswagenmonteur

Wat kun jij van ons verwachten bij aanstelling 
bovengenoemde vacatures?
• Betaling volgens CAO Beroepsgoederenvervoer
• Fijne collega’s en een prettige werksfeer
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Een arbeidsomgeving waar de medewerker zich verder kan 

ontwikkelen

Interesse? Stuur dan jouw motivatiebrief met CV aan Wendy Sprenkelder 
bij voorkeur per mail sollicitatie@ecotrans.nl of per post: Ambachtsweg 18, 
7251 KW te Vorden. Voor eventuele vragen: 0575-498555.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bulkwagen chauffeurs (m/v)

1ste Bedrijfswagen monteur (m/v)

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een parttime

Telefoniste/receptioniste

voor 3 hele dagen per week. We zoeken iemand die flexibel is met 
betrekking tot de werktijden en die bereid is extra te werken bij ziek-
te of vakantie van de collega’s. 

Enige jaren relevante ervaring als telefoniste/receptioniste is een 
vereiste, affiniteit met administratieve werkzaamheden is gewenst 
evenals goede kennis van het MS-Office pakket.

Voel jij je aangesproken tot deze functie? 
Stuur dan je brief met CV binnen 10 dagen naar Van Campen Bouw-
groep, t.a.v. dhr. M.A.G. van Hal, Postbus 215, 7020 AC Zelhem of mail 
naar vanhal@vancampenbouwgroep.nl

Ontmoet me in het dierenasiel 
van de Dierenbescherming. 
Kijk op:
www.ikzoekbaas.nl

 

kennismaking

IK ZOEK BAAS
Hou je ook van romant. wandelingen 
over t strand en dr t bos? Ook een he-
kel aan alleen zijn? Dan ben ik, slanke 
warme sportieve pers., op zk naar jou!

Ontmoet me in het dierenasiel van de
Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl 

Ontmoet me in het dierenasiel van de
Dierenbescherming. Kijk op:

www.ikzoekbaas.nl 

stoppers schets.indd   5 04-04-13   15:47IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

Help haar met 
protheses 

en revalidatie op 
lilianefonds.nl



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:
10 - 11 oktober, G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. (0573) 25 18 70.
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, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, 
dieet en voeding, maaltijdservice, personenalarmering 
en thuisbegeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 11 oktober, 10.00 uur: ds. J.W. Wind uit Westervoort.
Kapel in de Wildenborch, 10.00 uur: ds. J. Kool,
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Bloemen in de kerk.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 11 oktober, 10.00 uur: ds. J. Oortgiesen uit Ede.
Kapel in de Wildenborch, 10.00 uur: ds. J. Kool,
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Bloemen in de kerk.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 11 oktober, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 11 oktober, Geen viering. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 oktober, 9.30 uur, Woord en Communieviering, vg. werkgroep. 
Donderdag 15 oktober, 10.30 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.

Schilderwerk - Bloemberg 
schilder heeft nog tijd over. 
Netjes en voordelig. Tel.: (06) 
18181234.

Te huur: Caravanstalling. 
Buitengebied Hengelo Gld. 
T. 06-51.10.87.43

Grote verbouwings-uitver-
koop: In verband met de 
verbouwing van onze meu-
belafdeling bieden wij de 
komende 2 weken tegen 
bodemprijzen aan: In uit-
stekende staat verkerende 
stoelen, kasten, schilderijen, 
tafels en bedden.

Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.
   
Hoge prijs voor GOUD, zilver 
en munten.T.k.gevr: (oude) 
gouden sieraden, gouden 
tientjes,Krugerrands,e.a. gou-
den en zilv munten,baartjes 
goud en zilver, muntverzame-
lingen etc.Kevelam Garderen 
0577-461955 lid NVMH.

Volop mooie biopompoe-
nen en workshops. www.
aaldering-destek.nl Extra 
open zon. 11 en 25 okt. 0314-
324356 Zelhem.

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

inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, boe-
ken enz. Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan tij-
dens openingstijden of d.m.v. 
een telefonische afspraak 
(06-44629049) of email: vcde-
werf@gmail.com. Tevens kunt 
u via ons telefoonnummer 
een afspraak maken voor het 
ophalen van spullen.

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

Leer bridgen! Goede hersen-
gymnastiek. Bridgeclub Bronk-
horst en “De Keij” organiseren 
een Bridgecursus voor begin-
ners, en vervolg, opfriscursus, 
start oktober. Info, opgave Ma-
rijke Hilderink tel. 0575-464170 
m.hilderink@kickxl.nl zie arti-
kel elders in dit blad.

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

7 t/m 13 oktober 
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 7 okt. Mosterdsoep/Spies de Rotonde, kruidenboter, 
aardappelen en rauwkostsalade

Donderdag 8 okt. Hutspot met hachee en zuurgarnituur/Bavaroise met 
slagroom

Vrijdag 9 okt. Knoflooksoep/Pangafilet met pestosaus, pasta en rauw-
kostsalade

Zaterdag 10 okt. Kipsaté met pindasaus, nasi en rauwkostsalade/ijs met 
slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 12 okt. Gesloten
Dinsdag 13 okt. Wiener schnitzel met groente en aardappelen/ 

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

VLOOIENMARKT 
EERBEEK

Zondag 25 oktober a.s.
10.00-17.00 uur

Sporthal DE BHOELE
Handelstraat 45

Inf. Kr.hr.
tel. 06-39108152

animo-vlooienmarkten.nl



Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

E info@solar-sell.nl
I www.solar-sell.nl

SOLAR SELL IS PARTNER VAN SOLAR WORLD, SUNPOWER, SOLARWATT, SMA, SOLAREDGE, B&B POWER, NEDAP EN AGEM

Solar Sell ruimt haar voorraad op. Daarom kunt u profi teren 

van grote kortingen op onze zonnepanelen. Wij komen gratis bij 

u langs voor het beste advies. Wees er snel bij want op is op!

Grote kortingen 
 op onze zonnepanelen

    Type  Pakket Prijs / 
Paneel Herkomst  Vermogen paneel  Garantie prijs Watt
SOLARWATT Duitsland 2550 watt Poly 12 jaar € 2.450 € 0,96
SOLARWATT Duitsland  2550 watt Poly G/G 30 jaar € 2.900 € 1,14
DMEGC   2650 watt BLACK 10 jaar € 2.550 € 0,96
SOLARWORLD Duitsland  2500 watt BLACK 10 jaar € 2.575 € 1,03
SOLARWORLD Duitsland  2750 watt BLACK 10 jaar € 2.900 € 1,05
SOLARWORLD Duitsland  2800 watt BLACK 10 jaar € 3.150 € 1,13
SOLARWATT Duitsland  2800 watt BLACK G/G 30 jaar € 3.600 € 1,29

Het pakket bestaat uit tien zonnepanelen, een 
omvormer en montagemateriaal. Afwijkende 
installaties en grootte zijn mogelijk. Meerprijs 
voor een Duitse SMA SB 2,5 omvormer is € 250. 
Complete montage voor € 930 of gratis hulp bij 
zelf-plaatsing. De prijzen zijn exclusief BTW. 
De BTW kunt u nog steeds terugvragen. Meer 
informatie vindt u op www.solar-sell.nl

Bij aanschaf van een Nefit, Itho Daalderop of Atag cv-ketel:  

EEN SLIMME THERMOSTAAT GRATIS

Loop gerust bij ons binnen en profiteer van diverse acties,
 er worden ook diverse demonstraties gegeven!

Voor gratis advies en informatie kunt u ook bij ons naar binnen lopen.

Installatiebedrijf J. Coenders B.V.  
De Stoven 31 - 7206 AZ  Zutphen - T (0575) 517 718 - info@coenders.it - www.coenders.it

OPEN DAG DUURZAME TECHNIEKEN
ZATERDAG 10 OKTOBER: 10.00 - 15.00 uur


