
Metamorfose voor woningen 
Zutphenseweg, Hoetinkhof en Berend 
van Hackfortweg in Vorden. B  5

Het bestuur van Marktvereniging Vorden: v.l.n.r.: Rein de Heus, Jans Jimmink, Wim Kornegoor en Harry Lichtenberg. Ina Scheffer-Broekgaarden ontbreekt op de foto. Foto: Jan Hendriksen

Doelstelling markt in Vorden in 110 jaar niet veranderd
‘Bevorderen van 
het marktwezen 
in Vorden voor al 
haar bezoekers’
VORDEN - Het is één van de oudste 
verenigingen in Vorden. Zo niet de 
oudste: Marktvereniging Vorden. 
Deze week viert de vereniging op 
vrijdag 14 oktober met een fees-
telijke speciale actiemarkt haar 
110-jarig bestaan.

Door Jan Hendriksen

Bestond in de beginjaren van de 
vorige eeuw de Vordense week-
markt hoofdzakelijk uit aanvoer 
van kalveren, koeien, kippen en 
biggen. Momenteel ziet de markt 
er totaal anders uit. “Toch is de 
doelstelling van de ‘Vereniging 
tot bevordering van het Marktwe-
zen in Vorden’, kortweg Marktver-
eniging genoemd, niet veel ver-
anderd. Het bevorderen van het 

marktwezen en van andere open-
bare belangen in Vorden voor al 
haar bezoekers”, zo citeert huidig 
voorzitter Harry Lichtenberg een 
passage uit de statuten van de ver-
eniging. Het waren Baron van der 
Borch van Verwolde van kasteel 
Vorden en mr. W.J. Thate van Den 
Bramel die begin vorige eeuw de 
‘aanjagers’ waren voor de oprich-
ting van de marktvereniging.

Deze beide ‘heren’ waren zeer 
begaan met de plaatselijke bevol-
king. Zo zeer zelfs dat zij vonden 
dat er in Vorden wel wat meer 
activiteiten ontplooid mochten 
worden. En om de dorpsbewoners 
ook wat te laten verdienen werd 
besloten een marktvereniging op 
te richten.
Er werd wel eens afgegeven op de 
‘baronnen’, maar deze bleken uit 
het goede hout gesneden. Toen 
er begin jaren zestig van de vorige 
eeuw mond- en klauwzeer uitbrak 
was het gedaan met de levende 
have. Anno 2016 hebben zestien 
standhouders van alles in de aan-

bieding: fruit, groente, kaas, vlees, 
bloemen, kleding, stoffen, noem 
maar op.

16 standhouders 
met diverse 
producten

Vertrouwen
“Als bestuur letten wij er scherp op 
dat er geen ‘dubbelingen’ ontstaan. 
Dus geen onderlinge concurren-
tie”, zo verklaart ‘marktmeester’ 
Rein de Heus. Momenteel zijn er 
meerdere kooplieden met een ei-
gen verkoopwagen en behoren de 
traditionele marktkramen tot het 
verleden. Het bestuur is er trots op 
dat er marktkooplieden zijn die al 
meer dan 25 jaar wekelijks van de 
partij zijn in Vorden.
Harry Lichtenberg: “Het weder-
zijds vertrouwen om de markt 

in stand te houden is hier mede 
groot te noemen. Toch moesten 
er soms wel de nodige maatrege-
len genomen worden om alles in 
goede banen te leiden. De grote 
veelotingsmarkt die in het verle-
den steevast plaatsvond kon door 
bepaalde oorzaken niet meer in 
stand gehouden worden. Nu wor-
den er minimaal drie actiemark-
ten per jaar gehouden.”

Herinrichting
De voor enkele jaren geleden ge-
realiseerde herinrichting van het 
centrum van Vorden staat bij ie-
dereen nog vers in het geheugen. 
“Ook na goed overleg met de ge-
meente Bronckhorst als opdracht-
gever en Oranjewoud als uitvoer-
der en vooral met de marktkoop-
lieden om weer een geschikte 
nieuwe plek te vinden, heeft er 
toe geleid dat het publiek toch de 
weg heeft gevonden op het nieuwe 
heringerichte marktterrein.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Film en 
bespreking 
Fill the Void
VORDEN - De Commissie voor 
Vorming en Toerusting heet u 
hartelijk welkom op dinsdag 11 
oktober om 20.00 uur wordt de 
film ‘Fill the Void’ gedraaid en 
besproken in De Voorde. 

De film ‘Fill the Void’ (Vul de lege 
plaats in) is een Israëlisch drama 
waarin een orthodox meisje door 
haar moeder onder druk gezet 
wordt om te trouwen met de man 
van haar overleden zus.

Er moet een keuze gemaakt wor-
den tussen gehoorzaamheid aan 
haar familie en haar eigen gevoe-
lens.

Dit speelfilmdebuut uit 2012 van 
de orthodoxe regisseuse Rama 
Burshtein geeft inzicht in het da-
gelijks leven van een chassidische 
familie. De hoofdrolspeelster Ha-
das Yaron won de prijs voor de 
beste actrice op het filmfestival in 
Venetië. 
   

 ■ Informatie: Ds. Jan Kool ■ 0575-553576 ■ jan1.kool@planet.nl

Bezig met 
het maken 
van kleine 
kunstwerkjes
Marieke ten Have uit Vorden 
zal dinsdag 11 oktober haar 
kunsten gaan vertonen tijdens 
de Gouden Gard, dé jaarlijkse 
vakwedstrijd voor jonge patis-
serietalenten.
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0573 - 25 17 61 Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

Gespecialiseerd in Race en MTB

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

Giant Prime E+3 (dames/heren) Giant Ease E+1 Blue Edition (dames M) RIH Omega (dames/heren)

Van € 2399,-
nu voor € 1999,-

Van € 2499,-
nu voor € 1799,-

Winkelprijs 
€ 2699,-

- Elektrische fi ets 
- Krachtige Yamaha middenmotor
- Actieradius tot 90 km.
- Shimano Nexus 7 versnellingen

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor (2 accu’s)
- Actieradius tot 150 km. (800 Wh.)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie
* andere maten en kleuren ook verkrijgbaar vanaf € 2099,-

- Elektrische fi ets
- Stille voorwielmotor
- Actieradius tot 120 km. (432 Wh, 36V x 12Ah)
- Shimano Nexus 8 versnellingen
- Meeloop functie

MOOIE VOORJAARS E-BIKE AANBIEDINGEN
bij Van Slingerland Tweewielers Keijenborg*

Gespecialiseerd in verkoop, onderhoud en reparatie van Elektrische Fietsen van Giant en RIH

* zolang de voorraad strekt, aanbieding geldig tot 21-05-2016

www.vanslingerlandtweewielers.nl

Van Slingerland Tweewielers www.vanslingerlandtweewielers.nl(0575) 46 34 417256 AC KeijenborgHengelosestraat 14

Giant Elegance E+ bij ons verkrijgbaar vanaf € 2499,-

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

Poppentheater bibliotheek Vorden
VORDEN - Op donderdagmiddag 
13 oktober om 15.00 uur geeft 
Anke Dulfer de voorstelling 
‘Waar is opa?’ in het Kulturhus, 
Raadhuisstraat 6 in Vorden.

Tom logeert bij opa en oma. Bij 
opa en oma is het altijd leuk. Met 
oma bakt Tom koekjes en opa 
leert hem vissen. Er is ook een 

vriendje in de buurt. Samen ont-
dekken zij iets spannends. 

Het verhaal is geschikt voor kin-
deren van 3 tot 8 jaar en duurt 
ongeveer 40 minuten. Toegang 
is gratis en opgeven is niet nodig.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl
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REPARATIE EN 
VERKOOP VAN 
ALLE MERKEN 

TUIN-/PARKMACHINES 
EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN 
VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0314-646723 Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem
Mobiel: 06-50676024 (achter Bistro Coen Evers)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

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

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

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

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

“Het bijzondere“Het bijzondere“H
zit ´m vaak verborgenzit ´m vaak verborgen

in het gewone”

met advies
& service
voor uw

event

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

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

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Trots en gelukkig zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en mijn zusje

 Emma
 
Ze is geboren op 26 september 2016, weegt 3930 gram 
en is 51 cm lang.

Arno, Miranda en Ruben Helmink-Beeftink

Het Gulik 5
7251 CS Vorden

Zutphenseweg 23C
7251 DG Vorden
0575–551507
www.revalidatieachterhoek.nl
info@revalidatieachterhoek.nl

Weer grip op uw leven?
Op het gebied van fysiotherapie is Jansen van den Berg al jarenlang een begrip in 
Vorden en omstreken. Ook Revalidatie Centrum Achterhoek is een onderdeel van deze 
zorgverlener. Hier kunt u terecht voor poliklinische revalidatiezorg.

Wordt uw leven bepaald door pijn, vermoeidheid en lichamelijke klachten? En heeft u al 
meerdere behandelingen gehad zonder resultaat? Dan biedt een revalidatietraject 
wellicht een uitkomst! Een multidisciplinair team maakt onder leiding van een 
revalidatiearts voor u een op maat gemaakt revalidatieprogramma.

VO
LL

EDIG VERGOED UIT 

BASISVERZEKERIN
G 

Een revalidatietraject verandert uw leven! 
Maak vandaag nog een afspraak voor een 

vrijblijvend gesprek.

PREUVERIE VAN STREEKPRODUCTEN 
TIJDENS DE APPELPERSDAG AS. 

ZATERDAG 15 OKTOBER
MOOIE GROTE ST REMY STOOFPEREN ......3 kg. 1.99
ZOETE MANDARIJNEN .......................................... 20 voor 1.99 

HARDE UIEN ..................................................................5 kg. zak 2.25
AARDAPPELEN......................................................10 kilo v.a. 3.99
WEER VOLOP ZUURKOOL UIT `T VAT

BOERENKOOL VERS VAN `T LAND

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!

GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361
WWW.DEKRUISBRINK.NL

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

Steun ons levensreddend 

onderzoek via hartstichting.nl

Hart- en vaatziekten 
zijn doodsoorzaak 
nr. 1 bij vrouwen.



Gemeente Bronckhorst en landgoed  
‘t Medler werken samen aan toekomst

VORDEN - De gemeente Bronckhorst wil landgoedeigenaren onder-
steunen bij het in standhouden en verduurzamen van hun landgoed. 
Eén van die landgoederen is ‘t Medler in Vorden. Om dit landgoed 
te ondersteunen, organiseerde men afgelopen voorjaar een brain-
stormbijeenkomst (een ‘schetsschuit’), waarbij omwonenden en spe-
cialisten ideeën ter versterking van het landgoed uitwisselden. Dit 
leverde een aantal concrete plannen op voor het landgoed. Vorige 
donderdag ondertekenden de gemeente Bronckhorst en landgoed ‘t 
Medler op het gemeentehuis in Hengelo een verklaring waarbij zij af-
spraken zich samen in te zetten voor de uitvoering van deze plannen.

Door Jan Hendriksen

Het gaat om plannen zoals het 
verplaatsen van de monumentale 
koepel aan de Ruurloseweg, her-
stel van de oude loop van de Baak-
se Beek, het realiseren van nieuwe 
natuur en stoken op streekhout 
zodat het landgoed (meer) ener-
gie neutraal wordt. De koepel aan 
de provinciale weg tussen Vorden 
en Ruurlo ligt direct ten westen 
van de ingang van de oprijlaan 
naar het landgoed. De achthoekig 
bakstenen ‘theekoepel’ met drie 
zes lichts ramen met persiennes 
aan de straatzijde en een ingang 
aan de achterkant verkeerd in een 
slechte staat.

Het overkragend rieten tentdak 
met zinken balvormige dakbekro-
ning is begin dit jaar uit voorzorg 
om verdere schade aan de koepel 
te voorkomen met landbouwplas-
tic bedekt. Het behouden van de 

koepel is van algemeen belang 
vanwege de ouderdom, het zorg-
vuldige decoratieve materiaalge-
bruik als ornamenteel onderdeel 
van het complex en vanwege de 
ruimtelijk functionele relatie van 
de koepel met de overige onder-
delen van de buitenplaats.

Traject ook 
mogelijk 
voor andere 
landgoederen

Toekomstontwerp
Het initiatief voor de uitvoering 
van de plannen ligt bij de land-
goedeigenaar. Het doel van de 
‘schetsschuit’ was om te komen 

tot een toekomstontwerp voor 
het landgoed, dat door meerdere 
partijen gedragen wordt. De pilot 
van de schetsschuit voor landgoed 
‘t Medler was een succes. Dit be-
tekent dat een dergelijk traject nu 
ook voor andere landgoederen in 
de gemeente Bronckhorst moge-
lijk is. De gemeente beoordeelt of 
en wanneer een landgoed in aan-
merking komt voor een schets-
schuit.

Ondersteunen
Aan de schetsschuit voor land-
goed ‘t Medler namen ruim twintig 
mensen (zowel omwonenden als 
specialisten) deel. Zij brainstorm-
den met elkaar onder leiding van 
een landschapsarchitectenbureau 
en een externe gespreksleider. De 
gemeente Bronckhorst heeft veel 
landgoederen. “Omdat landgoe-
deren van grote betekenis zijn 
voor de natuur en cultuurhistorie, 
wil de gemeente landgoedeigena-
ren ondersteunen bij het in stand-
houden van hun landgoed. De 
gemeente werkt samen met land-
goederen met als doel de landgoe-
deren op een duurzame manier 
te ontwikkelen en ze in stand te 
houden.”, zo verklaarde wethouder 
Arno Spekschoor van ruimtelijke 
ordening, volkshuisvesting, finan-
ciën en regio zaken tijdens de on-
dertekening van de verklaring. 

   

Wekelijkse markt draagt bij aan leefbaarheid
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Zelfs de waterpomp die 
door de gemeente Vorden bij het 
25-jarig bestaan van Marktver-
eniging Vorden werd geschonken 
heeft een mooie plek terug gekre-
gen en is ook weer functioneel”, 
zo verklaart secretaresse Jans 
Jimmink die het langst zittende 
bestuurslid is. Samen met Harry 
Lichtenberg, Rein de Heus, Wim 
Kornegoor en Ina Scheffer-Broek-
gaarden vormt Jans Jimmink het 
bestuur van de vereniging.

De wekelijkse markt is voor velen 
de gelegenheid om hun bood-
schappen te doen en ook om con-
tacten te onderhouden, eventueel 
aan te gaan met andere dorpsge-

noten. Het geheel levert daarbij 
een positieve bijdrage aan de leef-
baarheid en het in stand houden 
van het dorpsgebeuren.

De marktvereniging telt ruim 160 
leden die hun daarbij financieel 
ondersteunen. Tijdens de actie-
markt zijn er vrijdag formulieren 
aanwezig waar men zich kan in-
schrijven om lid te worden van de 
vereniging. Voor slechts vijf euro 
per jaar helpt men daarbij het be-
stuur om de vereniging en vooral 
het wekelijkse marktgebeuren in 
stand te houden.

Actiemarkt
Omdat Marktvereniging Vorden 
vrijdag 14 oktober 110 jaar bestaat 
trakteert men. Aan elke bezoeker 

van de markt wordt koffie of thee 
met een koek aangeboden. Vanaf 
8.00 uur worden bij aankoop bij 
de marktkooplieden enveloppen 
uitgereikt met kans op een mooie 
prijs. Naast de gebruikelijke enve-
loppen met waardebonnen die bij 
de marktondernemers te beste-
den zijn, zijn er ook nog eens extra 
twintig goed gevulde boodschap-
penmanden te winnen.

Kortom bezoek vrijdagmorgen 14 
oktober de Vordense weekmarkt 
op het Marktplein en maak kans 
op een van de vele prijzen. En o 
ja: De slogan ‘Op de markt is uw 
gulden een daalder waard’ is nog 
steeds van toepassing ondanks dat 
we alweer veertien jaar in het eu-
rotijdperk leven!

Rob Golstein winnaar vrije hengel 
competitie 2016
VORDEN/ZUTPHEN - Op zaterdag-
middag 1 oktober werd de vijfde on-
derlinge wedstrijd vrije hengelkeus 
gevist. Er werd gevist in de IJssel te 
Zutphen (De Hoven). De weers-
omstandigheden waren prima. De 
vangst was meer dan goed te noe-
men. Rob Golstein wist ook dit keer 
weer met 4.950 kg vis zijn vak (B) te 
winnen, een uitstekende prestatie. 
Door de deze winst verzekerde Rob 
Golstein zich van het kampioenschap 
vrije hengel 2016. De winst in vak A 
was voor José van Amerongen zij wist 
maar liefst 3.330 kg vis te vangen. In 
totaal is er 17.540 kg vis gevangen.

Uitslag
Vak A: 1. José van Amerongen, 
3330 gram; 2. Marcel Dekkers, 1600 
gram; 3. Ab Vruggink, 1060 gram en 
4. Wim Vreeman, 660 gram. 

Vak B: 1. Rob Golstein, 4950 gram; 
2. Nick ten Have, 3740 gram; 3. Bar-
ry Wassink, 1440 gram en 4. Gerrit 
van Amerongen, 760 gram. 

De volgende wedstrijd word gevist 
op zaterdag 15 oktober in de Berkel 
te Lochem. Dit is vijfde en tevens 
laatste wedstrijd voor 2016 in de 
onderlinge vaste hengelcompetitie.

   

Hoe God veranderde in de Achterhoek
VORDEN - Donderdag 20 oktober om 
20.00 uur geeft Dr. Theo Salemink 
een lezing ‘Hoe God veranderde in 
de Achterhoek’ in De Voorde.

Met de kennis van nu is God wel 
erg veranderd in de oostelijke ge-
bieden van Nederland die we ken-
nen als Achterhoek en Liemers. 
Te beginnen met de Tachtigjarige 
Oorlog maakt dr. Salemink aan de 

hand van zijn familiegeschiedenis 
een gang door de tijd tot op de dag 
van vandaag. Hoe beeld je je God 
in? De moeite waard om daar meer 
over te horen en met elkaar over 
van gedachten te wisselen.
   

 ■ Informatie: Ds. Jan Kool ■ 0575-553576 ■ jan1.kool@planet.nl

Wethouder Arno Spekschoor en rentmeester van landgoed ‘t Medler Eelco Schurer ondertekenden de verklaring tussen de gemeente 
Bronckhorst en het landgoed. Foto: Gemeente Bronckhorst.

huishoudelijke hulp 
Een zorg minder.

OogstFeest 
23 oktober 2016

Appels, Peren, Wortel en Biet… Kom en wordt sap!! 
En Pompoenen kom wordt Soep!! Neem allen uw appels 
of ander passend persfruit/groente mee. 
We maken er iets lekkers van!

Wat is er allemaal te doen?
De Sappers komen, om al jullie fruit/groente tot sap te persen, 
voor meer info kijk op: www.desappers.nl
Bakkerij “Reizend Broodje” is er met De Appeltaartfabriek. 
Bak zelf je eigen overheerlijke appeltaart!

Dus kortom: 
We nodigen iedereen uit om op 23 oktober 2016 van 12.00 tot 
17.00 uur samen de Oogst te vieren bij: 
Natuurcamping Wientjesvoort-Zuid, 
Ruurloseweg 50, 7251 LM Vorden.

Voor meer info bel Wieteke: 06-47017564 of Nanda: 06-16459497
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram achterham

GRATIS 100 GRAM 

SELLERIESALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Ambachtelijke 

rookworst

3E GRATIS

KEURSLAGERKOOPJE

Houthakker

steaks

6

95

4 stuks

SPECIAL

Runder 

calzone

2

25

per 100 

gram

MAALTIJD IDEE

Lasagne

5

50

500 gram

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl
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50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 10-10 t/m 15-10

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

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

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

Oktobermaand =
  Woonmaand 

25% KortingUIT ONZE HUISCOLLECTIE: 

• ROLGORDIJNEN
• VOUWGORDIJNEN
• MULTISHADE
• VERTICALE JALOEZIEËN

• HOUTEN JALOEZIEËN
• DUETTES EN PLISSÉS
• HORIZONTALE 
   JALOEZIEËN

Vraag naar de voorwaarden.

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

T.  06-53359492
M. info@nijmanbouw.nl
W. www.nijmanbouw.nl

BEL: 06-3097 4306 

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

BEL: 06-3097 4306 

Inkoop van o.a.: 
► IJzer ► Metaal

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

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

Week aanbiedingen
De lekkerste snack met bite.......
RUBENS APPELEN kilo

                             
Van onze vaste teler Boon.......
HOLLANDSE SPRUITEN 500 gr.

                           
Ze zĳ n er weer... de lekkerste.......
GIESER WILDERMAN STOOFPEREN 1.5 kg

Dagvers uit eigen keuken.......
UIT ONS GEHELE ASSORTIMENT 
RAUWKOSTEN 2e bak naar eigen keuze met

1.99

Geldig van dinsdag 11 oktober t/m maandag 17 oktober

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

0.69
1.69

50%
KORTING

Voor uw persoonlijke aandacht
• Huidverbetering
• Specialisatie acne
• Specialisatie ontharingstechnieken
• O.a. IPL/ Electrisch ontharen met naaldmethode
• Waxing hele lichaam
• Soak o�  gel nagels
• Lichaamsmassage
• Visagie                                                                            

Kadobonnen verkrijgbaar.
U ontvangt 5 Euro korting met deze advertentie. 
Aktie geldig t/m oktober 

Dorpsstraat 30-Vorden
Tel: 0575 551423 
salonmarianne.nl

Erkend 
schoonheidsspecialiste

De Haringkar
Elke donderdag van 

10.00 tot 16.00 uur bij de kerk in Vorden

HARING VERS VAN ‘T MES !!!
OPENINGS AANBIEDING

5 HARINGEN € 9,- 6E KADO...
Graag tot ziens!

Haring van Marius

Kinderboekenweek 
bij Bruna Vorden

 

Woensdagmiddag 12 oktober
lezen Mirjam Enzerink 
& Mariëlle Bonenkamp 

voor uit hun nieuwe prentenboek

‘Zien jullie mij?’ 

Komen jullie meespelen 
met het verhaal?

Aanvang: 13.30 uur 
bij Bruna Vorden.

Zie ook het artikel 
elders in dit blad.elders in dit blad.

Raadhuisstraat 20, Vorden
Tel.: (0575) 553100

www.bruna.nl

Mogen wij uw catering verzorgen dan komen wij graag 
bij u thuis, nemen het servies mee, de buffettafel met 
linnen en uiteraard doen wij ook de afwas!

Zie onze website voor de uitgebreide toelichting en leuke actie die er 
loopt:
• Grand bistro de Rotonde buffet (2 gangen) 16,50, 18,50 of 21,50 p.p.
• Tapas Grande (2 gangen) 16.50 p.p.
• 2-3-4 Stamppotten uit eigen keuken met vleessoorten en zuurgarni-

tuur 12,50-13,50-14,50 p.p.
• Biologisch buffet (2 gangen) 18.50 p.p.

(Actie loopt van 7-10 tot 30-11-2016)
  
Ook voor waardebonnen, kookworkshops, catering, a la carte, lunch, 
koffie met gebak, high wine, high beer, high tea en meer...
Meld U nu aan voor onze nieuwsbrief via onze website om op de hoogte 
te blijven van alle acties en nieuwtjes!
 
Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden www.grandbistroderotonde.nl
0575-551519 info@grandbistroderotonde.nl



Halloweentocht 
Vordens Fright 
Night

VORDEN - Het is weer oktober en 
dat betekent dat Halloween voor 
de deur staat. Vanwege de suc-
cesvolle tocht van vorig jaar op 
het landgoed ‘t Enzerinck wordt 
er dit jaar weer een spannende 
Halloweentocht georganiseerd. 
Heb je zin in een griezelige tocht 
in het donker? Kom dan op za-
terdag 29 oktober om 19.00 uur 
bij restaurant Frappant Eten & 
Drinken aan de Mispelkampdijk 
11 in Vorden.

Hiervandaan wordt een Hallo-
ween wandel/griezeltocht gehou-
den voor deelnemers vanaf 8 jaar. 
Kaarten kosten 5 euro in de voor-
verkoop en op de avond zelf 7,50 
euro. Je kunt ook voor aanvang 
van de tocht een ‘Griezel driegan-
genmenu’ nuttigen bij het restau-
rant voor 17,50 euro, inclusief een 
deelnemerskaart voor de tocht. Na 
de spannende wandeling is er een 
‘meet and greet’ met de griezels 
van de tocht.

Voor kaarten en informatie kunt u 
terecht op 06 - 53 61 49 85, bij Brin-
kerhof 50 in Vorden of Voorsteral-
lee 84 in Zutphen.

wordt wekelijks uitgegeven door 
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
AVO Verspreidingen: (0314) 39 46 13
avo-verspreidingen@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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“Voor mijn gevoel ben ik bezig met het maken van 
kleine kunstwerkjes”
VORDEN - Zo vertelt Marieke 
ten Have uit Vorden over haar 
werk in de productieruimte van 
chocolaterie Hulshof in Haaks-
bergen waar zij sinds een jaar 
werkzaam is. De Vordense zal 
dinsdag 11 oktober haar kunsten 
gaan vertonen tijdens de Gouden 
Gard, dé jaarlijkse vakwedstrijd 
voor jonge patisserietalenten.

Door Bernadet te Velthuis

Marieke vertelt: “Mensen zeggen 
vaak: ‘je zult wel de hele dag door 
chocola eten’, maar dat is niet zo. 
Voor mijn gevoel ben ik bezig met 
het maken van kleine kunstwerk-
jes. Ik heb niet het idee dat ik bezig 
ben met eten. “.

Dat het kunstwerken zijn, dat blijkt 
wanneer ze diverse onderdelen 
laat zien die ze voor de vakwed-
strijd heeft voorbereid: te mooi 
om op te eten en vaak niet eens 
zichtbaar dat het van chocolade 
gemaakt is.

Toonaangevende bedrijven
Ze heeft dan ook ervaring opge-
daan bij diverse toonaangevende 
bedrijven in het vakgebied. Zo liep 

ze tijdens haar studie Patisserie in 
Almelo stage bij Patisserie Jarreau 
in Den Haag en leerde ze ook in 
Alblasserdam van Arthur Tuytel, 
toppatissier, chocolatier en glacier, 
de fijne kneepjes van het vak.

Deelname Gouden Gard
De Gouden Gard is een vakwed-
strijd voor jong talent op het ge-

bied van patisserie welke jaarlijks 
plaatsvindt in oktober. Deelname 
is enkel mogelijk binnen anderhalf 
jaar na het afronden van de oplei-
ding. “Vorig jaar heb ik mijn studie 
afgerond maar was het te kort dag 
om in oktober (2015) mee te doen 
aan de wedstrijd. En volgend jaar 
mag ik niet meer meedoen, het is 
dus nu of nooit!”, zo vertelt ze over 

haar reden van deelname aan de 
Gouden Gard 2016.

En dat ze het serieus aanpakt, 
blijkt wel uit het feit dat ze voor 
de wedstrijd onder andere kennis 
heeft ingewonnen bij het Bakery 
Instituut in Zaandam, waar docent 
Hans Heiloo haar nog extra heeft 
geholpen met de verfijningen en 
technieken.

Gouden Gard is 
een vakwedstrijd 
voor jong talent

Toch is Marieke bescheiden wan-
neer het aankomt op deelname 
aan de vakwedstrijd:” Ik doe voor-
al mee omdat ik het leuk vindt. Ik 
heb aardig wat in de vingers, maar 
geen idee of ik kans maak”.
   

 ■ Meer hierover volgende week in 
deze krant.

 

ZUTPHEN - Een dikke geur van 
frituur en bokbier hangt boven 
Zutphen. De straten dreunen, 
de muren trillen. Orkesten en 
livemuziek wisselen elkaar af. 
Er wordt gelachen, gedanst en 
vooral geproost: de herfst kan 
beginnen.

Door Alize Hillebrink

Langs de afzettingen staan dikke 
rijen mensen in afwachting van 
de historische optocht. Mevrouw 
Lohschelder komt speciaal uit Ke-
ijenborg. Ze houdt zich bibberend 
vast aan het dranghek. “Ik sta hier 
al vanaf één uur.”

“Geen bokbiertje voor mij hoor,” 
lacht haar man. “We gaan straks 
nog een fietstocht maken en dan 
krijg je van die zware benen hè? Na 
het fietsen nemen we wel drankje. 
Nee, geen bier, iets veel sterkers.”

Burgemeester Carry Abbenhues 
heeft een glaasje limonade in haar 
hand. Traditiegetrouw opent de 
burgemeester Nationale Bokbier-

dag met een glas bokbier. Maar 
net als haar voorganger Arnold 
Gerritsen drinkt ook burgemees-
ter Abbenhues geen alcohol. “Ik 
houd niet van alcohol. Ik vind de 
hop wel lekker, alleen dan zonder 
alcohol.” Het is Abbenhues’ eer-
ste Bokbierdag. “Ik geloof niet dat 

dat vaak voorkomt, want veruit 
de meeste mensen komen hier al 
jaren. Het lijkt wel een afspraak: 
‘we zien elkaar met Bokbierdag.’ 
Ik vind het een fantastisch feest. 
Je ziet iedereen genieten. Het ap-
pelleert aan iets van onze cultuur. 
En zeg nou zelf, zo’n prachtige his-

torische binnenstad is een perfect 
decor.” Op de markt is er even geen 
doorkomen aan. De biertap staat 
roodgloeiend. Rondom de pavil-
joens wordt vrolijk geproost.

Een groep vrienden, uitgedost als 
Vikingen, is speciaal overgekomen 
uit Noorwegen, “For the tenth 
time.” Ze klinken en drinken hun 
bier uit originele koeienhoorns, “It 
tastes the best!”

“Met volle kracht 
vooruit naar 
volgend jaar.”

Organisator Cor ten Barge: “Het 
was een geweldige twintigste edi-
tie. Het is vredig verlopen. Met 
volle kracht vooruit naar volgend 
jaar.”

Meer bezoekers, meer bier en nòg meer plezier

De Bokbierdag van bovenaf gezien. Foto: Alize Hillebrink

Marieke ten Have met één van de onderdelen voor de vakwedstrijd. Foto: Bernadet te 
Velthuis

Metamorfose voor woningen Vorden
VORDEN - Begin volgend jaar 
krijgen zestien woningen aan de 
Zutphenseweg, Hoetinkhof en Be-
rend van Hackfortweg een flinke 
opknapbeurt. ProWonen reno-
veert de woningen om ze in de 
toekomst te kunnen verhuren aan 
één- en twee persoonshuishou-
dens van alle leeftijden. Hiervoor 
is het nodig om op de verdieping 
een tweede slaapkamer te maken. 
Het gehele dak wordt daarbij ver-
vangen. Aan de voorkant van het 
huis wijzigt de constructie van het 
dak. Door het plaatsen van een 
nieuwe berging, vast aan de woon-
ruimte, wijzigt de plattegrond. Al 
deze werkzaamheden geven de 
huizen een vernieuwde uitstra-
ling. De onderkomens worden 
energiezuiniger door het plaatsen 

van kunststof kozijnen met HR++ 
glas. Het dak, de spouwmuren en 
de vloer worden geïsoleerd. In de 
woning vernieuwt ProWonen de 
keuken en de douche/het toilet en 
maakt ze een apart gastentoilet.

De renovatie is zo ingrijpend dat 
bewoners tijdelijk naar een vol-
ledig ingerichte woonunit verhui-
zen. De corporatie organiseerde 
voor de bewoners een informatie-
bijeenkomst. In dit project is een 
bewonerscommissie samenge-
steld, waarbij naast bewoners ook 
een lid van de huurdersvereniging 
betrokken is. Aannemer WBC-
Bouw BV uit Winterswijk start in 
januari 2017 met de uitvoering. De 
laatste woningen zijn in juni 2017 
aan de beurt. 3D aanzicht woningen Vorden achterzijde. Foto: PR
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Deze week maken wij extra veel:

HAZELNOOT MOKKA 
TAARTJES

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Lekker gebakken hazelnootschuim met een creme 
au beurre en echte vanille, afgewerkt met onze 

eigen hazelnoot aanzetsel, en dat proef je!!

voor  6.50van 8.25

Aanbieding geldig van 12 t/m 18 oktober 2016

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

vrijdag 14 oktober 2016
19.15 uur: Klucht “Trammelant op Hoeve 

Hopeloos”
VARSSELS 
VOLKSTONEEL 

25e voorstelling 

na afloop toneel, feest vieren met muziek van 
entree: € 7,50

zaterdag 15 oktober 2016
13.30 uur: opening VOLKSSPELEN
20.30 uur: FEESTAVOND met muziek 

 van THE EUROS
en DJ ANDRÉ NIJMAN

(zoon van tante Rikie) 

entree: € 10,00
jeugd onder 18 jaar èn voor 21.30 uur in tent: € 5,00

zondag 16 oktober 2016
13.00 uur: Vertrek OPTOCHT vanaf Buurthuus Varssel 
13.30 uur: start KINDERSPELEN
15.00 uur: Optreden van 

DUO DOUBLE L
entree: gratis 

Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de feesttent nabij de 
Varsselse Molen, Varsselseweg 34, Hengelo Gld. Op het Varssels 
Feest is iedereen welkom die van een oergezellig feest houdt. 

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS 

3.99
Actie!

0.49
Actie!

KOELING

DIEPVRIES

3.69
Actie!

1.99
Actie!

KOELING

GEMBER

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. 

Maandag
10-10 t/m 

zondag 
16-10

Vrijdag
 14-10 t/m 

zondag 
16-10

FANTA

Natuurlijk 

Aldi!

270 g0.33 l

2 kg

700 g

500 g

1 kg
150 g

Heel

VOLKOREN 
MEER-
GRANEN 
BROOD

SCHOUDER-
KARBONADE

PERSSINAAS-
APPELEN

RODE/
ROSÉ
DRUIVEN

ZOETE 
AARD-
APPELEN

RODE 
ARGENTIJNSE

GARNALEN

2.99
van 3.69

1.39
van 1.99

0.69
van 0.99

0.89
van 1.09

1.99
van 2.69

1.19
van 1.49

1 kilo600 g

ROOMBOTER 
APPELTAART

HALF-
OM-HALF 
GEHAKT

HELP DE 
ALLERARMSTE
VROUWEN IN 
AZIË OP WEG! 

MET EEN KLEINE LENING 
EEN GROOTS EFFECT

www.microkredietvoormoeders.org



Vorden 1 pakt punt in Elst

VORDEN - Vorden 1 heeft afgelo-
pen zondagmiddag een gelijk spel 
behaald tegen Spero uit Elst. Deze 
promovendus met 1400 leden is 
in de laatste 4 seizoenen van de 4e 
naar de 2e klas KNVB gepromo-
veerd en heeft net als Vorden een 
jong team met uitsluitend ‘eigen’ 
spelers. Vorden 1 had in de loop 
van de eerste helft het gevoel dat er 
zelfs een winstpartij in kon zitten, 
helemaal toen het na een half uur 
0-1 werd door Ate Barendsen.

Maar de onverwachtse gelijkmaker 
in de 45e minuut via een penalty, 
zorgde ervoor dat in de tweede helft 
geen van beide ploegen veel risico’s 
namen. De eindstand bleef dan 
ook 1-1 en was gezien het eerste 
kwartier en de gehele tweede helft 
ook een terechte uitslag. Door het 
geboden spel in het laatste half uur 
van de eerste helft bleef Vorden na 
afloop echter toch met het gevoel 
zitten dat er wellicht meer in had 
gezeten. Vorden 1 moest vandaag 
zonder vier basisspelers aantreden, 
die normaal gesproken allemaal 
tot de eerste 14 spelers behoren. 
Siebren Bijenhof, Daan Horstman, 
Roy Böhmer en Gijs van der Veen 
zijn nog steeds geblesseerd, maar 

worden dit seizoen prima vervan-
gen door onder andere Mike van 
Lingen, Wiebe de Jong en Ate Ba-
rendsen. Toen in de rust echter 
ook nog eens de zieke spits Frank 
Hiddink zich moest laten vervan-
gen, werd de spoeling echt dun en 
bracht trainer Michel Feukkink de 
20-jarige Jordi Houwen die dit sei-
zoen voor het eerst sinds bijna 2 
seizoenen weer speelkaar en fit is.

Jordi Houwen raakte aan het einde 
van zijn laatste seizoen in de A-
jeugd ernstig geblesseerd aan zijn 
knie en toen vorig jaar er zelfs een 
tweede kruisbandoperatie moest 
plaatsvinden, moest hij van heel ver 
komen om dit seizoen weer terug te 
keren op de velden. Het tekent zijn 
mentaliteit en doorzettingsvermo-
gen dat hij nu weer volledig fit te-
rug is bij de selectie en hij kan terug 
kijken op een prima invalbeurt met 
veel snelheid dreiging en een aan-
tal slimme doorkopballen. Vorden 
1 kwam tegen Spero in de 28e mi-
nuut op een 0-1 voorsprong door 
een prima doelpunt van Ate Ba-
rendsen na een steekpass van Koen 
Oosterhuis. Iedereen had verwacht 
dat dit ook de ruststand zou wor-
den, maar terwijl het scorebord al 

een tijdje op 45 minuten stond liet 
Sam Abbink ietwat onhandig en te 
opzichtig zijn linkerbeen staan en 
buitelde zijn tegenspeler gewillig 
tegen de grond. De terecht gegeven 
penalty werd benut en aangezien 
in de tweede helft aan beide kan-
ten alleen via standaardsituaties, 
scrimmages en van richting ver-
anderde schoten nog werd gepro-
beerd te scoren, bleef de eindstand 
ook 1-1. Volgende week zondag 
speelt Vorden 1 thuis tegen OBW 
uit Zevenaar.

Vorden 3 bedankt sponsoren
Vlak voor de thuiswedstrijd tegen 
Keyenburgse Boys 2 zijn de spon-
soren van Vorden 3 extra in het 
zonnetje gezet. Speler Rob Enze-
rink vervulde deze ochtend een 
dubbelrol want als lid van de spon-
sorcommissie bedankte hij zowel 
Renz Cornegoor, Robin Koster en 
Erik Oldenhave van respectievelijk 
Moventem, Baco en Smederij Ol-
denhave voor de shirtsponsoring, 
de trainingspakken en de tassen. 
Voetbalvereniging Vorden en het 3e 
elftal onder leiding van trainer Je-
roen Tijssen zijn de drie bedrijven 
zeer erkentelijk voor deze geste en 
ondersteuning van onze club.

Goede start GOW-seizoen RTV 
Vierakker-Wichmond

VIERAKKER-Wichmond - De Gel-
derse Overijsselse Wielercompe-
titie (GOW) is afgelopen zaterdag 
weer van start gegaan. Met vijf 
renners van de RTV Vierakker - 
Wichmond aan de start, was het 
een veelbelovende start van het 
crossseizoen.

Bij de amateurs wist Rens te Stroet 
naar een zesde plaats te fietsen. 
Net als Te Stroet, wist Erik Bouw-
meester ook een zesde plaats te 
behalen, maar dan bij de Masters 
50+. Peter Makkink werd elfde in 
dezelfde categorie. Eddy Heuve-
link finishte als elfde in de catego-
rie Masters 40+. Ook Renze Mak-
kink stond aan het vertrek. Bij de 
categorie Nieuwelingen wist Mak-
kink als 22ste te finishen.

Zaterdag 15 oktober wordt de vol-
gende GOW verreden. Deze wordt 
georganiseerd door de RTV Vier-

akker - Wichmond. De start en fi-
nish is bij camping ‘t Groote Veld 
aan de Vordensebinnenweg 2 in 
Lochem. Om 9.30 uur wordt er ge-
start met de allerkleinste crossers 
in de leeftijdscategorie zeven en 
acht jaar. De laatste wedstrijd van 
de dag wordt verreden door de 
elite, beloften, amateurs en juni-
oren. Zij beginnen hun wedstrijd 
om 12.30 uur.

Thijs van Amerongen is op 1 ok-
tober in de GP Neerpelt als vijfde 
gefinisht. De winnaar die dag was 
Laurens Sweeck. Het afgelopen 
weekend was een minder goed 
weekend voor de geboren Vorde-
naar. In de cross in Meulebeke fi-
nisht Van Amerongen pas als 22ste 
en in de heuvelachtige en droge 
omstandigheden in Ronse kwam 
hij niet verder dan een vijftiende 
plek.

 
   

Eerste flinke overwinning Dash in 
eerste divisie een feit
VORDEN - Zaterdag 8 oktober 
werd door Dash dames 1 alweer 
de derde wedstrijd in de eerste 
divisie gespeeld. In de afgelopen 
wedstrijden was al een stijgende 
lijn te zien in het niveau en werd 
er elke wedstrijd een punt extra 
gepakt. De tegenstander op deze 
zaterdag was Donitas dames 2. Dit 
Groningse team stond voor deze 
wedstrijd nog met 0 punten on-
deraan in de eerste divisie A, maar 
zij hadden dan ook al tegen beide 
‘koplopers’ gespeeld.

De scheidsrechters hadden maar 
een korte tijd uitgetrokken voor 
het warmspelen. Dit hield in dat er 
verdedigend nog maar weinig bal-
len waren aangeraakt. Maar al snel 
werd in de eerste set duidelijk dat 
de Vordense dames hier het best 
mee om konden gaan. Zij lieten 
bijna geen serviceserie over zich 
heen komen, als de eerste side-
out niet werd gescoord, dan de si-
de-out daarop wel. En daar stond 
tegenover dat zij zelf een hoge 
servicedruk konden neerleggen. 
Zo liepen de Vordenaren lang-
zaamaan steeds verder uit op hun 
tegenstander en werd de eerste set 
met een ruime marge (25-17) het 
Vordense kamp ingetrokken.

In set twee werd deze goede lijn 
doorgetrokken. Met een goede 
serviceserie van Lian Leunk ston-
den de rood-zwarten al binnen no 
time 8-0 voor! Deze voorsprong 
was nog bijna intact aan het eind 

van de set. Met goed verdedi-
gend, verdelend en aanvallend 
werk werd het spel van Donitas 
ontregeld en werd de set netjes 
uitgespeeld. Met een verschil van 
7 punten (25-18) stond er een 2-0 
in sets op de borden. Bij Dash vs. 
Donitas ging het in de derde set re-
delijk gelijk op, maar ook nu pakte 
Dash vaak net iets meer punten 
achter elkaar. Aan het eind kwam 
Donitas nog weer wat dichterbij, 
maar met 25-21 was er geen vuiltje 
aan de lucht en de eerste overwin-
ning in de eerste divisie was bin-
nen!

Ook in set 4 hadden de Vordense 
dames alles onder controle en 
werd de passlijn van Donitas on-
der druk gezet. Hierdoor konden 
zij weinig variatie aanbrengen in 
hun spel. Hier was de verdediging 
van de rood-zwarten goed op in-
gesteld en dan konden ze zelf weer 
gaan bouwen. Met een stand van 
25-16 waren alle punten in Vorden 
gebleven en kon het volkslied voor 
het eerst in de eerste divisie door 
de hal galmen!

Volgende week wordt er gespeeld 
tegen de nummer 1 van de eerste 
divisie A. De Krekkers uit Mariapa-
rochie is dan de tegenstander. Om 
17.00 uur klinkt het eerste fluit-
signaal. Ze gaan hun uiterste best 
doen om punten mee naar Vorden 
te nemen en hier kunnen ze alle 
aanmoedigingen bij gebruiken!

   

P.K.V. haalt prachtige resultaten

VORDEN - Leden van de Pluimvee 
en Konijnenvereniging Vorden 
hebben prachtige resultaten be-
haald bij de de Midden Veluwe 
Show in Apeldoorn.

Hoenders: Wyandotte: H. Beren-

pas 1xF, 2xZG. Dwerghoenders: 
Wyandotte: H. Berenpas 2xF, 5xZG. 
Konijnen: Witte Nieuw Zeelander: 
H. Bolwiender 1xF, 3xZG en Rode 
Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
2xZG, 1xG.
 

Vorden 3 bedankt sponsoren Moventem, Baco en Smederij Oldenhave. Foto: PR

tuinman
Een zorg minder.
Meer informatie bel 0314 357 430
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Demografische Ontwikkelingen, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

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

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

B en w bereiken?
Maak een afspraak via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl. 
Langskomen kan ook tijdens het inloop-
spreekuur iedere dindag van 17.00-17.30 uur.

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

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

Het jaar nadert z’n einde. Het is 
dus weer tijd voor de gemeente-
lijke begroting. In de begroting 
zijn activiteiten opgenomen die 
de gemeente uitvoert en activi-
teiten die de komende tijd op 
stapel staan, inclusief hun 
kostenplaatje. Wat doet de 
gemeente op het gebied van zorg 
en welzijn en wat kost dat, 
hoeveel geld steken we in onder-
wijs, welk bedrag is gereser-
veerd voor het onderhoud aan 
wegen, openbaar groen etc. 
De begroting is opgesteld door 
het college van b en w. Daarmee 

is deze nog niet definitief. De 
gemeenteraad moet de begroting 
vaststellen en kan nog wijzi-
gingen aanbrengen. 
Op 3 november a.s. behandelt 
de raad de begroting 2017 en 
de meerjarenbegroting die 
een doorkijk geeft naar 2020. 
De openbare vergadering begint 
om 17.00 uur en is in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Zoals voor 
iedere raadsvergadering geldt, 
bent u ook bij de vergadering van 
3 november van harte welkom! 
U kunt de vergadering ook vanuit 
huis live via onze website volgen. 

Gemeenteraad vergadert op 20 oktober 
en 3 november over begroting 2017 

Begroting 2017: financiële situatie Bronckhorst gezond, 
ook voor komende jaren 
Mede dankzij inzet inwoners voor hun woonomgeving

Voorafgaand aan de raadsver-
gadering van 3 november is er 
op 20 oktober om 20.00 uur een 
speciale, openbare commissie-
vergadering van de raadsfrac-
ties over de begroting 2017. 
Als inwoner kunt u dan zelf 
inspreken over de begroting en 
daarmee raadsleden laten weten 
hoe u over de plannen van b en w 
denkt. Hebt u vragen? Stel ze! 
De maximale spreektijd is vijf 
minuten. U kunt zich hiervoor 
uiterlijk 24 uur voor aanvang 
van de vergadering aanmelden 
bij de Griffie, tel. (0575) 75 05 43 
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

De begroting 2017 is in te zien op 
www.bronckhorst.nl/financieel 
of door de QR-code te scannen. 
Ook kunt u hiervoor tijdens de 

openingstijden van de gemeente 
terecht bij onze publieksbalie. 

In dit artikel vindt u in een 
notendop informatie over de 
begrotingsplannen van b en w. 
In het Contact van 18 oktober 
komen de algemene beschou-
wingen van de politieke partijen 
op de plannen van het college. 

Op 3 november is de besluitvor-
mende raadsvergadering over 
de begroting en in het Contact 
van 8 november staat een 
verslag van de vergadering. 
Zo krijgt u een 
compleet over-
zicht van de 
begrotingsbe-
handeling van 
onze gemeente.

Speciale commissievergadering voor 
inwoners
Geef uw mening over de begroting op 
20 oktober!

De begroting van de 
gemeente bedraagt 
in 2017 ca. 74 mil-
joen euro. Na het 
optellen en aftrek-
ken van alle cijfers 
blijkt voor komend 
jaar een klein over-
schot. Datzelfde 
geldt voor de jaren 
erna. Wethouder 
Arno Spekschoor 

van financiën: “Dit is het resultaat van zorg-
vuldig begroten en vooruit kijken naar wat we 
in de nabije toekomst kunnen verwachten. 
Erg belangrijk. Omdat we voor de nieuwe 
zorg- en welzijntaken die gemeenten in 2015 
overgeheveld kregen van het rijk vanaf 2017 
fors minder budget van het rijk krijgen, dan zij 
er zelf jaren aan uitgaf. Door de voorzichtig-
heid die we hebben betracht, kunnen we dit 
opvangen. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren hebben we zelfs wat meer ruimte om 
een aantal nieuwe projecten voor de samen-
leving te financieren. Dat is mooi, want de 
gezonde financiële positie hebben we ook 
te danken aan het feit dat veel inwoners 
activiteiten ontplooien die voorheen door 
de gemeente werden gedaan, zoals het 
exploiteren van sportaccommodaties.”

De wethouder vervolgt: “Wie elk jaar onze 
begroting leest, zal het direct opvallen dat deze 
er dit jaar anders uitziet. Het is compacter en 
beter leesbaar doordat we alleen de speer-
punten benoemen. Ook voldoet het aan nieuwe 
wettelijke regels. Belangrijk onderdeel (een 
derde van de begroting) is onze inzet op het 
gebied van zorg en ondersteuning. Zoals 
gezegd, kregen we in 2015 veel nieuwe taken 
op dit gebied die het rijk voorheen voor z’n 
rekening nam. We hebben daarvoor beleid 
gemaakt, waarbij we al rekening hielden met 
de flink verlaagde budgetten die we ervoor 
zouden krijgen vanaf 2017. Zodat inwoners die 

in 2015 te maken kregen met veranderingen 
in hun ondersteuning dit twee jaar later niet 
nogmaals zien veranderen omdat budgetten 
niet toereikend zijn. Gevolg hiervan is dat we in 
2015 en 2016 een spaarpotje opbouwden om in 
ieder geval in 2017 en 2018 rijksbezuinigingen 
die dan zijn voorzien op te vangen. Hoe de 
bijdragen van het rijk vanaf 2019 uitvallen en 
wat dat betekent, is nog te ver vooruit kijken. 
Maar onze inwoners de zorg bieden die zij 
nodig hebben, dàt blijft voor ons voorop staan!” 

Duurzaamheid is speerpunt
Ook duurzaamheid is voor de gemeente een 
speerpunt. Arno Spekschoor: “We gaan voor 
een energieneutraal Bronckhorst in 2030. Dit 
betekent dat we dan net zoveel energie op 
duurzame wijze willen opwekken als er wordt 
verbruikt in woningen en bedrijven. Hiervoor 
zetten we verschillende activiteiten in, zoals 
solarpark De Kwekerij in Hengelo en de duur-
zaamheidslening voor maatregelen om uw huis 
energiezuiniger te maken. Het energieloket kan 
u daarbij helpen en veel tips aan de hand doen. 
Dat loket blijven we financieren (€36.000,- per 
jaar). Inwoners kunnen dus gebruik blijven 
maken van de expertise van het loket!”

Andere voorstellen
“Verder willen we de kwaliteit van zandwegen 
die u veel gebruikt, verbeteren (daarvoor is 
€110.000,- per jaar opgenomen). Ook komt de 
monumentensubsidie, waarop eigenaren die 
hun gemeentelijke monument willen verbouwen 
en verbeteren een beroep kunnen doen, terug. 
Deze schaften we enkele jaren geleden af, maar 

we gaan nu een nieuwe regeling uitwerken. 
Scholen bieden we aan deel te nemen aan de 
pilot Kind en omgeving. Hiermee willen we 
bekijken of het onderwijs verenigingen in de 
buurt een rol kan bieden in de ontwikkeling van 
kinderen van 0-12 jaar (hiervoor is €50.000,- 
beschikbaar). Op het gebied van de openbare 
ruimte (groen, wegen, bruggen en duikers) 
hebben we de laatste jaren veel moeten bezui-
nigen. Nu zien we dat we moeten voorkomen, 
dat er onderhoudsachterstanden ontstaan, die 
op termijn duurder uitpakken. Daarom stellen 
we voor geld beschikbaar te stellen (€400.000,- 
per jaar) voor een nieuwe visie op de openbare 
ruimte en noodzakelijke maatregelen. Zo zijn 
we onlangs al gestart met het opzetten van een 
bomenbeleidsplan waarin komt te staan hoe we 
omgaan met bomen in Bronckhorst en de 
buitenruimte in Drempt krijgt in 2017 een 
opknapbeurt. Verder is het belangrijk inzet te 
blijven leveren in onze contacten met inwoners 
en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van 
mooie initiatieven die zij hebben. Dus het werk 
van onze gebiedsambtenaren willen we graag 
verder uitbouwen (daarvoor is het voorstel 
jaarlijks €143.000,- extra te reserveren)”, 
besluit de wethouder.

Huishoudboekje
De begroting van de gemeente is te vergelijken 
met ieder huishoudboekje: er zijn inkomsten 
en uitgaven. De inkomsten van een gezin 
kunnen bijvoorbeeld bestaan uit salaris, 
kinderbijslag en teruggaaf van de belasting. 
Daar tegenover staan uitgaven als wonen, 
gas, water, licht, eten, sport en kleding. 



Maak gebruik van mogelijkheden om ons landschap 
te verfraaien 
Kom 11 oktober naar inspiratieavond
Niet alleen de gemeente vindt het 
belangrijk dat de kwaliteit van 
ons landschap in stand blijft en 
waar mogelijk wordt verbeterd, 
ook veel bewoners vinden dat. 
Een aantal jaren geleden is het 
Landschapsontwikkelingsplan tot 
stand gekomen. In samenwerking 
met verschillende partners, 
zoals ’t Onderholt, VNC en andere 
lokale organisaties, konden we 
hierdoor verschillende projecten 
in ons buitengebied oppakken die 
bijdroegen aan aanleg, herstel of 
onderhoud van waardevolle land-
schappelijke elementen in onze 
gemeente. Bijvoorbeeld herstel 
van elzensingels in buurtschap 
Meuhoek en achterstallig onder-
houd van particuliere bosjes. 
Wethouder Jan Engels: “Dat zijn 
mooie projecten. Maar er kan nog 

meer. Er zijn nog veel plekken in 
ons buitengebied te verbeteren 
of te herstellen, waarmee ons 
buitengebied nog aantrekkelijker 
wordt en de biodiversiteit 
toeneemt.“

Kom en hoor welke mogelijk-
heden er voor u zijn!
Jaap Dirkmaat, Nederlands 
bekendste natuurbeschermer, 
medeoprichter van Vereniging 
Das&Boom en directeur van de 
Vereniging Nederlands Cultuur-
landschap, komt naar Bronckhorst 
om hiervoor u te inspireren! Zijn 
doel is om het cultuurlandschap 
te herstellen en behouden. 
Tijdens de inspiratieavond krijgt 
u inzicht in de waarden van ons 
landschap, wat nodig is en wat u 
samen met omwonenden en ons 

als gemeente kunt doen om dit 
te behouden of versterken. Ook 
krijgt u inzicht in de financiële 
bijdragen die mogelijk zijn om 
projecten te realiseren. 
U bent welkom op 11 oktober 
a.s. bij zaal Bakker in Vorden. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur 
en om 20.00 uur begint de avond. 
Graag tot dan!

Veel ouders hebben vlak vóór 
1 januari 2012 een paspoort of 
identiteitskaart aangevraagd voor 
hun kind(eren), omdat vanaf dat 
moment de bijschrijving van 
kinderen in het paspoort van 
een ouder kwam te vervallen. 
Inmiddels is het vijf jaar later en 
binnenkort verlopen de toen 
aangevraagde documenten. Veel 
kinderen hebben dus een nieuw 
document nodig. Wij verwachten 
daarom dat het in de maanden 
november en december erg druk is 
aan de balie in ons gemeentehuis. 

Vooral op de donderdagavond. 
Wij adviseren u op tijd te zijn met 
het aanvragen van een nieuw 
identiteitsbewijs of paspoort. Het 
beste kunt u een afspraak maken.

Wat is nodig voor een nieuw 
paspoort? 
• Een goed gelijkende recente 

kleurenpasfoto. Zorg dat deze 
voldoet aan de pasfoto-eisen

• Alle reisdocumenten (paspoort 
en/of identiteitskaart) die nog 

 in uw bezit zijn
• Een toestemmingsverklaring  

én origineel legitimatiebewijs 
van beide ouders of voogd als:
- Aanvrager jonger is dan 
 12 jaar en een identiteitskaart 

aanvraagt
- Aanvrager jonger is dan 
 18 jaar en een paspoort 
 aanvraagt

 De toestemmingsverklaring  
 kunt u downloaden van onze  
 website.

Run verwacht op nieuwe 
identiteitskaarten en paspoorten

Begroting - vervolg 

De gemeente kent ook een aantal inkomsten-
groepen en daarnaast heel veel zaken waar 
zij geld aan uitgeeft, zoals zorg, uitkeringen, 
afvalinzameling, scholen en onderhoud van 
wegen en groen. Een huishoudboekje moet 
kloppen, ook dat van de gemeente. De alge-
mene uitkering van het rijk is de grootste 
inkomstenbron van de gemeente. Verder 
hebben we inkomsten uit gemeentelijke 
belastingen (onder meer de OZB), leges 
(zoals voor nieuw- en verbouw) en grond-
exploitaties. 

Gemeentelijke belastingen
Over de gemeentelijke belastingen zegt 
de wethouder van financiën: “We stellen 
voor de gemeentelijke belastingen zoals 
rioolrecht en OZB voor woningen en 
bedrijven komend jaar alleen met het 

landelijke inflatiepercentage te verhogen 
(0,9%). De tarieven voor 2017 worden 
in de begrotingsvergadering definitief 
vastgesteld. Met uitzondering van de 
afvalstoffenheffing. Dit tarief wordt later 
in november bekend. Tegelijk met de 
vaststelling van het nieuwe afvalbeleid 
waaraan op dit moment de laatste hand 
wordt gelegd.

Kerngegevens gemeente Bronckhorst

De cijfers in één overzicht 
Hieronder ziet u de gemeentelijke begroting voor 2017 in cijfers.

Wilt u bijdrage leveren aan 
veiligheid in uw buurt? 
Nieuwe brandweervrijwilligers 
gezocht

Diverse brandweerkorpsen in 
de Achterhoek zoeken nieuwe 
vrijwilligers. Ook de korpsen in 
Hengelo, Steenderen, Vorden 
en Zelhem verwelkomen graag 

een aantal nieuwe collega’s met 
de volgende oproep: ‘Word ook 
brandweervrijwilliger! Centraal 
staat dat je als hulpverlener in 
staat bent om mensen in nood-
situaties te helpen. Dat kost inzet 
en kracht. Maar het geeft ook 
zeer veel voldoening om samen 
met een mooi team een klus te 
klaren!´. De brandweer zoekt 
mannen en vrouwen, tussen de 
18 en 45 jaar, die wonen en/of 
werken in Bronckhorst of omge-
ving. Mensen die willen werken 
in een team, altijd bereid zijn 
een helpende hand te bieden 
en van een uitdaging houden. 
Bij de brandweerposten is 
vooral behoefte aan mensen 
die overdag beschikbaar zijn. 
Weten of dit iets voor u is? 
Kijk op www.brandweer.nl/vnog. 
Hier is ook een leuk filmpje te 
zien over werken als brandweer-
vrijwilliger! 

Veel nieuwe deelnemers voor Burgernet!
In Noord-Oost Gelderland is het 
totale aantal Burgernetters 
gegroeid tot 116.000. Daarmee 
is 14,3 % van de totale bevolking 
in deze regio actief op Burgernet. 
In Bronckhorst is het aantal 
Burgernet-leden ook fors gestegen. 
Was per 1 januari 2016 nog 6,5 % 
van de inwoners actief deelnemer, 
na  een campagne in het voorjaar 
steeg dit percentage tot 17,1! 
Burgemeester Marianne Besselink: 
“Alle nieuwe deel-nemers, heel 
hartelijk bedankt voor uw aanmel-
ding! Dit is een fantastisch resul-
taat. Het laat zien dat Bronckhorst 
veel betrokken inwoners heeft, die 

samen met politie en gemeente 
willen werken aan veiligheid in de 
buurt. Hoe meer mensen deel-
nemen, hoe groter de kans dat een 
verdachte of een vermist persoon 
wordt opgespoord.” 

Hoe werkt Burgernet?
Wanneer u deelnemer bent, 
ontvangt u bij een verdachte of 
zorgelijke situatie een spraak- of 
sms-bericht met het verzoek in 
uw buurt uit te kijken naar een 
persoon of voertuig. Hebt u infor-
matie dan kunt u rechtstreeks 
met de meldkamer bellen via het 
gratis Burgernetnr. (0800) 00 11.

Burgernet wordt ingezet bij 
bijvoorbeeld:
• diefstal of inbraak
• doorrijden na een aanrijding
• beroving
• vermiste personen

Afloopbericht
Een Burgernetactie duurt meestal 
een uur. Hierna wordt de actie 
afgesloten en ontvangt u een 
afloopbericht. De politie blijft 
hierna nog wel zoeken. U kunt na 
afloop van de actie nog wel infor-
matie doorgeven, maar niet meer 
via (0800) 00 11. U kunt dan bellen 
op het nummer (0900) 88 44. 
Bij spoed belt u 112.

Geen gevaar
Burgernet brengt u niet in gevaar. 
U wordt alleen gevraagd infor-
matie door te geven, niet om zelf 
te handelen.

Doet u ook mee?
6.278 Bronckhorsters gingen u 
al voor. U kunt zich gemakkelijk 
registreren via www.burgernet.nl. 
Meerdere leden per gezin is geen 
probleem, graag zelfs! Wel moeten 
deelnemers 16 jaar of ouder zijn.



Woonkans in Hummelo: 
studio’s te huur vanaf 310 euro p/m 

Binnenkort woonruimte nodig? 
Bijvoorbeeld omdat je nu nog bij 
je ouders woont en op jezelf wilt 
gaan wonen? Sité Woondiensten 
biedt vanaf begin 2017 enkele 
studio’s te huur aan in Hummelo 

vanaf 310 euro per maand. Wonen 
in pand Zandewierde betekent een 
ontmoeting met andere culturen 
en een leuke mix van medebewo-
ners. De komende maanden vindt 
een verbouwing van het pand 
plaats, met het streven de verbouw
in januari 2017 af te ronden. 
Interesse? Sinds 7 oktober staan 
de studio’s en het appartement op 
www.thuisindeachterhoek.nl te 
huur. Reageren kan tot 14 oktober 
12.00 uur. Het woonconcept wordt 
gebaseerd op een ‘Magic Mix’, 
waarbij verschillende type mensen 
in een pand wonen. Jong en oud(er) 
en statushouders (vluchtelingen 
met een verblijfsvergunning die 
een bestaan in Bronckhorst gaan 
opbouwen).

ProRail vernieuwt tijdens de 
herfstvakantie (15 t/m 23 
oktober) tussen Zutphen/Vorden 
en Winterswijk een aantal over-
wegen en tien kilometer spoor. 
Er komen onder andere nieuwe 
spoorstaven en dwarsliggers 
(bielzen). Eens in de zoveel tijd is 
dat nodig, want alles wat buiten 
ligt en veel wordt gebruikt, slijt. 
Lees hieronder wat dat betekent.

• 15-16 en 22-23 oktober (week-
enden): geen treinverkeer 

 tussen Zutphen en Winterswijk
• 17-21 oktober (doordeweeks): 

geen treinverkeer tussen 
 Vorden en Winterswijk

Er worden bussen ingezet. Ga 
naar www.prorail.nl/vernieuwt 
voor een overzicht van de werk-
zaamheden. Plan om verrassingen 

te voorkomen uw reis voor vertrek 
via www.arriva.nl of www.ns.nl.

Let op: ook overlast op de weg!
In deze periode zijn ook de spoor-
wegovergangen tussen Zutphen 
en Ruurlo afgesloten. Het verkeer 
wordt vanaf Vorden omgeleid. 
• Ruurloseweg Vorden (N319): 

17 oktober 12.00 - 17.00 uur 
en 18 oktober 09.00 - 12.00 uur 

• De Leuke Vorden: 15 oktober 
00.00 uur - 24 oktober 05.00 uur

• Kostedeweg Vorden: 15 oktober 
00.00 uur - 24 oktober 05.00 uur

• Eikenlaan Vorden: 15 oktober 
00.00 uur - 24 oktober 05.00 uur

• Onsteinseweg Vorden: 
 15 oktober 00.00 uur - 
 24 oktober 05.00 uur
• Brandenborchweg Vorden: 
 15 oktober 00.00 uur - 
 24 oktober 05.00 uur

• Oude Zutphensweg Vorden: 
 15 oktober 00.00 uur - 
 17 oktober 05.00 uur
• Vordenseweg Ruurlo/Vorden 

(N319): 15 oktober 06.00 - 
08.00 uur en 20.00 - 22.00 uur 

• Mispelkampdijk Vorden: 
 21 oktober 23.00 uur - 
 24 oktober 06.00 uur
• Almenseweg Vorden: 21 oktober
  23.00 uur - 24 oktober 06.00 uur

Overlast voor OV-reizigers én weggebruikers 
Zutphen-Vorden-Ruurlo
Werk aan het spoor Zutphen/Winterswijk tijdens herfstvakantie

Doet u al mee aan ons inwonerpanel?
Wij horen graag wat u vindt, immers: 
Samen maken we Bronckhorst!

De gemeente wil dichtbij u staan 
en weten wat voor u belangrijk 
is. Om dat voor elkaar te krijgen, 
doen we onderzoek via het 
inwonerspanel ‘Bronckhorst 
Spreekt’. Met het geven van uw 
mening in dit panel helpt u ons 
om de juiste keuzes te maken 
voor Bronckhorst. Drie tot vier 
maal per jaar stellen wij onze 
panelleden vragen over allerlei 
onderwerpen die in de gemeente 

spelen. Iedereen vanaf 16 jaar 
die in Bronckhorst woont, werkt, 
recreëert en/of onderneemt 
kan deelnemen aan dit panel. 
Bronckhorst Spreekt heeft op dit 
moment ca. 1.700 panelleden. 
Ook meedoen en daardoor de 
leefbaarheid verbeteren? 
Schrijf u dan nu ook (gratis) in via 
www.bronckhorstspreekt.nl. 
Het onafhankelijke onderzoeks- 
en adviesbureau Moventem 
uit Zutphen beheert het panel 
en doet onderzoek voor ons. 
Zij waarborgen uw privacy en 
anonimiteit. 

Alvast hartelijk dank voor 
uw deelname aan het panel! 

Voorbeelden van onderwerpen  
die de afgelopen periode voorbij 
kwamen, zijn afval, verkeer en 
mantelzorgondersteuning.

Iets voor u? 
Gunstige duurzaamheidslening om uw huis energie-
zuinig te maken
Denkt u na over energiebesparende 
maatregelen? Gaat u verhuizen of 
verbouwen? Dan is de duurzaam-
heidslening mogelijk interessant 
voor u. Het energiezuinig maken 
van uw woning is een investering 
die in eerste instantie geld kost. 
De gemeente vindt het belangrijk 
dat zoveel mogelijk woningen 
energiezuinig worden. Daarom 
bieden wij de mogelijkheid van 
een aantrekkelijke lening voor 
duurzame maatregelen aan uw 
woning.

De duurzaamheidslening is een 
lening tegen gunstige voor-
waarden, waarmee u energie-
besparende maatregelen in en 
aan uw woning financiert. Denk 
bijvoorbeeld aan zonnepanelen, 
isolatie maatregelen of een warm-
tepomp. Door uw woning energie-
zuiniger te maken met energiebe-
sparende maatregelen bespaart u 
niet alleen op uw woonlasten, uw 
woning wordt er ook aangenamer 
en comfortabeler van. Meer woon-
comfort én een lagere energie-
rekening dus! Bovendien helpt u 
mee aan een beter milieu en 
kunnen de energiebesparende 
maatregelen goed zijn voor de 
waarde van de woning. 

Voorwaarden/kenmerken:
• Eigen woning in Bronckhorst
• Een van de vastgestelde maat-

regelen

• Leenbedrag tussen de € 2.500,- 
en € 25.000,-

• Looptijd lening 10 jaar tot 
 15 jaar
• Toets kredietwaardigheid door 

Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederlandse Gemeenten 

• Huidige rente 1,6%. Rente wordt 
vastgesteld op datum van 

 binnenkomst aanvraag 

Meer informatie en de vast-
gestelde maatregelen vindt u op 
de website van het Achterhoeks 
verduurSaam energieloket: 
www.verduursaamenergieloket.nl 
of scan de QR-code. Hier staat 
ook het aanvraagformulier. 

Telefonisch is 
het loket op 
werkdagen te 
bereiken via tel. 
(0314) 82 03 60. 

Zo nu en dan een rolstoel nodig, 
bijvoorbeeld voor een uitje? 
Dat kan gratis via de rolstoelpool! 

Tip: wist u dat er in Bronckhorst al 
enkele jaren een handige rolstoel-
pool is? Voor wie bijvoorbeeld een 
dagje uit wil met de familie, maar 
niet heel goed ter been is en dat 
zonder rolstoel moeilijk vol kan 
houden. Een gratis rolstoel via de 
pool kan dan uitkomst bieden! 
Iedere Bronckhorster (jong en oud) 
die soms een rolstoel nodig heeft, 
maar er niet dagelijks van afhan-
kelijk is, kan van de rolstoelpool 
gebruik maken. Het is dus zeker 
niet alleen een aanbod voor bewo-
ners van een woonzorgcentrum. 
U kunt een rolstoel voor maximaal 

72 uur aanvragen bij de receptie 
van drie zorgcentra in Bronckhorst. 
De pool is een gemeenschappelijk 
depot, van waaruit een rolstoel voor 
tijdelijk gebruik snel beschikbaar is. 

Rolstoelen zijn te reserveren en 
op te halen bij de receptie van: 
• Zorgcentrum De Bleijke, 
 Beukenlaan 1 in Hengelo (Gld), 

tel. (0575) 49 82 00
• Zorgcentrum Hyndendael, 
 Keppelseweg 35 in Hummelo, 

tel. (0314) 38 10 41
• Zorghotel De Gouden Leeuw, 

Burg. Rijpstrastraat 3 in 
 Zelhem, tel. (0314) 62 82 00

Het is de bedoeling dat u vooraf 
telefonisch reserveert als u van 
de pool op één locaties gebruik 
wilt maken. Bij het ophalen 
worden naam, geboortedatum, 
telefoonnummer en adres van 
de lener genoteerd. 

Iedere dag leggen jongeren 
contact via internet. Facebook, 
instagram, webcams, het is 
razend populair. Lekker anoniem 
van alles uitwisselen en mis-
schien wel tot een afspraak 
komen. Jammer genoeg zijn er 
ook jongens die doen alsof ze 
verliefd zijn, maar verkeerde 
bedoelingen hebben. Bijvoor-
beeld loverboys. Ze zijn vaak 
actief op internet. Ook komen 
ze op schoolpleinen, bij het 
busstation of in de discotheek. 
Loverboys zijn vaak aantrekkelijk 
en stoer. Ze lijken in het begin 
het perfecte vriendje. Ze maken 

indruk met geld en hebben vaak 
mooie spullen. Jongens waar 
meisjes graag mee gezien willen 
worden… Het komt zowel in 
steden als dorpen voor. Maar 
helaas gaat het sommige jongens 
niet om liefde en wil hij geld aan 
het meisje verdienen. Door haar 
te verleiden tot het maken van 
gewaagde foto’s of het afsluiten 
van telefoonabonnementen op 
haar naam om te chanteren. Het 
kan dan om een loverboy gaan. 
Het is goed om te weten dat er 
een speciaal meldpunt loverboys 
is. Dit meldpunt is ondergebracht 
bij Veilig Thuis, het advies- en 

meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Veilig Thuis 
is voor iedereen 24 uur per dag, 7 
dagen per week bereikbaar op 
telefoonnummer (0800) 20 00. 
Help erger voorkomen en aarzel 
niet contact met op te nemen als u 
hiermee te maken heeft! Ze geven 
graag advies en bieden hulp. 

Ik ben bang dat mijn kind met een loverboy 
omgaat 
Wat kan ik doen?

Renovatie toegangspoorten begraafplaatsen 
Steenderen en Bronkhorst 
De toegangspoorten van de Joodse 
begraafplaats in Bronkhorst en    
van de algemene begraafplaats in 

Steenderen worden op dit moment 
gerenoveerd. Binnen enkele weken 
plaatsen we de poorten weer terug. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de begraafplaatsbeheerder van 
de gemeente via tel. (0575) 75 02 50. 



Winnaars Rabobank coöperatiefonds 2016 
regio Lochem-Bronckhorst
LOCHEM/BRONCKHORST - Vijf ge-
nomineerde verenigingen en 
stichtingen van het coöperatie-
fonds regio Lochem-Bronck-
horst presenteerden op dinsdag 
4 oktober hun project in Schouw-
burg Lochem. VVV Lochem 
kreeg de meeste stemmen van de 
aanwezige leden. Het gewonnen 
bedrag van € 5.000 gebruiken zij 
om borden met historische beel-
den en tekst te realiseren en in 
Lochem te plaatsen.

Ruim 160 bezoekers luisterden en 
keken aandachtig naar de presen-
taties van de vijf genomineerde 
verenigingen. De stemming door 
de aanwezige leden gaf nog een 
grote verrassing. Voetbalvereni-
ging Witkampers en de Stichting 
de Beemd eindigden beide met 
326 stempunten. Door deze uit-
slag waren er twee derde plaats-
winnaars en kwam de vijfde plaats 
te vervallen!

Prijswinnaars
Prijswinnaars in de regio Lochem-
Bronckhorst zijn: eerste prijs € 
5.000 VVV Lochem, tweede prijs € 
7.000 Stichting Speelplezier Laren, 
derde prijs € 5.500 Voetbalvereni-
ging Witkampers, derde prijs € 
5.500 Stichting de Beemd, vierde 
prijs € 4.000 Stichting Vrijwilligers 
Schulddienstverlening.

Programma
Sjoukje van Ommeren was de 
gastvrouw van deze avond. Ronald 
Ruesink, lid van de Raad van Com-
missarissen van Rabobank Noord- 
en Oost-Achterhoek, heette ieder-
een van harte welkom. Directie-
voorzitter Ronald van Wetering 
gaf een toelichting op de cijfers en 

ontwikkelingen van de bank en de 
aanwezigen werd de gelegenheid 
gegeven om vragen te stellen.

Presentaties en Hoge Hoed
Sjoukje van Ommeren nodigde de 
genomineerde verenigingen uit 
om hun project te presenteren. 
Na de presentaties werden stem-
formulieren door de leden van de 
bank ingevuld en geteld. En dit 
resulteerde in bovengenoemde 
uitslag.

Alle 37 verenigingen en stichtin-
gen die door de online stemming 
afgelopen zomer niet behoorden 
tot de categorie winnaars en ge-
nomineerden, konden meedingen 
naar een prijs uit de Hoge Hoed. 
Deze financiële bijdrage is een 

opstart voor hun project. De vol-
gende verenigingen en stichtingen 
waren de gelukkigen en kregen een 
cheque van € 1.000: Muziekvereni-
ging Jubal Vierakker/Wichmond, 
Stichting Steun voor CBS De Bar-
geweide, Stichting Achterhoekse 
Planetarium Olthof, Stichting 
Repair Club Lochem, Stichting 
Fietsvierdaagse de Achterhoek, 
Stichting Avondwandelvierdaagse 
Hengelo Gelderland, Koninklijke 
Harmonie Concordia, Ouders van 
de Vordering en Stichting Leven-
de Namen. Een cheque van € 700 
ging naar Stichting IJsselgraaf OBS 
Dorpsschool. Alle deelnemers wa-
ren erg content met de gewonnen 
prijs en de avond werd onder het 
genot van een hapje en drankje 
voortgezet.

Publieksavond Achterhoeks
TOLDIJK - De eerstvolgende pu-
blieksavond van het Achterhoeks 
Planetarium wordt vrijdag 14 
oktober van 20.00 tot circa 21.30 
uur gehouden. 

Aan de Hoogstraat 29 in Toldijk 
bouwde Henk Olthof op zeer ingeni-
euze wijze meerdere planetaria. Heel 
bijzonder is de ruimtereis die ge-
maakt kan worden Ruimteschip Aar-

de. Een ingenieuze aardbol die draait, 
terwijl bezoekers er in zitten en zo de 
aarde en de sterrenhemel laat zien. 
Men krijgt een rondleiding van circa 
anderhalf uur door de wereld van 
sterren en planeten. Vanwege de be-
perkte ruimte dient men zich wel aan 
te melden. Dat kan via de website.
   

 ■ www.achterhoeksplanetarium.nl

kinderkapper aan huis 
Een zorg minder.
Meer informatie bel 0314 357 430

Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Baak:
• Toverstraat 8, tijdelijk plaatsen woonunit, aanvraag ontvangen

Bronckhorst:
• Diverse locaties, wegbestemmen woonlocaties, ontwerpbestemmingsplan

Drempt:
• Ds. de Graaffweg 9, plaatsen terrasoverkapping, aanvraag ontvangen
• Zomerweg 28, verkrijgen drank- en horecavergunning, vergunning verleend

Halle:
• Fortstraat 2, wijzigen inrichting, melding beoordeeld
• Fortstraat 2, verbouwen en vergroten kantoorgebouw, vergunning verleend   

Hengelo (Gld):
• Antinkweg 1 en 1A, veranderen dubbele woning, aanvraag ontvangen
• Elderinkweg 9B, tijdelijk plaatsen woonunits, aanvraag ontvangen
• Gompertsdijk ong., bouwen woning, aanvraag ontvangen 
• Gompertsdijk 7, 9 en ong., verplaatsen woonbestemming Gompertsdijk 7-9, slopen 

schuur overzijde Gompertsdijk en vervallen woonbestemming Molenenk 3 A, 
 vastgesteld bestemmingsplan
• Landgoed Zelle, verschuiving bestemmingen, vastgesteld bestemmingsplan
• Raadhuisstraat 65, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Steenderenseweg 23, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen 

• Steenderenseweg 23, activiteit milieu: interne aanpassing stal, aanvraag van 16 juni 2016 
ingetrokken

• Varsselseweg 49, activiteit milieu: veranderen inrichting, ontwerpbesluit
• Winkelsweg 3, organiseren UnderKofferFest, vergunning verleend
• Winkelsweg 4, bouwen bedrijfsruimte, aanvraag ontvangen

Hummelo:
• Broekstraat 31B, bouwen bewaarhal, vergunning verleend

Keijenborg:
• Remmelinkdijk 10, kappen eik, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• Burgemeester Smitstraat 19, aanleggen 2 uitritten, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• Koekoekstraat 17, deel afgraven en herstellen oude steilranden, vergunning verleend
• Vierakkersestraatweg 31, kappen rode beuk, aanvraag ontvangen 
• Vierakkersestraatweg 22, kappen 40 populieren, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Dorpsstraat 8, organiseren kerstmarkt, vergunning verleend
• Enkweg (parkeerplaatsen tussen de Enkweg en spoorlijn), tijdelijke verkeersmaatregel 

ivm werkzaamheden bij station, vergunning verleend
• Enzerinckweg 12, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend

Wichmond:
• Dorpsstraat 10B, verbouwen woning, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• De Breide 8, bouwen carport, vergunning verleend 
• Papaverstraat 62, kappen eik, vergunning geweigerd
• Ruurloseweg 30Z 94, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend
• Vrogteweg 7, bouwen berging en kappen eik, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Wegafsluiting
• Halle, vanwege bestratingswerkzaamheden sluiten wij van 10 tot 15 oktober 2016 
 de Dwarsdijk, tussen de Petersdijk en de Veengoot, af. De hulpdiensten kunnen wel 
 gebruik maken van genoemde weg. Ook blijven aanwonenden bereikbaar. Er kunnen 
 omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden vertragen of versnellen, 

zoals weersomstandigheden

Blijf op de hoogte!

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

U vindt hier een groot assorti-
ment serviezen van Wedgwood. 
Met name serviezen die niet meer 
in de productie zijn! Ook hebben 
we een ruime collectie legpuzzels  
Jan van Haasteren, Wasgij en An-
ton Pieck maar ook tassen, sha-
wls, woonaccessoires etc. Ook 
weer de snuffelhoek  met onder-
delen die niet 100% perfect zijn.  

In de maand oktober is er een 
specialist in serviezen van  Vil-
leroy & Boch aanwezig! Bij haar 
kunt u uw prachtige servies aan-
vullen en/of uitbreiden. Vele ser-

viezenonderdelen zijn op voor-
raad. Ook met name serviezen 
die uit de productie zijn! Noteer 
in uw agenda: alle zaterdagen in 
oktober en november van 11:00 
– 16:00 uur. Aan de Whemerweg 
20 in Almen, Let op! Voor Villeroy 
& Boch alleen de zaterdagen in 
oktober! Buiten deze zaterdagen 
om zijn wij altijd te bereiken via 
website, mail of telefoon! Wed-
gwood: www.servieskast.nl ; in-
fo@servieskast.nl of 06-38891801 
Villeroy & Boch: www.uw-servies.
nl ; info@uw-servies.nl of 06-
57342594. 

(Advertorial)

Schuurverkoop op 
Niveau 2016

Prijswinnaars in de regio Lochem-Bronckhorst. Foto: PR



Bouwmeester Precisiegraafwerk steekt 
SV Ratti JO9-1G in nieuw

Nieuwe 
groen-zwarte 
trainingspakken
KRANENBURG - Op zaterdag 8 ok-
tober ontvingen de spelers van 
SV Ratti JO9-1G hun gloednieuwe 

groen-zwarte trainingspakken. 
De pakken zijn gesponsord door 
Bouwmeester Precisiegraafwerk.

Ze ontvingen de pakken uit han-
den van Yvonne Boes die speciaal 
namens het bedrijf aanwezig was. 
Om haar te bedanken was er een 
prachtige bos bloemen voor haar. 
Trots als een pauw gingen de spe-

lers en leiders met de sponsor op 
de foto. Foto: (v.l.n.r.) Dieze Bie-
rens, Melissa Weenk, Dana Eelder-
ink, Diede Wagenvoort (onder), 
Luuk Bierens, Tabe Schuurman, 
Luuk Arfman, Sjoerd Meijerink, 
Ruben Stevens, Rick Bouwmees-
ter, Kimberly Weenk (midden), 
Marco Arfman, Yvonne Boes en 
Marieke Tuinman.

Uitslagen bridgen in
Toldijk
TOLDIJK - Uitslag donderdag 6 ok-
tober, eerste avond van de twee-
de ronde competitie 2016/2017, 
Bridgeclub Bronkhorst. In de 
A-lijn twaalf paren, in de B-lijn 
dertien paren, in de C-lijn veer-
tien paren, daarom een stilzit in 
lijn B.

Voorzitter Hans Oldhoven vroeg 
eerst een minuut stilte om Joop 
ten Holder, die vorige week onver-
wachts is overleden, te gedenken. 
Joop was vele jaren lid van onze 
club en is ook een aantal jaren 
wedstrijdleider geweest. Hij ruste 
in vrede.

De promotie/degradatie vorige 
ronde is ‘aangepast’ verlopen, 
vooral om het aantal paren in de 
lijnen zo gelijk mogelijk te maken.

Uitslag.
Lijn A: 1. Inge en Reint Pellenberg 
62,50%, 2. Ruud Bijlo & Miguel 
Mendes de Leon 66,42%, 3. René 
en José Winkelman 55,00%. Lijn 
B: 1.Jan Veenhuis & Joop Rutten 

60,42%, 2. Annelies Schröder & Jan 
Rondeel 57,00%, 3. Henny Deunk 
& Wil Matser 56,00%. Lijn C: Ge-
deelde eerste plaats met 62,92%: 
Ans Knaake & Leida Pennekamp 
en Jirka & Svatja de Wolf, 3. Her-
mien Veenhuis & Els Westerhof 
61,25%.

Op donderdag 13 oktober de 
tweede speelavond van de tweede 
ronde. Afmelden minstens vóór 
12.00 uur op de wedstrijddag via 
het mobiele nummer van de club: 
06-25198329.

Bij voldoende opgave start een 
nieuwe beginnerscursus bridgen 
en ook weer een cursus voor ge-
vorderden, gegeven door Ruud 
Bijloo en Marijke Hilderink. Wilt 
u leren bridgen of uw meedoen 
met de cursus gevorderden, kunt 
u zich hiervoor alvast opgeven bij 
Marijke Hilderink.
   

 ■ m.hilderink@kickxl.nl ■ 0575-464170

   

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo
HENGELO - Op zondag 16 oktober 
gaat de heer Henk van den Berg, 
Remonstrants voorganger uit 
Kranenburg (Vorden), voor in 
de dienst van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo Gld.

De viering begint om 10.30 uur. Na 
afloop is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en om onder het genot 
van een kopje koffie/thee met el-
kaar na te praten. Van harte welkom 
in het kerkje aan de Banninkstraat 9.

Trots gingen de spelers en leiders met de sponsor op de foto. Foto: PR

www.hci.nl  |  HENGELO (gld)  |  Kruisbergseweg 13  |  ZEVENAAR |  Ampèrestraat 3  |  T 0575 - 46 81 81

WIN HET AANKOOPBEDRAG 

VAN UW BADKAMER TERUG!*

* Geldig t/m 30 november 2016, 

vraag naar de voorwaarden.

Dinsdag 11 oktober 201612 Contact Bronckhorst Noord



Presentatie boek Natuurlijk Goed
WARNSVELD - Het boek ‘Natuur-
lijk Goed’ van Jaap Luijendijk 
is 1 oktober onder grote be-
langstelling gepresenteerd. Het 
boek staat vol prachtige foto’s 
gemaakt door, de in februari van 
dit jaar overleden, Luijendijk, 
gepassioneerd natuurfotograaf. 

Luijendijk was eigenaar van een 
hoveniersbedrijf in zijn woon-
plaats Warnsveld en trok in zijn 
vrije tijd de natuur in om foto’s 
te maken.Talloze uren bracht hij 
door in de landgoederen van de 

Graafschap en langs de IJssel en 
de Berkel, met zijn camera in 
de aanslag. In het boek Natuur-
lijk Goed passeren zijn favoriete 
landgoederen de revue, subliem 
in beeld gebracht. Journalist en 
dichter Sander Grootendorst ver-
zorgde de teksten. Jaap Luijendijk 
begon kort na zijn pensioen met 
de samenstelling van het boek en 
is er tot zijn dood nauw bij betrok-
ken geweest. Het werk is daarna 
afgerond door zijn vrouw Anke. 
Zoon Willem Luijendijk verzorgde 
de vormgeving. 

   

Nieuwe Antependia in 
WICHMOND - Op zondag 23 ok-
tober is er om 10.00 uur een bij-
zondere kerkdienst in de Protes-
tantse kerk aan de Dorpsstraat te 
Wichmond. Tijdens de dienst zul-
len er nieuwe antependia (avond-
maal- en kanselkleden) worden 
gepresenteerd. De groep dames 

die ze gemaakt heeft zal ze aan de 
kerk overhandigen en de heer D. 
Baauw, ontwerper van de symbo-
liek op de kleden, zal uitleg geven. 
Het A Capellakoor zingt en het 
Koperensemble zal spelen. Kom 
en bewonder het mooie werk van 
de naaisters. 

Kleine trampolines
Ik heb geen woorden voor het 
meisje dat naast me zit. Dat naar 
adem hapt en zinnen zoekt. Pijn 
voelt in haar buik en hart. Dat 
snakt naar invulling voor de leegte 
die ze voor het allereerst ervaart. 
Ik voel haar wanhoop en zoek sa-
men met haar naar verzachting. 

Er kan geen kusje op dit zeer, het is 
te groot. De glaasjes water die de-
ze tranen aan moeten vullen zijn 
oneindig. De halen van haar huilen 
dringen zich bij me naar binnen, ik 
wil haar optillen en meenemen. 
Weg van het verdriet, maar het 
huist in haar.

En toch, toch weet ik dat ze zo 
veerkrachtig is als de trampoline 
waar ze morgenochtend weer op 
zal gaan. Omdat haar vriendjes dit 
ook meemaakten. Ik zeg haar dat 
ook zij weer zal lachen. Af en toe, 
en dan steeds vaker. Net als zij, die 
denken aan hun broertje, zusje, 
moeder en oom. We maken kleine 
grapjes tussendoor, lezen gedicht-
jes voor. We snuiten in wc-papier 
en mouwen. We praten over het 
verschil tussen later en nooit meer 
en dan zucht ze nog een keer. Haar 
zusje snikt dat we het er zoveel 
over hebben, wat ook zo is. Ze wis-
ten wel dat opa ziek was, en dat 
opa’s soms niet meer zo snel beter 
worden. Maar op het gevoel van 
‘nooit meer’ kan wellicht niemand 
zich voorbereiden.

Ik teken een thermometer in de 
lucht en laat deze met elke huil-
bui een klein beetje zakken, maar 
nooit genoeg om niets meer te 
voelen. Zeg dat niemand altijd zal 

blijven snikken, dat dat gewoon-
weg niet mogelijk is. En eigenlijk 
heb ook ik geen idee, denk ik ‘Hoe 
deed ik dat met mijn opa? Hoe 
heb ik dat overwonnen?’ Iets met 
tijd en knikkers, snoep en snot. 
We drinken nog een glaasje water, 
gniffelen om herinneringen en het 
verdriet krijgt steeds langere tus-
senpozen. Tot het vertrouwen in 
nachtrust toeneemt. Ze naar bo-
ven durven gaan met het uitzicht 
op rustige dromen en zacht woe-
len.

De trap voelt als een mulle duin-
pan aan, ik zwoeg achter ze aan. 
Met geen idee van wat ik doen kan, 
behalve trots zijn op mijn kleine 
trampolines. Op hoe oprecht ze 
voelen kunnen en hoe intens ze 
missen, op hoe eerlijk ze kijken en 
hoe diep ze raken. Op de opa die 
aan de verre basis stond van deze 
wonderen. Een man die niet aan 
mij verwant was, maar dat wel 
voor altijd met hen zal zijn. Voor 
wie ze tekenden en zongen en om 
wie ze nu snikken en staren.

Als het boven stil is voel ik me 
klein, zak ik op de bank neer en 
hergebruik het wc-papier. Gerecy-
cled verdriet, niemand die het ziet. 
En terwijl ik zachtjes zit, schrijf ik 
dit:

Liefje laat maar gaan
zout en zacht en traan
denk er een badje van
waarin je drijven kan
koppie naar omhoog
warm en zoet en droog
en liggend op je rug
dobber je weer terug.

S.H.U.R.T rocks in Kulturhus 
Vorden
VORDEN - S.H.U.R.T. is een klas-
sieke vijfmans rockformatie 
die louter bestaat uit gerouti-
neerde muzikanten uit de Ach-
terhoek met Hans Masselink op 
basgitaar, Sjoerd Chevalking en 
Arie van Boven op gitaar, Pas-
cal Timessen op drums en Roy 
Wiendels als leadzanger.

Naast bekende klassiekers van 
hun rockhelden uit de jaren 70 tot 
heden, werpt de band zich op als 
vertaler van popnummers, ech-
ter overgoten met een zeer vette 
S.H.U.R.T. saus. Denk onder ande-
re aan Adèle, Cindy Lauper, Pink 
Floyd, Donna Summer, Chris Is-
aac, Dusty Springfield, Armin van 
Buren en meer.

Door deze insteek komt de band 
met een verrassend en veelzijdig 
repertoire op de planken, waarbij 
alles uit de kast wordt gehaald om 
elk optreden te laten uitgroeien tot 
een spectaculair rockfeest.

De bandleden hebben in de loop 
der jaren de nodige ervaring opge-
daan in binnen- en buitenland en 
zijn hierdoor in staat om een enor-

me dosis energie over te brengen 
bij het publiek. Naast muziek is 
de presentatie ook belangrijk en 
daarom kan men tijdens een op-
treden de nodige special effects 
verwachten.

Zin in een avondje vol vette mee-
zingers waarbij band en publiek 
uit z’n dak gaan? Kom dan op 22 

oktober naar het Kulturhus Vor-
den. Het concert begint om 21.30 
uur. De zaal is om 20.00 open. 
Kaarten a 5 euro per stuk bij het 
Kulturhus Vorden en bij de Bruna 
te Vorden.
   

 ■ www.shurt.nl ■ www.kulturhusvorden.nl

VIERAKKER - Zondag 23 oktober 
om 15.00 uur verzorgt het inter-
nationaal befaamd Lautenwerk 
Ensemble een concert in de St. 
Willibrorduskerk in Vierakker. 

Het Lautenwerk Ensemble is een 
klein kamerorkest opgericht door 
de Italiaanse luitist Giulio Quirici. 
Naast Quirici (Italië) maken ook 
Isabel Favilla, David Molina en 
Bernadeta Astari deel uit van het 
Ensemble. Het Lautenwerk En-
semble legt zich toe op met name 
barokmuziek uit de 18de eeuw, het 
maakt gebruikt van originele mu-
ziekinstrumenten uit die tijd. 

Voor het concert in Vierakker is so-
praan Bernadeta Astari aangetrok-
ken. Astari is winnares van diverse 
internationale prijzen waaronder 
het Prinses Christina Concours. Op 
het programma staan onder meer 
cantates van Händel en Telemann. 
Na afloop van het concert is het 

mogelijk om na te praten onder het 
genot van een drankje. Kaarten zijn 
verkrijgbaar vanaf een half uur voor 
aanvang van het concert en te be-
stellen via info@demooistekerk.nl.

   

 ■ www.lautenwerk.info ■ www.demooistekerk.nl
 

Befaamd Lautenwerk Ensemble in 
St. Willibrorduskerk

Het Lautenwerk Ensemble is een klein kamerorkest gericht op barokmuziek. Foto: PR

S.H.U.R.T. haalt alles uit de kast voor spectaculair rockfeest. Foto: PR

Zanger Oscar Harris begeleid door de 
Zutphense Groove Connection

VORDEN - Zanger Oscar Harris 
geeft op zondag 16 oktober vanaf 
15.30 uur (zaal open 14.45 uur) 
een optreden in de nieuwe Jazz-
club NR.2, Industrieweg 2 in Vor-
den. Oscar Harris is de zanger van 
vele hits en bekend als zanger van 
the Twinkle Stars. Oscar Harris 
zal dit optreden begeleid worden 
door de Zutphense Groove Con-
nection met toetsenist Wolfram 
Reiziger, drummer Erik Snellink, 
gitarist Frank Ong-Alok, bassist 
Frank van Velthoven en saxofonist 
Douwe Laansma. Toegang 12,50 
euro en er zullen ook heerlijke 
hapjes worden aangeboden. De 
volgende editie van Jazzclub NR.2 
is op 20 november met trompettis-
te Saskia Laroo, toetsenist Warren 
Byrd en the Groove Connection.Oscar Harris is de zanger van vele hits. Foto: PR

EvaSchuurman
Column

Nu de laatste maanden 
van 2016 gratis lid

*Meer informatie op www.kruiswerk.nl/gezin

*
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Richard van Hooijdonk oogst met
vertelling over toekomst bewondering
Oost West Thuis 
Best-markt
HENGELO - Dat er behoefte is aan 
informatie over wonen in de toe-
komst, het thema van de Oost 
West Thuis Best-markt in en om 
het gemeentehuis van Bronck-
horst in Hengelo op 8 oktober, 
bleek aan de grote belangstelling 
die dag. Trendwatcher en topspre-
ker Richard van Hooijdonk was te 
gast en vertelde over het leven in 
het jaar 2030.

Deze markt gaf vooral informa-
tie over technologie. De wereld 
verandert, doordat bijvoorbeeld 
robots, drones, internet-of-things 
en slimme sensoren de manier 
waarop de mens nu leeft, werkt en 
zaken doet voor altijd gaat veran-
deren.

Over de lezing ‘Op naar 2030! Ben 
je er klaar voor?’ van Richard van 
Hooijdonk werd in de gang van 
het gemeentehuis lang nagepraat. 
Over zelfrijdende auto’s bijvoor-
beeld of het gebruik van chips. Het 
idee dat een mens met zo’n chip in 
het lijf niet meer naar de huisarts 
hoeft te gaan: de chip registreert 
als er iets niet in orde is en regelt 
een afspraak in het ziekenhuis.

Van Hooijdonk zelf heeft een chip 
in zijn pols waarmee hij zijn gara-
gedeur opent. Hij vertelde dat de 
mogelijkheden oneindig zijn.

Demonstraties en workshops wa-
ren er ook, zoals hoe Zora de zor-
grobot werkt, Anne, de virtuele 
assistent en welke toepassingen er 
zijn met de I-Pad. Lokale en regio-
nale ondernemers lieten de laatste 
(technologische) ontwikkelingen 
op woongemak-gebied zien en ga-

ven tips voor verbouw en inrich-
ting van een woning, indeling en 
onderhoud van de tuin, financiën 
en gemeentelijke regelgeving.

De welzijnstichtingen, bibliotheek 
en sportschool vertelden over hun 
activiteitenaanbod en er was aan-
dacht voor veiligheid door brand-
weer, politie en installatiebedrij-
ven. 

Buiten was op het gebied van ver-
voer veel te bekijken. Men kon 
daar een ritje, natuurlijk met hin-
dernissen, op een scootmobiel 
maken.

Medewerkers en bestuurders van 
de gemeente konden worden aan-
gesproken. Wethouders Antoon 
Peppelman en Arno Spekschoor 
en burgemeester Marianne Besse-
link beantwoorden verschillende 
vragen.

Hulp bij het vergroenen 
van Gelderland
GELDERLAND - Gelderland is een 
mooie provincie, kijk naar de 
mooie natuurgebieden. Maar het 
kan nog veel mooier. Helpt u als 
bewoners mee om uw (leef)om-
geving aantrekkelijker te maken 
voor dieren en planten? Bijvoor-
beeld door de aanleg van een 
natuurtuin op een braakliggend 
stuk grond, het beheer en onder-
houd van een bloemrijke berm 
of de aanleg van groene gevels? 
Dan wil de provincie u daarbij 
ondersteunen.

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde 
voor Natuur en Landschap: “Gel-
derlanders, die met natuur en 
landschap in de weer zijn, doen 
dat omdat ze het leuk vinden en 
uit een gevoel van verantwoor-
delijkheid. Natuur en landschap 
zijn van én voor ons allemaal en 
behoeft ook bescherming van ons 
allemaal. Ik vind het geweldig als 
mensen daar aan bij willen dra-
gen want zo wordt Gelderland nog 
mooier.”

Provinciale bijdrage
Zo wil de provincie financieel bij-
dragen aan het aanleggen, behe-
ren of verbeteren van de kwaliteit 
van groen in de omgeving. Het 
inhuren van kennis op het terrein 
van natuur en landschap kan daar 
onderdeel van uitmaken.

Voorwaarde is dat de activiteit 
past in het bestemmingsplan en 

de grondeigenaar instemt met de 
activiteiten. Aanvragers, minimaal 
vijf inwoners, dienen zelf ook een 
kwart te betalen. Hiervoor stelt de 
provincie een bedrag van 1.000 
euro tot maximaal 5.000 euro be-
schikbaar.

Zonder winstoogmerk
Meer subsidie is mogelijk, maar 
dan dient de aanvrager zelf de 
helft van de kosten te betalen. Het 
moet gaan om activiteiten zonder 
winstoogmerk en uitgevoerd door 
groepen inwoners. 

Daarnaast draagt de provincie ook 
bij aan het betrekken van burgers 
bij natuur groen en landschap in 
de vorm van bijeenkomsten, werk-
dagen of het verspreiden van ken-
nis. Deze subsidie bedraagt ten 
hoogste 50% van de kosten met 
een minimum van € 1.000 en een 
maximum van € 25.000.

Eisen
De provincie stelt een aantal eisen 
aan haar bijdrage. Binnen één jaar 
evalueert de provincie haar rege-
ling om te kijken of deze regeling 
leidt tot het stimuleren van meer 
betrokkenheid. Meer informatie 
over deze regeling is te vinden op 
de website van de provincie.
   

 ■ www.gelderland.nl/
Burgerbetrokkenheid-bij-
natuur,-groen-en-landschap

   

Boomchickas bij 
LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 12 ok-
tober staat de band ‘Boomchic-
kas’ centraal in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Recor-
ding Studio in Zelhem wordt uit-
gezonden.

De band speelt live en de bandle-
den worden geïnterviewd door de 
presentatoren van het program-
ma.

De wortels van de Boomchickas 
liggen in de vijftiger jaren en daar-
bij integreren de Rockabillyspeci-
alisten verschillende elementen 
uit Swing, Hillbilly en Country. 
Sinds september 2007 maken ‘Mr. 
Fairvers’ (zang, gitaar en mond-
harmonica), ‘Ted Batzelona’ (gi-
taar), ‘Matt Eagle’ (slagwerk), 
‘Josta’ (contrabas) en ‘Mac Drive’ 
(gitaar) uit volle overtuiging sa-
men muziek.

Ze beschouwen zichzelf als vol-
ledig bezeten van het ritme van 
de Rock ‘n Roll. “Het is absoluut 
moeilijk om een echte klassieker 
goed te spelen, maar wij blijven 

al te graag pogingen doen om het 
originele geluid te evenaren. De 
muziek wordt al door vele gene-
raties gespeeld, maar het blijft tot 
op de dag van vandaag fascineren 
om er steeds weer een eigen invul-
ling aan te geven.” Als gastzange-
res komt vriendin ‘Lotta Lala’ mee 
naar de iBeat Recording Studio om 
met haar klassieke ‘country’ stem 
een extra dimensie toe te voegen. 
Lotta is een fan van Lindy Hop.

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

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

 ■ www.ideaal.org

ZELHEM - Door omstandigheden 
is de openingslezing in het ka-
der van de Open Monumenten-
dag van dit jaar niet doorgegaan. 
Inmiddels is een nieuwe datum 
vastgesteld en kunnen belang-
stellenden op woensdag 19 ok-
tober alsnog kennis nemen van 
het boeiende verhaal van Wim 
Vlaanderen uit Zwolle. De lezing 
vindt plaats op de deel van Boer-
derijmuseum Smedekinck, Plui-
mersdijk 3 te Zelhem. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Sinds mensenheugenis bestaat de 
gewoonte om voor overledenen ge-
denktekens op te richten: van een 
houten kruis tot grafsteen en van 
hunebed tot mausoleum. De gra-
ven kregen veelal een prominente 
plaats binnen de woongemeen-
schap bijvoorbeeld in of rondom 
een kerk. Sedert de 19de eeuw wer-
den begraafplaatsen echter steeds 
vaker aan de rand van de stad of 
dorp aangelegd. Over dit onder-
werp gaat deze bijzondere lezing, 
door Wim Vlaanderen uit Zwolle. 
Hij is decennia lang betrokken bij 
Terebinth, een stichting die zich 
inzet voor het behoud van begraaf-
plaatsen en grafmonumenten. De 

spreker zal ook gebruiksvoorwer-
pen en kleding meenemen uit ons 
funerair verleden. ‘Begraven door 
de eeuwen heen’ is een voordracht 
met exclusieve beelden over hoe 
onze ouders hun doden begroeven. 
Knekelhuizen, duivelsroosters, do-
denhuisjes, woorden die haast in 
geen enkel geschiedenisboek voor-
komen. Gevleugelde zandlopers, 
staartbijtende slangen, afgeknotte 

pilaren en vlinders zijn symbolen 
die men tegenwoordig praktisch 
niet meer kent. Naast de tragiek, 
is er de humor. Onze voorouders 
hebben ons op dit punt vaak een 
spiegel voorgehouden. Verder zijn 
er dia’s te zien van aparte graven 
zoals ‘het graf met de handjes’, mis-
sers van steenhouwers en graven 
waar een zekere ijdelheid niet ont-
zegd kan worden. Toegang gratis.

Begraven door de eeuwen heen

De Algemene begraafplaats in Zelhem. Foto: PR

Testrit op een scootmobiel tijdens de Oost West Thuis Best-markt. Foto Liesbeth Spaansen

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
HENGELO - Op zondag 16 okto-
ber gaat de heer Henk van den 
Berg, Remonstrants voorgan-
ger uit Kranenburg (Vorden), 
voor in de dienst van de Vrij-
zinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo Gld.

De viering begint om 10.30 uur. 
Na afloop is er gelegenheid el-
kaar te ontmoeten en om onder 
het genot van een kopje koffie/
thee met elkaar na te praten. Van 
harte welkom in het kerkje aan 
de Banninkstraat nummer 9.

Dinsdag 11 oktober 201614 Contact Bronckhorst Noord



Oud-Vordense leest voor uit tweede 
kinderboek
LOCHEM - Vorige week verscheen 
het tweede kinderboek van de 
oud-Vordense schrijfster Mirjam 
Enzerink. Prentenboek ‘Zien jul-
lie mij?’ gaat over Eefje, die alles 
uit de kast haalt om aandacht te 
krijgen van haar ouders.

“Een verhaal van deze tijd”, ver-
telt de in Lochem woonachtige 
schrijfster. “De ogen zijn steeds 
vaker op een scherm gericht en 
minder op elkaar. Terwijl voor 
kinderen het gevoel dat ze gezien 
worden van levensbelang is. Zo 
trekt Eefje allerlei conclusies uit 
het feit dat haar ouders niet naar 
haar kijken. Ik denk dat zowel kin-
deren als ouders zich hierin zullen 
herkennen.”

In 2014 debuteerde Mirjam bij 
Uitgeverij Lemniscaat met ‘De dag 
dat de zon geen zin had’, over een 
uiltje dat op zoek gaat naar de zon. 
Haar nieuwe prentenboek is een 
uitgave van Clavis Uitgeverij. 

Illustrator Mariëlle Bonenkamp 
uit Arnhem verzorgde de teke-
ningen. “Die sluiten prachtig 
aan op de tekst”, zegt Mirjam. 
“Mariëlle gebruikt een sjabloon-

techniek waarbij ze heel ge-
waagd speelt met transparantie. 
Op het laatst kijk je bijna dwars 
door Eefje heen. Precies het ge-
voel dat je krijgt als mensen je 
niet zien staan.” In het kader van 
de Kinderboekenweek verzorgt 

Bruna Vorden een voorleesmid-
dag met de auteur en illustrator 
op woensdagmiddag 12 oktober. 
Ouders en kinderen zijn om 13.30 
uur welkom om mee te spelen in 
het verhaal. Na afloop is er gele-
genheid tot signeren.

Spoken in de Ruurlose Doolhof
RUURLO - Op woensdag 19 okto-
ber spookt het weer in de dool-
hof in Ruurlo.

Van ‘s avonds 20.00 uur tot 22.00 
uur kunnen kinderen en volwas-
senen dolen door het doolhof en 
zullen de spoken op de meest on-
verwachte plaatsen tussen de heg-
gen opduiken. Heel spannend en 
griezelig! Als je alle spoken die je 
bent tegengekomen hebt geteld en 
het blijkt dat je er geen hebt gemist 

dan is er nog een leuk prijsje te 
winnen! De winnaars krijgen per-
soonlijk bericht. Voor deze avond 
betalen deelnemers de normale 
toegangsprijs van € 2,50 voor vol-
wassenen en € 2,00 voor kinde-
ren tot twaalf jaar. Groepen vanaf 
twintig personen ontvangen een 
korting op de toegangsprijs.

Voor meer informatie: www.dool-
hofruurlo.nl of via VVV Ruurlo tel: 
0573-453926.

   

Themamiddag verplaatsen personen

HENGELO - Op 18 oktober wordt 
voor mantelzorgers uit de ge-
meente Bronckhorst een thema-
middag gehouden over hulp bij 
verplaatsen (transfer). De bijeen-
komst wordt van 13.30-16.00 uur 
gehouden in Partycentrum Lan-
geler. Als degene voor wie u zorgt 
lichamelijke beperkingen heeft, 
dan is uw hulp vaak nodig om hem 
of haar te verplaatsen (transfer). 
Bijvoorbeeld van een bed naar 
een stoel of bij het opstaan uit een 
stoel. Tijdens deze bijeenkomst 
legt fysiotherapeut Ellen Boerstal 

van Jentha Fysiotherapie uit hoe 
u deze transfers zo goed mogelijk 
kunt uitvoeren en welke hulpmid-
delen er zijn om transfers te verge-
makkelijken.
Deze bijeenkomst is gratis toegan-
kelijk. Opgave is gewenst, dit kan 
tot 17 oktober door te bellen naar 
VIT-hulp bij mantelzorg, (0544) 
82 00 00 of te mailen naar info@
vithulpbijmantelzorg.nl. De bij-
eenkomst wordt gehouden in Par-
tycentrum Langeler, Spalstraat 5 
in Hengelo en is een initiatief van 
VIT-hulp bij mantelzorg.

   

Dienst in de Goede Herder kapel
VELDHOEK - Op zondag 23 okto-
ber wordt er in de Goede Herder 
kapel in de Veldhoek een vierde 
zondagdienst gehouden. Aanvang 
10.15 uur. In deze dienst, waarin 
de heer Henk Dijkman uit Vorden 
voor zal gaan, wordt de vraag ge-

steld: ‘Wat deelt u?’. Zijn wij bereid 
om ons aller kostbaarste bezit, 
‘het geloof’ te delen met anderen, 
of is dat alleen voor de zondag? In 
deze dienst horen we over delen 
van appels, peren, eieren, gebak 
en ‘het geloof’. 

   

Oproep Opvang Noach
ZELHEM - Heeft u tamme kastan-
jes, eikels, hazel- en of beuken-
nootjes? Breng deze langs bij Op-
vang Noach aan de Aaltenseweg 

21a in Halle. De dieren in de op-
vang zullen erg blij zijn. Ook maïs, 
walnoten en appels zijn van harte 
welkom.

VORDEN - Het thema van de kin-
derboekenweek is dit jaar: Voor 
altijd jong. Op de Dorpsschool 
mochten opa’s en oma’s van de 
kinderen de afgelopen drie we-
ken een ochtend mee kijken. In 
zeer verschillende leeftijdsca-
tegorieën kwamen de opa’s en 
oma’s op bezoek. De oudste oma 
was zelfs al 86 jaar.

Sommigen hadden zelf nooit op 
een kleuterschool gezeten en wa-
ren stiekem een beetje jaloers, 
hadden zij maar zo’n kleutertijd 
gehad. Maar alle opa’s en oma’s 
zag je genieten van de kleinkinde-
ren en van alle andere kinderen. 
Samen werden er spelletjes ge-
daan, geknutseld en voorgelezen.

Ook mochten ze een kopje thee 
komen drinken in de opa en oma 
hoek. Waar de kleuters als echte 
‘oudjes’ achter de rollator en met 
wandelstokken door het lokaal 
gingen. 

Ook de kinderen genoten zicht-
baar en telden de nachtjes af tot 
opa en/of oma een bezoek kwam 
brengen. Ondertussen oefenden 
de kinderen ook heel hard voor 

een spectaculaire show. De show 
ging uiteraard ook over opa’s en 
oma’s en werd op 14 oktober voor 
alle ouders en opa’s en oma’s op-
gevoerd.

Opa’s en oma’s op bezoek bij
Dorpsschool Vorden

Op de Dorpsschool mochten opa’s en oma’s een ochtend meekijken. Foto: PR

VORDEN - Veel leden van de Trim-
club Vorden hebben ondertussen 
een respectabele leeftijd bereikt. 
Maar van ophouden willen ze niet 
weten. Zo ook lid Carolien Brou-
wer die onlangs zestig jaar werd. 
Dat moest natuurlijk gevierd 
worden met een lekker kopje kof-
fie en cake. En dan natuurlijk in 
het bos achter het voetbalveld,. 
de plek waar de Trimclub Vorden 
iedere zaterdagmorgen om 09.00 
uur volop sport. Carolien Brou-
wer is daar ook van de partij. En 
als je ziet hoe goed ze sport en 
hardloopt op haar 60e jaar.

Wilt u ook gezond worden en blij-
ven? De Trimclub Vorden heeft 
nog plek zat!De Trimclub viert de verjaardag van Carolien met koffie en cake. Foto: PR

Trimclub Vorden viert zestigste 
verjaardag Carolien Brouwer

Uw vacature bij 180.000 
huishoudens op de mat?
Vacaturekrant 2016 (verschijning week 44)

Vacaturebank Achterhoek en Achterhoek Nieuws maken hier 
werk van! In samenwerking met de Vacaturebank Achterhoek 
brengen we een vacaturekrant uit, die de hele Achterhoek bereikt. 

Hierop volgend staat er vrijdag 18 november 2016 een grensoverschrijden-
de banen- & loopbaanbeurs gepland, waar ook u zich kunt presenteren. We 
kunnen ons goed voorstellen dat u als bedrijf of instelling niet op de Banen- & 
Loopbaanbeurs wil ontbreken. U staat immers oog in oog met uw doelgroep. 
Een weloverwogen presentatie van uw bedrijf biedt u de kans contacten te 
leggen met goede arbeidskrachten. 

 
Meer informatie: (0544) 80 10 20
 verkoop@achterhoeknieuws.nl

fietsenmaker aan huis 
Een zorg minder.

Oud-Vordense schrijfster Mirjam Enzerink (l) laat kinderen kennismaken met Eefje. Foto: PR

Dinsdag 11 oktober 2016 15Contact Bronckhorst Noord



VEEGSERVICE BEGEO
Wij vegen o.a. voor gemeenten,

bedrijfsterreinen, instellingen, evenementen enz. bedrijfsterreinen, instellingen, evenementen enz. 
In Bronckhorst
en omstreken

Voorzien van derde borstel om tegen onkruid te borstelen 
wij voegen water toe tijdens het vegen tegen de stof

VEEGSERVICE BEGEO  www.begeo.nl        

Bel voor info
Bert Onstenk:

06 - 51 23 52 56 

verplicht voor 2024
WWW.ASBESTDAKVERVANGEN.NL

0314 - 641333

Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl
Openingstijden kassa: 
Ma. t/m za. van 10:00-14:00 uur         
Bezoekadres: Hofstraat 159 Doetinchem

 (0314) 37 60 00
Misschien wel                       theater van NL!het beste

Maya de Bij (2+), de musical

Nabucco

Bob Marley's Reggae Night

Murth Mossel

F.C. De Rebellen

Theaterconcert

Maya en de Pollenbollen

Staatsopera van Tatarstan

Rootsriders

Voors en Tegens

Voetbalentertainment

Deze jazzy zangeres wordt gedreven door wat groter 
is dan ambitie en gedragen door gelauwerde musici. 
Een Haarlemse (26) met een Franse achtergrond. 

Ga mee met jouw grappigste bijenvriendjes op hun 
spannende zoektocht in deze eerste liveshow van de 
bekendste televisiebij: “Maya en de pollenbollen”.

Het grote slavenkoor 'Va pensiero' groeide uit tot het 
alternatieve Italiaanse volkslied, een symbool van de 
Italiaanse eenheid.  

Onder de naam Bob Marley’s Reggae Night staan 
Rootsriders, bekend van hun Tribute2BobMarley 
shows, al jaren met succes in het theater.  

Voors en tegens. Plussen en minnen. In de nieuwe
avondvullende theatervoorstelling van Murth word je 
meegenomen in de afwegingen en keuzes in het leven. 

Marcel Meeuwis, oud-voetballer van o.a. Feyenoord 
heeft FC De Rebellen opgericht, een selectie van oud-
voetballers die ooit bekend stonden als rebellerend. 

20:30 uur - Theaterconcert

13:30 uur - Jeugd & Familie

20:00 uur - Opera

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Show

15

16

19

20

22

26

za.

zo.

wo.

do.

za.

wo.

Introdans - 45 jaar!

Sazz Leonore

Tutti - Met live orkest
Introdans bestaat in het seizoen 2016/17 45 jaar en 
viert dat op grootse wijze met TUTTI, met maar liefst  
drie premières van gevierde choreografen.

20:00 uur - Dans
13
do.

Inleiding om 19:00 u.
Deelname € 3,00 p.p.

De Verleiders
Slikken en Stikken

Het onvermijdelijke vierde deel in de glorieuze reeks 
van DE VERLEIDERS-voorstellingen. Over pillendraaiers, 
piskijkers, bedplassers en premiejagers. Topcast!

20:00 uur - Toneel
25
di.

THEATERDINER
MOGELIJK!

OKTOBER 2016

tips!
Wo. 26 oktober: F.C. De Rebellen
Met o.a. John de Wolf en Glenn Helder

Neem de sjaal van 
je favoriete club mee!

u i t g e l i c ht
Theateragenda

Dyanne Schiphorst
tel. (0544) 80 10 34
verkoop@contact.nl

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

Bas Bloem
tel. (06) 52 58 49 92

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Drukklare advertenties
(certified pdf) aanleveren tot
uiterlijk maandag 9.00 uur.

Materiaal voor nog op te maken
advertenties aanleveren kan tot

uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Contact Bronckhorst Noord bestrijkt 
zowel online als met de papieren editie 
(in een oplage van 4.800 exemplaren) 

het gebied Vorden, Delden, Kranenburg, 
Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, 

Vierakker, Wichmond, Wientjesvoort
en Wildenborch.

Bel of mail
met onze

media-adviseurs

Wilt u ook adverteren?
 

HELP DE ALLERARMSTE 
MOEDERS IN AZIË OP 
WEG NAAR ECONOMISCHE 
ONAFHANKELIJKHEID

www. microkredietvoormoeders.org 
NL84 TRIO 0390 3371 96

MET EEN KLEINE LENING 
EEN GROOTS EFFECT



Vijf leden V.A.M.C. winnen in Havelte
HENGELO/HAVELTE - In Havelte 
werd op zaterdag 1 oktober de 
tweede wedstrijd meetellend 
voor het ONK Enduro verreden. 
In maar liefst vijf klassen ging de 
winst naar een lid van V.A.M.C. 
‘de Graafschaprijders’. Het kam-
pioenschap had de eerste wed-
strijd in het begin van het sei-
zoen in Enter. Daar viel het water 
met bakken uit de hemel en werd 
er vroegtijdig afgevlagd. Geluk-
kig was het in Havelte beter en 
konden de heren en dames goed 
rond komen.

In de klasse E1 was een verrassen-
de winnaar, Herjan Brakke die zijn 
eerste enduro reed, won meteen in 
de categorie E1. Brakke is een ech-
te crosser maar wil ook zijn geluk 
beproeven bij de enduro’s. Wesley 
Pittens was ongenaakbaar in de E2 
en won deze ruimschoots.. Mark 
Wassink wist te winnen in de E3 en 
Bas Klein Haneveld deed het meer 
dan uitstekend en eindigde als 
derde. Klein Haneveld voelde zich 
goed en liet weten dat het rijden de 
hele dag best lekker ging. Hij komt 
net terug van een zware heup bles-
sure en vertelde dat het weer de 
goede kant op gaat. In de eerste 
ronde wist hij zelfs even de leiding 

te pakken en een tweede plaats 
algemeen. De volgende ronden 
werden moeilijker en zwaarder en 
de concurrentie in de vorm van 
Mark Wassink en Lucas Dolfing 
maakten steeds meer terrein goed 
op Bas. Een mooie derde plaats 
was er voor een tevreden Bas weg-
gelegd. Hij heeft veel vertrouwen 
uit deze wedstrijd gehaald en dat 
geeft hoop voor de toekomst. Na 
de winst van Mark Wassink voor 
de club uit Vorden wisten de he-
ren Peter Lenselink EV40, Jan Wil-
lem Arendsen A1, Paul Omen N1 
en Michel Reins NV40 het zelfde 
te doen voor de V.A.M.C. Vele rij-
ders uit de gemeente Bronckhorst 
reden mee in de N3 categorie. Bart 
Oosting, Rick Timmers, Tom Be-
rends en Mark Wichink Kruit wer-
den respectievelijk vierde, tiende, 
veertiende en negentiende. Heize 
Mokkink moest helaas de strijd op-
geven. Kees Koolen en Marten Zil-
vold klasseerden zich als zestiende 
en twintigste in de klasse NV50. De 
jeugdige Vordenaar Youri Pardijs 
verraste vriend en vijand door als 
zesde te eindigen bij de dag licen-
ties. Daar ging de winst naar Kevin 
Dijk. De volgende wedstrijd voor 
het ONK Enduro is op 22 oktober 
in Vorden.

Diverse 
festiviteiten 
Varsselse molen
VARSSEL - Het jaarlijkse Varsselse 
Feest barst weer los. Op het pro-
gramma staan optredens van vier 
muziekbands en artiesten, waar-
onder de spectaculaire showband 
The Euros. Natuurlijk ontbreken 
de toneelvoorstelling, de volks-
spelen en het kinderfeest met alle 
bijkomende vermaak niet. De fes-
tiviteiten vinden plaats op 14, 15 
en 16 oktober in en rondom de 
feesttent bij de Varsselse molen, 
Varsselseweg 34 in Hengelo.

Toneel- en muziekavond
Het Varssels Volkstoneel komt op 
vrijdagavond met de 25e voor-
stelling. Dan wordt de doldwaze 
klucht ‘Trammelant op Hoeve 
Hopeloos’ uitgevoerd. De aanvang 
is om 19.15 uur en de entree be-
draagt € 7,50 (inclusief koffie en 

cake). Tevens is er een grote verlo-
ting. Na afloop van de toneelvoor-
stelling is er muziek van DJ Jordy.

Volksspelen
Op zaterdagmiddag worden tradi-

tiegetrouw de volksspelen gehou-
den; aanvang 13.30 uur.

Feestavond
Zaterdagavond is er een knallend 
feest met de populaire band The 

Euros. Deze staat garant voor een 
absurde en energieke show in een 
uniek decor waarin alleen de aller-
beste hits, de CO2, de vlammen en 
de confetti om de oren vliegen. De 
optredens van de band worden af-
gewisseld met muziek van DJ Dré. 

Dit is André Nijman, jawel de zoon 
van tante Rikie. DJ Dré is een niet 
te stuiten podiumbeest, die met 
zijn verrassende discoshow vol 
meezingers van elke gelegenheid 
een geweldig feest maakt. De en-
tree bedraagt 10 euro. Voor jonge-
ren onder de 18 jaar is de entree-
prijs 5 euro, indien zij voor 21.30 
uur aanwezig zijn in de feesttent.

Kinderfeest en muziekmiddag
Op zondag om 13.00 uur start van-
af het Buurthuus Varssel de kin-
deroptocht. Om 13.30 uur begin-
nen de kinderspelen. Tevens zijn 
er acts van de goochelende kari-
katurist René van Hooren. Vanaf 
15.00 uur speelt Duo Double L. De 
entree is vrij.

Het feest in Varssel kan beginnen

The Euros maken er een knallend Varssels Feest van. Foto: The Euros

Speels georkestreerde lijnen en brute zaagsels
VORDEN - Ragfijne tekeningen 
van Bernadette Beunk en ver-
zaagde panelen van Ton van 
Kints zijn van 16 oktober tot en 
met 20 november 2016 te zien in 
Galerie Agnes Raben in Vorden. 
De opening van de expositie 
wordt verricht door kunsthisto-
ricus Wim Kranendonk in aan-
wezigheid van de kunstenaars 
op zondag 16 oktober om 15.00 
uur. Inloop vanaf 14.30 uur.

Bernadette Beunk (Keijenborg 
1958) woont en werkt in Am-
sterdam. Bernadette toont naast 
meesterlijke en speels georkes-
treerde tekeningen enige door 
haar betekende sculpturen van 
beeldend kunstenaar Maria 
Schilder. Bernadette Beunk stu-

deerde aan de AKI Enschede en 
de Rijksacademie van beeldende 
kunsten Amsterdam. 

Ton van Kints, (Rijswijk, 1955) 
woont en werkt in Den Haag. 
Het werk waar van Kints zich 
het meest mee vertegenwoordigt 
zijn houten panelen die hij ver-
zaagt in eenvoudige, losse delen 
om vervolgens deze stukken als 
een zelfgeschapen puzzel weer 
tot één geheel samen te voegen. 
Sinds 1990 is hij docent aan de af-
delingen Fotografie en Beeldende 
Kunst aan de KABK te Den Haag. 

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 
20, Vorden is open van vrijdag, 
zaterdag zondag en maandag van 
11.00 tot 17.00 uur. Bernadette toont naast meesterlijke en speels georkestreerde tekeningen. Foto: PR

Achterhoekse boeren 
stappen over op de zon

De komende jaren stopt een groot aan-
tal Achterhoekse boeren met hun agra-
risch bedrijf. Veelal liggen economische 
redenen aan het besluit ten grondslag. 
Ook het ontbreken van opvolging of het 
bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd zijn redenen om te stoppen met 
boeren.

Boerenbedrijven zijn gezichtsbepalend 
voor de Achterhoek
In de Achterhoek stopt naar schatting de 
helft van de boeren in de komende tien 
jaar met hun agrarische onderneming. Dit 
komt neer op ongeveer 750 boerenbedrij-
ven. De zorg bestaat dat beeldbepalende 
stallen voor het geliefde Achterhoekse 
landschap in verval raken. Daar komt bij 
dat het asbest op boerenstallen uiterlijk in 
2024 door de eigenaren gesaneerd moet 
zijn. Het is aannemelijk dat veel (ex-) boe-
ren in problemen komen.

Leon Masselink wil ook goede buur zijn
Een van de deelnemers is Leon Masselink 
uit Gendringen. Hij is varkensboer maar 
heeft zo’n 15 jaar geleden gekozen om ook 
een ander spoor te bewandelen: wijnboer.

Zonne-energie
“In de varkenssector ging het steeds meer 
om volumes en kostenreductie. Dat is in 
ons land niet lang houdbaar en volgens 
mij ook onwenselijk. We hadden een wel-
varend bedrijf, maar daarvoor moesten wel 
blijven uitbreiden en intensiever werken. Ik 
heb goede buren, we gaan goed met el-
kaar om. We groeten elkaar altijd oprecht. 
Maar met elke stal die ik bouwde werd er 
minder gezwaaid. Ook dat is een belangrij-
ke reden, ik voel me verantwoordelijk voor 
mijn omgeving.

We bouwen af
Wij hebben rond het jaar 2000 gekozen 
voor de wijnbouw. Dat kost veel voorberei-
ding. Scholing, aanschaf en kweek van de 
planten. In 2007 hadden we voor het eerst 
een aantal flessen wijn. Dat betekent dat ik 
de varkenshouderij nog nodig had om de 
overstap te maken. Nog steeds trouwens, 
want de hypotheek op de schuren moet 
nog worden betaald. Maar we bouwen het 
af, voor 2020 moeten de varkens weg zijn.
Ik wil zelf zorgen dat de schuren met as-
best worden verwijderd. Ik heb ze geplaatst 
dus ruim ik ze ook weer op. Met het project 
Zon op Erf kan ik bovendien een goede 
slag slaan naar een duurzame Achterhoek. 
Want ik wil ook een goede buur zijn.

Opwekken van zonnestroom 
vervangt agrarische productie
Het opwekken van groene energie door het 
plaatsen van zonneparken op boerenerven 
biedt de Achterhoekse boeren kansen om 
het wegvallen van hun agrarische inkom-
sten op te vangen. Tegelijk kan het reali-
seren van een zonnepark op het boerenerf 
een oplossing bieden om het asbest op 
hun erf te saneren.

ZOEF helpt Achterhoekse boeren met 
goede businesscase
Een aantal boeren is geselecteerd om deel 
te nemen aan het pilotproject ‘Zon op Erf’ 
(ZOEF). Ze krijgen begeleiding van AGEM, de 
Achterhoekse Groene Energiemaatschappij.
ZOEF is een project van de provincie Gel-
derland, de Achterhoekse gemeenten en 
AGEM. Er wordt een businesscase opge-
steld die Achterhoekse boeren realistische 
kansen biedt om ‘zonneboer’ te worden.

AGEM zoekt nog enkele boeren
Zon op Erf kan nog enkele boeren een kans 
bieden om aan de pilot deel te nemen. Heb 
je interesse? Neem dan contact opnemen 
met AGEM. Bel telefoonnummer 0314-820 
388 of stuur een email te sturen naar klan-
tenservice@agem.nu.

Voor meer informatie over Zon op Erf 
ga je naar www.agem.nu of je belt met 
een medewerker van de klantenservice 
van AGEM op nummer 0314 820 388.

Bas Klein Haneveld in actie. Foto: Henk Teerink
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Mode & 19.30 uur Remigius kerk
te Hengelo Gld.

19.30 uur Remigius kerk
te Hengelo Gld.

19.30 uur Remigius kerk
te Hengelo Gld.

19.30 uur Remigius kerk

Hengelo Gld
Donderdag 13 oktoberDonderdag 13 oktoberinspiratie ShowMode &

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!

19.30 uur Remigius kerk te Hengelo Gld.
Kerk open om 19.00 uur   

Hengelo Gld

19.30 uur Remigius kerk te Hengelo Gld.

Hengelo Gld

19.30 uur Remigius kerk te Hengelo Gld.
Kerk open om 19.00 uur   Kerk open om 19.00 uur   

19.30 uur Remigius kerk te Hengelo Gld.
Kerk open om 19.00 uur   

19.30 uur Remigius kerk te Hengelo Gld.19.30 uur Remigius kerk te Hengelo Gld.

Hengelo Gld
Donderdag 13 oktober

Koop
zondag
12.00 - 17.00 uur
16 oktober

HEMA HENGELO G, 
Raadhuisstraat 21b T: 0575 465 050 

en laat je
inspireren
door onze
nieuwste

mode.

13 oktober Remigiuskerk 19.30 uur.

KOM NAAR
ONZE

MODESHOW



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

10%op de gehele
collectie

m.u.v. afgeprijsde artikelen e.a. aanbiedingen

korting

KOOPZONDAG 
16 OKTOBER

12.00 - 17.00 uur

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

Een voorproefje van deze 
collectie kunt u al zien tijdens 
onze gezamelijke modeshow 
in de Remigiuskerk, donder- 
dagavond 13 oktober om 
19.30 uur.

Dames broeken 
rondom elastiek

30% korting

Dames broeken 

OP = OP!

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

25% KORTING
NU 25% KORTING OP ONZE HUISCOLLECTIE RAAMDECORATIE. 

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

DEALER GEGEVENS

Deze actie is geldig van 30 september t/m 27 oktober 2013 Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.

Deze actie is geldig t/m 29 oktober 2016. Deze actie geldt niet in combinatie mert andere acties.

Koopzondag showroom Hengelo16 oktober 11.00 - 17.00 uur.

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl       

www.jandewinkel.nl
Zelhemseweg 22a | 7255 PT | Hengelo

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

NIEUW! STIHL COMPACT 
ACCUSYSTEEM!

€ 249*

€ 299*

€ 249*

HEGGENSCHAAR
HSA 56

€ 249*

BLADBLAZER
BGA 56

KANTENMAAIER
FSA 56

KETTINGZAAG
MSA 120 C-BQ

* € 249
BLADBLAZER
BGA 56

KANTENMAAIER HEGGENSCHAAR

KETTINGZAAG
LITHIUM-ION-
ACCU EN 
LADER

PRIJZEN INCL. 
ACCU EN LADER

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

NIEUW! STIHL COMPACT 
ACCUSYSTEEM!

€ 249*

€ 299*

€ 249*

HEGGENSCHAAR
HSA 56

€ 249*

BLADBLAZER
BGA 56

KANTENMAAIER
FSA 56

KETTINGZAAG
MSA 120 C-BQ

* € 249
BLADBLAZER
BGA 56

KANTENMAAIER HEGGENSCHAAR

KETTINGZAAG
LITHIUM-ION-
ACCU EN
LADER

PRIJZEN INCL.
ACCU EN LADER

ELEKTRISCHE
KETTINGZAAG 
MSE 170 C-Q - 30 cm

€ 179* 
ipv € 229

NIEUW
ACCUKETTINGZAAG 
MSA 120 C-BQ - 30 cm

€ 299*
PRIJS INCL. ACCU EN LADER

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

De acties zijn geldig tot 16/12/2016. * Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES

BENZINE-
KETTINGZAAG 
MS 170 - 30 cm

€ 199
ipv € 244

ELEKTRISCHE
ZUIGHAKSELAAR 
SHE 71

BENZINE-
BLADBLAZER
BG 56

NIEUW
ACCUBLADBLAZER 
BGA 56

€ 135* 
ipv € 155

€ 249 
ipv € 319

€ 249*
PRIJS INCL. ACCU EN LADER

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

De acties zijn geldig tot 16/12/2016. * Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

ELEKTRISCHE
KETTINGZAAG 
MSE 170 C-Q - 30 cm

€ 179* 
ipv € 229

NIEUW
ACCUKETTINGZAAG 
MSA 120 C-BQ - 30 cm

€ 299*
PRIJS INCL. ACCU EN LADER

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT
PLAATS
TELEFOON
WEBSITE

De acties zijn geldig tot 16/12/2016. * Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

GENIET VAN ONZE HERFSTACTIES

BENZINE-
KETTINGZAAG 
MS 170 - 30 cm

€ 199
ipv € 244

ELEKTRISCHE 
HAKSELAAR
GE 250

489
539
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ZUTPHEN - Tijdens de jaarlijkse 
bedevaartreis naar Lourdes 
in september 2016 is een hoge 
kerkelijke onderscheiding, het 
ereteken van de Heiligdommen 
van Lourdes, uitgereikt aan me-
vrouw R. (Riekje) Rijk, geestelijk 
verzorger bij Stichting Sutfene in 
Zutphen. Het ereteken werd eer-
der alleen uitgereikt aan pries-
ters. Sinds enkele jaren mag dit 
ereteken ook aan niet gewijden 
én vrouwen uitgereikt worden. 
Riekje is in Nederland de eerste 
vrouw die deze onderscheiding 
heeft ontvangen.

Al sinds 2002 zorgt mevrouw Rijk 
er voor dat gemiddeld 25 cliënten 
vanuit Sutfene mee kunnen op be-
devaartreis onder begeleiding van 
vrijwilligers en medewerkers. Me-
vrouw Rijk is er sindsdien elk jaar 
bij vanuit haar rol als geestelijk 
verzorger bij Sutfene. De 15e reis 
stond dit jaar gepland van donder-
dag 22 tot dinsdag 27 september 
2016. Na al een aantal indrukwek-
kende dagen, mocht mevrouw 
Rijk tijdens de laatste viering op 
dinsdag 27 september geheel on-
verwacht de unieke en waarde-
volle onderscheiding in ontvangst 
nemen. Deze onderscheiding is 
in de eerder genoemde viering 
door de hoofdaalmoezenier geze-
gend waarbij, geheel in de geest 
van mevr. Rijk, duidelijk werd 
verwoord dat alle vrijwilligers 
eveneens in dit waarderingsteken 
worden geëerd. Deze zogenoemde 
‘medaille d’honneur’ (= ereme-
daille) van Lourdes wordt uitge-

reikt aan mensen die zich op een 
bijzondere wijze voor de bedevaar-
ten naar Lourdes hebben ingezet. 
De onderscheiding werd namens 
de bisschop van Tarbes/Lourdes 
Mgr. Nicolas Brouwet uitgereikt 
door pater Mark Kemseke, de co-
ordinator van de Nederlandstalige 
bedevaarten in Lourdes. Hij intro-
duceerde mevrouw Rijk als “klein 
van stuk, maar een reus van een 

mens”. Mevrouw Rijk is natuurlijk 
heel blij met haar onderscheiding 
en realiseert zich hoe uniek het is 
dat zij deze in ontvangst heeft mo-
gen nemen. Toch blijft ze beschei-
den: “Ik mag dit bijzondere werk 
doen bij gratie van de cliënten. 
Zij geven ons het vertrouwen om 
mee te gaan op deze reis. Ik heb al 
zoveel waardevolle en wonderlijke 
momenten meegemaakt. Cliënten 

maar ook medewerkers bloeien 
letterlijk helemaal op tijdens de 
Lourdesreizen. Dankzij Sutfene 
en onze belangrijke sponsoren 
kunnen wij deze bijzondere bede-
vaartstocht al 15 jaar organiseren 
voor onze cliënten.” Collega gees-
telijk verzorger Regina van Veen 
is een van de mensen die Riekje 
heeft voorgedragen voor deze on-
derscheiding. “Riekje wordt door 

de heiligdommen en hoteliers in 
Lourdes zeer gewaardeerd. Mede 
door de door haar georganiseerde 
reizen vanuit Sutfene zijn er zorg-
hotels in de omgeving van Lour-
des ontstaan. Riekje wil niet dat 
de cliënten tijdens een reis in het 
acceuil moeten verblijven. Zij zijn 
meer dan hun ziekte of beperking 
en moeten dit tijdens deze bijzon-
dere reis ook mogen ervaren.”

Ook binnen Sutfene wordt het 
werk van mevrouw Rijk en me-
vrouw Van Veen zeer gewaardeerd. 
“Als geestelijke verzorgers hebben 
wij aandacht voor verschillende 
levensvragen. Mensen daarin mo-
gen ontmoeten en tot steun zijn, 
zien wij als een van de belangrijk-
ste taken van ons werk. Op bijzon-
dere momenten van het leven kan 
er behoefte zijn aan woorden en 
symbolen, aan gebed, aan een zie-
kenzegening, een lied, een lichtje 
of een zegen. Ook daarvoor kan 
er een beroep op ons gedaan wor-
den. Een belangrijk uitgangspunt 
daarbij is dat wij er willen zijn voor 
een ieder, ongeacht haar of zijn le-
vensbeschouwelijke of kerkelijke 
achtergrond.”

De Zuid-Franse plaats Lourdes 
werd in 1858 wereldberoemd, 
doordat het meisje Bernadette 
Soubirous in een grot 18 keer een 
verschijning van Maria zag. In 
ruim 150 jaar groeide het stadje uit 
tot het bekendste Mariabedevaar-
toord ter wereld. De grot van de 
verschijningen wordt jaarlijks door 
zo’n zes miljoen pelgrims bezocht.

Als eerste vrouw van Nederland ontvangt mevrouw Riekje Rijk 
het ereteken van de Heiligdommen van Lourdes

Mevrouw Riekje Rijk spreekt dankwoord uit - in haar hand heeft zij het zojuist ontvangen ereteken van de Heiligdommen van Lourdes. 
Foto: PR
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OPRUIMING
Kortingen 

oplopend tot 30%
Op fietsen en electrische fietsen.
Gazelle • Batavus • Giant • Koga 

• Sparta • Cortina • Alpina • Ghost
Zondag 16 oktober zijn wij gesloten.



Kansen voor energie uit 
waterkracht
ACHTERHOEK - Wie energie uit 
waterkracht wil opwekken in de 
Achterhoek of Liemers, kan dit 
het beste doen bij één van de 
negen stuwen in de Berkel en de 
Oude IJssel. Waterschap Rijn en 
IJssel heeft de kansen in kaart 
gebracht voor energie uit water-
kracht in de beken en rivieren in 
haar werkgebied. Hiermee wil 
zij marktpartijen en particulie-
ren de kans geven om duurzame 
energie op te wekken op eigen-
dommen van het waterschap. 
Geïnteresseerden kunnen vanaf 
7 oktober 2016 voorstellen indie-
nen via de website.

Uit het onderzoek naar potenti-
ele locaties voor energie uit water-
kracht komen negen stuwen naar 
voren: vier in de Oude IJssel en vijf 
in de Berkel. Op deze locaties is er 
voldoende verval (hoogteverschil) 
en voldoende wateraanbod op 
lange en/of middellange termijn. 
Het is ook mogelijk om bij de iets 
kleinere stuwen in andere beken 
energie op te wekken. Het is aan 
de initiatiefnemer om af te wegen 
of een (al dan niet tijdelijke) in-
stallatie voor hem of haar interes-
sant is. Het waterschap beoordeelt 
de aanvragen en de uiteindelijke 
plannen. Uiteraard staat voorop 
dat het waterschap het waterpeil 
en het watersysteem goed kan blij-
ven beheren.

Energieneutraal
Het waterschap wil 100% energie-
neutraal worden en zet daarom in 
op het opwekken van duurzame 

energie op en om haar eigendom-
men. Energie uit zon, wind, water-
kracht en vergisting (biogas) zijn 
allemaal opties. Voor energie uit 
waterkracht stelt het waterschap 
nu haar watergangen ter beschik-
king aan initiatieven van derden 
en biedt zij kennis en advies aan.
Heemraad Antoinet van Helvoirt: 
“We willen onze verantwoorde-
lijkheid nemen op het gebied van 
klimaat en duurzaamheid en 100% 
energieneutraal worden. Met het 
openstellen van onze watergan-
gen voor waterkracht initiatieven, 
zijn we weer een stapje dichterbij.”

Aanmelden
Geïnteresseerde partijen kunnen 
via een formulier op de website 

aangeven waar, hoe en voor hoe 
lang zij een waterkrachtcentrale 
willen ontwikkelen. Het water-
schap beoordeelt de ingediende 
informatie op juistheid en volle-
digheid. De partij die als eerste de 
juiste en volledige informatie heeft 
ingediend, mag een plan van aan-
pak uitwerken. Als dit goed onder-
bouwd en reëel is, gaat het water-
schap een overeenkomst met die 
partij aan.

De website www.wrij.nl/water-
kracht met uitgebreide spelregels 
en het aanmeldformulier staat 
vanaf 7 oktober online.
   

 ■ www.wrij.nl/waterkracht

WINTERSWIJK - Aanstaand weekeinde, op zaterdag 15 en zondag 16 ok-
tober houdt Transit Oost in haar nieuwe museumwerkplaats naast het 
station in Winterswijk de Transit Oost Themadagen Spoor & Techniek.

Naast de unieke vaste collectie 
geeft Transit Oost het thema in-
vulling door bijzondere collecties 
en activiteiten. De museumwerk-
plaats biedt tijdens de thema da-
gen onderdak aan verschillende 
modelspoorbanen, (historische) 
bussen, treinen, demonstraties, 
workshops en activiteiten voor de 
gehele familie. In samenwerking 
met Arriva is een echte trein, voor 
de kenner een Spurt GTW 2/6, te 
bezichtigen. Zelfs de onderzijde 
van de trein kan bekeken worden!. 
Ook historische bussen, waaron-
der de GTW T-Ford uit 1923 zijn 
te bewonderen. Ook kunnen de 
bezoekers kennis maken met de 
grootse modelspoorvereniging 

van Europa: FREMO. Deze komt 
met twee module-modelspoor-
banen in de schaal H0 en 0. Het 
in model nagemaakt emplace-
ment van station Neede is hiervan 
onderdeel. De modelbanen zijn 
echte meesterstukken in model-
bouw. Met grote precisie en oog 
voor detail zijn de treinen, gebou-
wen en landschap gebouwd. Te-
genwoordig wordt op de model-
treinbanen ‘digitaal’ gereden. Om 
hierover alles te weten te komen is 
een speciale stand ingericht met 
een digitale (computer gestuurde) 
modeltreinbaan.
Speciaal voor kinderen is er, ge-
organiseerd samen met Bentink 
Modelspoor uit Apeldoorn, een 

workshop. Kinderen kunnen on-
der begeleiding zelf een huisje in 
elkaar zetten en dat samen met 
wat landschap op een plankje ma-
ken. Voor kinderen is er een Mär-
klin My World modelbaan. Hierop 
mogen de kinderen zelf met trei-
nen rijden.
De Transit Oost Themadagen zijn 
op de Kleine Parallelweg 5 in Win-
terswijk, naast het station. Parke-
ren kan bij de Sport- en turnhal 
bij het Gerrit Komtij College aan 
de Parallelweg. Bezoekers kunnen 
daarvandaan eenvoudig en veilig 
via de tunnel naar het station en 
naar de museumwerkplaats wan-
delen. De entree voor volwasse-
nen is vier euro, kinderen betalen 
een euro.
   

 ■ www.Transitoost.nl

Transit Oost Themadagen

Kinderen mogen zelf ook spelen en bouwen. Foto: PR

Een kaart met mogelijke locaties. Foto: WRIJ

Inwoners presenteren 
plannen voor landschap
REGIO - Afgelopen voorjaar gin-
gen meer dan 200 bewoners uit de 
driehoek Zutphen, Lochem, Hen-
gelo (Gld) met elkaar in gesprek 
over het landschap tijdens de 
Streekconferentie Graafschap400.

Na deze dag zijn zo’n 60 enthou-
siaste deelnemers in groepen aan 
de slag gegaan met de ideeën die 
op tafel kwamen.

Op zaterdag 8 oktober presenteren 
deze groepen de voortgang. Hoe 
hebben zij de plannen verder uit-
gewerkt, wat is er bereikt en waar 
staan ze nu? Iedereen is welkom 
van 13.00 tot 16.00 uur; om te luis-
teren, tips te geven of aan te haken 
bij een van de groepen. Locatie: 
kasteel Hackfort, Baakseweg 8 in 
Vorden. Aanmelden is gewenst en 
kan via info@graafschap400.nl

Buitenland
Montferland. Het is maar een 
naam. Van een landstreek, of zo-
als sommigen zeggen, een stukje 
van de Achterhoek. Het is ook de 
naam van een gemeente. Maar 
dat was het niet, nog lang niet, 
toen ik voor het eerst over het 
Montferland hoorde vertellen. Dat 
was op de basisschool, toen nog 
lagere school geheten, in de aard-
rijkskundeles. Waarschijnlijk in de 
derde klas, dus wat tegenwoordig 
groep 5 is, want daarin werd (en 
wordt, naar ik aanneem) de topo-
grafie van de Nederlandse provin-
cies voor het eerst behandeld. Er-
van uitgaand dat meester De Jong 
vanaf Groningen naar beneden 
werkte was het net na mijn ne-
gende verjaardag dat Gelderland 
aan de beurt kwam. En ik dus de 
naam Montferland voor het eerst 
hoorde.

Het is een jeugdherinnering die 
me nog echt goed bijstaat. Daar-
door weet ik nog precies wat het 
noemen van die naam Mont-
ferland door meester De Jong 
bij mij teweeg bracht. Ik begon 
prompt weg te dromen. Zag me-
zelf op verre reizen, spannende 
ontdekkingstochten. Qua klank 
had Montferland voor mij niets 
te maken met de buurprovincie 
Gelderland. Nee, Montferland 
klonk exotisch en avontuurlijk. 
Het moest wel heel ver weg zijn. 
In ieder geval veel verder dan die 
hooguit veertig centimeter op de 
landkaart die meester op het bord 
had gehangen!

In werkelijkheid lagen er he-
melsbreed nog geen vijftig kilo-
meter tussen mijn Twentse ge-
boorteplaats en ‘s-Heerenberg, 
de hoofdstad van Montferland. 
(Sorry Didammers, ik weet dat 
bij jullie het gemeentehuis staat, 
maar toch…..). Ondanks die ge-
ringe afstand duurde het nog een 
jaar of tien voordat ik het Mont-
ferland voor het eerst met eigen 
ogen aanschouwde. Toen wist ik 
natuurlijk al lang dat ik niet in het 
buitenland was, maar gewoon in 
een stukje Nederland, op de grens 
van Achterhoek en Liemers. Maar 
toch…. Het voelde wel een beetje 
als buitenland. Sowieso was ik 
onder de indruk van de ‘bergen’. 
Logisch, want opgegroeid tussen 
Markelose Berg (40,1 meter) en 
Needse Berg (34,6 meter) was ik 
natuurlijk helemaal niets gewend. 

Die twee heuveltjes zag je ook niet 
al van verre, de twee keer zo hoge 
Hulzenberg en Galgenberg wel.

Bij die eerste kennismaking bleef 
het voorlopig. Bijna een halve 
eeuw lang. Ja, hoe vaak reed ik la-
ter niet over de A18 richting Ach-
terhoek. Dan zag ik daar rechts 
die bergen haast uitnodigend uit 
het landschap oprijzen. Het was 
alsof ze me wenkten: kom hier 
eens een keertje wandelen of 
fietsen. Telkens weer nam ik me 
voor dat ook te doen. Maar om de 
een of andere reden kwam het er 
nooit van.

Tot vorige week. Mijn geliefde en ik 
hadden een dagje fietsen gepland, 
maar waar we heen zouden gaan, 
daarover hadden we het nog niet 
gehad. De broodjes waren al ge-
smeerd en de fietsen achter op de 
auto gezet en zij keek me aan met 
een blik van ‘weet je het al?’ In een 
opwelling zei ik: “Het Montferland. 
Nu eindelijk eens!”

Ik moet zeggen, we hebben er 
geen spijt van gehad. Allerminst. 
Eerst was daar al die aangename 
kennismaking met ‘s-Heerenberg. 
Tientallen keren ben ik er door, 
of nee, er langs gekomen, op weg 
naar mijn een-na-oudste zus, die 
in Groesbeek woont. Nooit er-
over nagedacht om op een van 
die rotondes eens af te slaan in 
plaats van door te rijden. En dus 
ook nooit geweten wat een ver-
schrikkelijk leuk stadje het is. En 
hoe prachtig dat kasteel daar ligt. 
Tja, en dan beleef je al fietsend 
dat landschap. Ik heb er maar 
één woord voor: genieten!!! En 
het voelt nog steeds een beetje 
buitenlands hoor! Ook letterlijk, 
in billen en bovenbenen. We zijn 
zo’n beetje om het Bergher Bos 
heen gefietst. Da’s hooguit een ki-
lometer of dertig, maar het voelde 
als het dubbele. Die klimmetjes 
tikken flink aan, zeker als je ze niet 
gewend bent.

Maar het was de moeite meer dan 
waard. En we gaan zeker terug 
om te fietsen en ook een keer om 
wandelen. Er valt vast nog genoeg 
te ontdekken. Nu eerst wacht ons 
een weekje vakantie. Een rustig 
hotelletje in het Sauerland. Ik ver-
wacht, nee weet bijna zeker, dat 
het daar ook heel mooi is. Het lijkt 
er vast op het Montferland.

Zwaleman

Dat bijzondere evenement nog eens bekijken?

Foto.nl
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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.

Commercieel Medewerker Binnendienst m/v 

Spreek en schrijf je goed Duits, ben je commercieel en 
sta jij aan het begin van je carrière?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze binnendienst functie heb je hoofdzakelijk contact met 
zakelijke klanten. De nadruk ligt op de zakelijk markt, waarbij je 
de klant telefonisch informeert over o.a. orders, technisch vragen 
en andere product gerelateerde vragen. Omdat het bedrijf sterk 
groeiende is op de Duitse markt zoeken wij iemand die de Duitse 
taal goed beheerst,  zowel in woord als geschrift. Het bedrijf ver-
koopt haar producten enkel en alleen aan zakelijke klanten. Echter 
kan het wel voorkomen dat particuliere klanten aan komen om de 
producten in een showroom te bekijken. Als jij kunt tekenen met 
een 3D tekenpakket, is dat een groot voordeel! Voor deze functie 
zoeken wij een starter met een sterk commerciële drive die in de 
omgeving van Zutphen woont.

Werkplaatstimmerman m/v

Wil jij werken in een timmerfabriek en je richten op de 
productie van speciale producten?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het maken van diverse 
constructies van hout. Je werkt vanaf tekening en bijna geen pro-
duct is hetzelfde. De producten worden met name gebruikt voor 
transport van (machine)onderdelen die vaak erg kostbaar zijn. Het 
is dus belangrijk dat je de constructies degelijk en goed in elkaar 
zet. Voor deze vacature zoeken we mensen die in de regio van 
Borculo wonen. 

Timmerman m/v 

Sla jij de spijker op zijn kop en wil je bouwen aan je 
toekomst? Dan ben jij de timmerman die wij zoeken!
Onze opdrachtgevers zijn gerenommeerde bouw- en aannemers-
bedrijven in Oost-Nederland. Ze voeren verschillende projecten 
uit in de woning- en utiliteitsbouw. Je verricht vakkundig werk-
zaamheden op nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten 
in bestaande woningen en andere gebouwen. Je denkt mee met 
de uitvoerder of voorman over de organisatie van het werk en 
ondersteunt hem in de uitvoering. Voor dit werk zoeken wij echte 
vakmannen, met timmerdiploma en VCA.

Productiemedewerker Textiel m/v 

Ben jij gedreven en nauwkeurig? 
Heb jij kennis van textiel?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als productiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het bedie-
nen van een machine die grote rollen textiel omzet in kleinere rollen 
met diverse afmetingen. Tijdens deze mutatie controleer je het 
textiel op diverse fouten. Dit doe je met behulp van een lichtbak, 
waardoor onder andere weeffouten beter zichtbaar worden. Naast 
deze werkzaamheden kan het ook voorkomen dat je op andere 
afdelingen wordt ingezet, waar je diverse productiewerkzaamhe-
den uitvoert. Het gaat om fysiek zwaar werk en je werkt in twee 
ploegendienst. Wij zoeken een kandidaat die in de omgeving van 
Goor woont. 

Leerling Operator m/v

Ga jij secuur te werk, wil jij het vak operator leren en 
vind jij het geen probleem om daarbij 
in ploegen te werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van leerling operator ben jij 
verantwoordelijk voor de dagelijkse productie. 
Jij gaat hierbij nauwkeurig te werk en je gaat 
voor de beste kwaliteit. Eventuele problemen 
in de productie los jij op. Er is volop ruimte om 
de fijne kneepjes van het vak te leren, waarbij 
eigen initiatieven ook welkom zijn. Voor dit 
werk zoeken wij een kandidaat die graag in 
de techniek wil werken, bereid is om in 2- en 
3-ploegen te werken en in de directe omge-
ving van Zutphen woont.

VACATURE
Wegens groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar:

(JUNIOR) ACCOUNT ENGINEER 

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR

VOORMAN AUTOMATEN
Kijk voor meer informatie over 

deze vacatures op onze website.
 

Heb je belangstelling voor één van deze vacatures?
Stuur dan vóór 25 oktober a.s. een sollicitatiebrief, voorzien van CV, 

per e-mail naar pz@goma.nl of gebruik het online 
sollicitatieformulier op onze website.

Goma B.V. Ruurloseweg 80-a, 
7255 MA Hengelo Gld. 

Tel.: 0575-468211  •   www.goma.nl

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
15 - 16 oktober, R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 16 oktober, 10.00 uur, dr. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 16 oktober, 10.00 uur, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 16 oktober, 10.00 uur, mevr. J. Ruiterkamp, Vorden, 
dialectdienst.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 16 oktober, 9.30 uur, Eucharistieviering, J. Hulshof, em.-pater.  

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 oktober, 9.30 uur, Anders Vieren, werkgroep. 

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

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

Kringloop “De Boedelhof” 
Enkweg 17b in Vorden di 
t/m vrij 9.00 - 17.00 zat. 9.00 
- 16.00 laatste zaterdag vd 
maand magazijn verkoop 
De Boedelhof is ook een 
dagbesteding locatie voor 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dus zoekt 
u voor uzelf of iemand an-
ders een goede, gezellige en 
betrouwbare locatie ... bel 
gerust. Tel. 0575-555456 of 
info@deboedelhof.nl
   

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

Woensdag 19 oktober is in 
de Doolhof een Spokentocht 
van 20.00 tot 22.00 u. Kind. € 
2.= volw. € 2.50 Doolhof Hen-
geloseweg te Ruurlo. Inl. tel. 
0573453926.
   

Vers Vlees Slagerij. Gratis 
thuis bezorgen. Tel: 06-
23537798. Malse Runder 
Biefstuk kilo 10,00; Gehakt 
H.O.H kilo 3,50; Geh.ballen 
per stuk 0.65; Vark. Haas Kilo 
7,50; Varkens poten kilo 1,99; 
spek rollade kilo 6,50.
   

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

Verkoop mooie bio-, eet- en 
sierpompoenen. Open ma. 
t/m zat. 9.00 - 17.00 uur. 
Herfsttip; workshop pom-
poenen uithollen als sfeer-
licht. 10.00 - 12.00 en 13.30 
- 16.00 uur. Aanmelden voor 
deelname tel.: 0314-324356. 
www.aaldering-destek.nl 
Zelhem.
   

Depressie overwinnen. Het 
is mogelijk! Bel 06-23345441 
info: www.wilmatepaske.nl.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

HESSENHAL
Zondag 16 oktober
10.00 - 17.00 uur
Monumentenweg 30

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

VLOOIENMARKT
ZELHEM

Zondag 23 oktober
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL DE POL
Vincent van Goghstraat 72

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

VLOOIENMARKT
DOESBURG

Zondag 30 oktober
10.00 - 17.00 uur

Sporthal Beumerskamp
   Breedestraat 39

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

HULP GEVRAAGD 
VOOR DE ZATERDAG
Martin Spiegelenberg 

tel.: 06-5432 3046.

WESPENNESTEN 
BESTRIJDING

06-54323046; 
Martin Spiegelenberg

VOLOP POMPOENEN 
EN SIERVRUCHTEN 

De balletjes die zo 
mooi rood verkleuren 

zijn er ook weer!
Verkoop naast de Aldi 

in Vorden. 
Martin Spiegelenberg. 

Tel. 06-54 32 30 46.

www.microkredietvoormoeders.org

GEEF DE ALLERARMSTE
MOEDERS IN AZIË EEN KANS! 



Al jarenlang bezoeken vijftigplussers uit de provincie Gelderland en Overijssel de vijftig-
plus beurs in Utrecht. “Wat in Utrecht mogelijk is moet toch zeker ook in Oost-Nederland 
kunnen” was het idee van de ouderenbonden in Gelderland en Overijssel. Bijna een jaar 
geleden sloegen de KBO Gelderland, de KBO Overijssel en de PCOB de handen ineen en 
starten ze met de voorbereiding van de “55 PLUS VIERDAAGSE” Na bijna een jaar ver-
gaderen, na honderden telefoontjes is de organisatie rond en gaat op woensdag 19 tot 
en met zaterdag 22 oktober de deuren open van de Hanzehal te Zutphen voor de eerste 
editie van de “55 PLUS VIERDAAGSE Oost-Nederland”.

De “55 PLUS VIERDAAGSE” bestaat eigenlijk uit een drietal onderdelen. Er is een com-
plete huishoudbeurs waar ongeveer honderd bedrijven zich presenteren. Naast deze 
commerciële standhouders is er een informatiemarkt gericht op de 55 plussers. 
En omdat het organisatieteam de bezoekers van de “55 PLUS VIERDAAGSE” een gezellig 
dagje uit willen aanbieden is er volop amusement. 
 
Complete huishoudbeurs
Het huishoudbeurs gedeelte van de “55 PLUS VIERDAAGSE” bestaat uit een viertal 
thema’s. Als eerste thema is gekozen voor sfeervol wonen en leven. Op dit thema vindt 
men onder andere diverse bedden, meubels, relaxstoelen, sauna’s, groenvoorziening 
e.d. Kortom alles op het gebied van het inrichten in en om de woning. Het organisatie-
team heeft gezondheid en beweging als tweede thema gekozen. Hoe ouder men wordt 
hoe meer men op de gezondheid moet letten. Op dit thema dan ook de nieuwste fietsen, 
gezondheid, vitamines en verzorgingsproducten.

De 55 plusser van nu heeft meer vrije tijd dan vroeger. Vandaar dat het derde thema 
gaat over reizen. Van verre exotische reizen tot leuke tripjes in eigen land. Het laatste 
thema gaat over hobby en creativiteit. Hier volop demonstraties van gereedschappen en 
producten die de hobbyist zal boeien. 
 
Veel artiesten
De rode draad van de “55 PLUS VIERDAAGSE” is genieten en amuseren. Het organisa-
tieteam wilt u het leukste dag van het jaar aanbieden. Vandaar dat op een groot podium 
praktisch continu artiesten, koren en orkesten optreden. Hier kunt u uitrusten en luiste-
ren naar muziek en zang speciaal voor u uitgezocht. Onder het genot van een hapje of 
drankje genieten, meezingen en misschien een dansje wagen.  

Mode show
Een trekker voor iedere consumentenbeurs is altijd de modeshow. Deze mag dan ook 
niet ontbreken op de “55 PLUS VIERDAAGSE”. Twee keer per dag verzorgd modehuis 
Van Leersum een professionele modeshow gericht op de 55 plusser. Mooie eigentijdse 
kleding die laat zien dan een 55 plusser ook trendy kan zijn. 

Oost-Nederland krijgt  
eigen 55 Plus beurs

Dé beurs voor 55 plussers in Oost-Nederland

woensdag 19 t/m zaterdag 22 oktober
Hanzehal Zutphen 
Fanny Blankers-Koenweg 2 - 7203 AA Zutphen

Openingstijden: van 10.00 tot 17.00 uur

 www.55plus4daagse.nl

Beursthema’s: 
  Sfeervol wonen 
 Gezondheid & beweging 
 Reizen 
 Hobby & creativiteit 
 Podiumprogramma 
 Modeshow
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Reductiebon
Entreekaart van € 10.- voor € 2,-  
Geldig op woensdag of zaterdag
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