
Zaterdag 14 november vindt voor de 
36e keer de nagebootste jacht met paarden 
en meute honden in Vorden plaats. B  3

Burgemeester Marianne Besselink en Ria Aartsen (r), voorzitter van de Wereldwinkel Vorden, tijdens de onthulling van het nieuwe logo. Foto: PR

Burgemeester Marianne Besselink onthult logo 
tijdens heropening Wereldwinkel Vorden
Alle vrijwilligers 
zijn druk 
geweest met de 
verandering in de 
winkel
VORDEN - Vele belangstellenden 
waren vandaag, vrijdagmiddag 6 
november, aanwezig bij de her-
opening van de Wereldwinkel in 
Vorden aan de Kerstraat 1a. Niet 
alleen heeft de Wereldwinkel in 

Vorden een metamorfose onder-
gaan, ook werd vandaag om 14.00 
uur het nieuwe logo aan de voor-
gevel van de winkel onthuld door 
niemand minder dan de nieuwe 
burgemeester Marianne Besselink.
Mevrouw Aartsen, voorzitter van 
de Wereldwinkel Vorden, heette 
alle aanwezigen aan de voorzijde 
van de Wereldwinkel welkom en 
vertelde over het doel van de We-
reldwinkel en over de projecten 
en positieve effecten die hieruit 
zijn voortgevloeid. “Het doel van 
de Wereldwinkel is om te probe-
ren producenten in derdewereld-

landen in hun eigen onderhoud te 
laten voorzien. Dit doen we onder 
andere door de verkoop van pro-
ducten.” En de verkoop van deze 
producten is zeer divers. Van kof-
fie uit Brazilië en Columbia, tot 
kleden uit Nepal en sieraden uit 
Afrika; het is allemaal verkrijgbaar 
bij de Wereldwinkel. 

Daarna nam burgemeester Ma-
rianne Besselink het woord en 
liet haar waardering blijken voor 
het initiatief van de Wereldwin-
kel en voor de tijd en moeite die 
vele personen hierin steken. Alle 
vrijwilligers, en in veel gevallen 
ook de partners, hebben meege-
holpen met de metamorfose van 
de Wereldwinkel. Voorzitter Ria 
Aartsen:”Alleen de vloerbedek-
king is gelegd, de rest is allemaal 
door de vrijwilligers gedaan!”. De 
Wereldwinkel heeft een frissere 
uitstraling gekregen. Eén van de 
vrijwilligers:”Wij hebben zelf al-
lemaal het gevoel dat de ruimte 

groter is geworden, puur doordat 
de inrichting veranderd is”. 

Vervolgens werd het nieuwe logo 
onthuld en gaf mevrouw Aartsen 
uitleg over de totstandkoming 
van het logo en de betekenis. Zo 
bestaat het logo uit een Wereld-
bol met verschillende kleuren 
‘poppetjes’ hand in hand om de 
wereldbol heen. Mevrouw Aart-
sen licht toe:”Deze poppetjes om 
de wereldbol heen symboliseren 
de verschillende werelddelen en 
mensen binnen deze werelddelen, 
omdat wereldwijd producten bij 
de Wereldwinkel verkrijgbaar zijn”. 

Na het openingswoord was het 
dan eindelijk tijd voor de aanwe-
zigen om, onder het genot van een 
hapje en drankje, een kijkje te ne-
men in de vernieuwde Wereldwin-
kel. De reacties op de verandering 
binnen de Wereldwinkel waren 
zeer positief. Ervaar het zelf en 
kom ook een kijkje nemen. 

 

Nieuwe invulling 
pand voorzijde 
AH Grotenhuys
VORDEN - Het pand aan de voor-
zijde van AH Grotenhuys aan de 
Dorpsstraat, waar tot voor kort ma-
kelaar Dirk van Houwen was ge-
vestigd, krijgt een nieuwe invulling. 
Wilbert Grotenhuys heeft diverse 
plannen voor de 38 vierkante me-
ter vloeroppervlakte, om te begin-
nen een tijdelijke uitverkoop van 
non food-producten. Grotenhuys 
vertelt: “Klanten spreken me in de 
winkel aan met de vraag wat er gaat 
gebeuren met het pand. Dat is ook 
logisch want het is redelijk beeldbe-
palend in de Dorpsstraat. En toen 
de makelaar er zat bleven mensen 
‘s avonds vaak even voor de etala-
ges staan om naar het huizenaan-
bod te kijken.” Grotenhuys begint 
met leven in de brouwerij te bren-
gen in de voormalige Mitra-slijterij. 
Van 11 tot en met 14 november zijn 
er onder meer huishoudelijke arti-
kelen, kleding, servies, pannen en 
bijvoorbeeld zeeppoeder te koop 
tegen vijftig procent korting (zie de 
advertentie op de achterpagina van 
deze krant). “Maar ook voor de rest 
van dit jaar en de periode daarna 
hebben we plannen met het pand. 
We willen het weer levendig ma-
ken, sfeer creëren. Te beginnen 
met kerst. Daarna gaan we ons op 
de verschillende seizoenen richten, 
al zijn er meer ideeën. We houden 
het voorlopig in eigen beheer.”

Koninklijke 
Onderscheiding
Uit handen van burgemeester 
Marianne Besselink ontving 
Vordenaar Theo Groot Nuelend 
zaterdagavond 7 november, tij-
dens zijn afscheid bij de feeste-
lijke jaarlijkse korpsavond van 
de Brandweer Lochem, een Ko-
ninklijke onderscheiding.
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46  nr.

Stoomdijk 13-15

7245 PN Laren Gld

Tel: 0573 - 44 80 88

tuinpark@almatlaren.nl

www.almatlaren.nl

Landbouw VerhuurIndustrie Tuin en Park

Maak zelf uw     
   compost

Met behulp van de hakselaars 

creëert u gemakkelijk uw 

eigen compostmateriaal. 

vanaf
 € 349,-

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

0573 - 25 17 61

Mail of bel
de redactie!

Voor het inzenden van uw nieuws, 
verslagen, tips en aankondigingen.

redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20

Jaargang 77



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

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg

voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

je het leven ook kunt 

vieren bij een uitvaart?

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

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

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Geschokt en diep bedroefd hebben we kennis 
genomen van het plotselinge overlijden van onze 
lieve en bescheiden collega

Janneke Woestenenk-Ligtenberg

Janneke heeft als huishoudelijk medewerker vanaf 
2009 gewerkt op Zozijn locaties in Vorden en 
Zutphen

We wensen de familie en in het bijzonder Sanne en 
Rick veel sterkte toe  met het verwerken van dit 
verlies

Namens cliënten, medewerkers en collega’s
Louise Rouwhorst en Eugène Eiling

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons 
heeft betekend, hebben wij geheel onverwacht 
afscheid moeten nemen van onze lieve en 
zorgzame vader, trotse opa en lieve vriend

Bennie Schieven

~ Bernard ~

weduwnaar van Mieneke Schieven-Bruil
partner van Riek Beumer

* 29-5-1937 † 3-11-2015

 Vorden:  Rita en Erik
       Bram, Susan

 Varssel:  André en Karin
       Lotte en Gertjan
       Rosa

 Hengelo Gld.:  Riek Beumer

Wichmondseweg 4, 7255 KX Hengelo Gld.

De afscheidsdienst en begrafenis hebben op zaterdag 
7 november plaatsgevonden te Hengelo Gld.

Hierbij willen we iedereen bedanken die ons 50 jarig 
huwelijksfeest op 31 oktober jl. tot een onvergetelijke 
dag hebben gemaakt door bloemen, kaarten, een 
belletje of een handdruk.

Annie en Reint Wesselink
Dr. W.C.H. Staringstraat 17
7251 AL Vorden

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

HOVENIERSBEDRIJF  LUIJENDIJK

www.hoveniers-luijendijk.nl

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

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

T:    0575-521796                                                
M:  06-55072626                                           

E:   info@heijinkbouw.nl  
W: www.heijinkbouw.nl           

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

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

Maandaanbieding 
NOVEMBER:

WILT U GEBRUIK MAKEN
VAN GRATIS INTERIEURADVIES 

AAN HUIS?
Vraag ernaar in één van onze winkels!

EEN DIERBARE OVERLEDEN?
Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie in de colofon op pagina 5.

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie in de 
colofon op pagina 5.

EEN WOLK
VAN EEN BABY?

Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Koninklijke onderscheiding voor
Vordenaar Theo Groot Nuelend

VORDEN - Uit handen van burge-
meester Marianne Besselink van 
de gemeente Bronckhorst ontving 
Vordenaar Theo Groot Nuelend 
zaterdagavond 7 november tijdens 
zijn afscheid bij de feestelijke jaar-
lijkse korpsavond van de Brand-
weer Lochem in de Hoofdige Boer 
in Almen een Koninklijke onder-
scheiding. Theo Groot Nuelend 
kreeg de versierselen behorende 
tot Lid in de Orde van Oranje - 
Nassau opgespeld.

Door Jan Hendriksen

Theo Groot Nuelend (60) was 
sinds 1985 lid van de vrijwillige 
brandweer in Lochem. "Het mag 
duidelijk zijn dat hij zich hiermee 
geruime tijd voor de samenle-
ving heeft ingespannen. De duur, 
maatschappelijke betekenis en 
uitstraling van zijn activiteiten 
voor de openbare veiligheid in Lo-
chem hebben tot de Koninklijke 
onderscheiding geleid", aldus bur-
gemeester Marianne Besselink die 
speciaal voor deze gelegenheid 
vanuit Groningen naar Almen was 
gekomen.

Theo Groot Nuelend begon zijn 
brandweercarrière overigens bij 
de vrijwillige brandweer in Vor-
den. Maar nadat hij naar Lochem 
verhuisde werd Groot Nuelend lid 
van het vrijwilligerskorps in Lo-
chem. En nadat de familie tien jaar 
geleden weer naar Vorden terug-
verhuisde bleef Theo lid van het 
korps in Lochem omdat hij werk-
zaam is als chef Technische Dienst 
(TD) bij mengvoederbedrijf For-
Famers in Lochem. "Ik draaide 
dan ook grotendeels 'dagdiensten' 
bij de brandweer", aldus de afge-
zwaaide brandweerman die als 
brandwacht tweede klas begon en 
'opklom' tot de functie van 'brand-
meester'.

De grootste impact in al die dertig 
jaar vormde voor hem de groot-
schalige brand bij de Mepal aan de 
Kwinkweerd in Lochem eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Theo: 
"Dat was een megabrand van on-
gekende omvang die me nadruk-
kelijk is bijgebleven. Maar ook 
verkeersongevallen waarbij kinde-

ren betrokken waren maakten op 
mij een grote indruk." Groot Nu-
elend maakte in de drie decennia 
diverse reorganisaties mee. "Maar 
ondanks alle opschaling naar nu 
de cluster IJsselstreek -waar alle 
korpsen uit de gemeenten Lo-
chem, Zutphen en Brummen deel 
van uitmaken- bleef ik plezier 
houden in het vrijwillige brand-
weerwerk." "En dat ging zelfs zo 
ver dat Theo ooit op een camping 
in Lochem overnachtte", zo liet 
postcommandant Jeroen Regelink 

van de post Lochem zaterdag-
avond weten. "We hadden op een 
gegeven moment geen bevelvoer-
der beschikbaar. Theo heeft toen 
een weekeinde lang overnacht op 
Camping Erve Harkink om direct 
paraat te zijn." Naast de Koninklij-
ke onderscheiding ontving Groot 
Nuelend zaterdagavond ook nog 
de versierselen behorende bij der-
tig jaar Brandweer Lochem. Deze 
werden door burgemeester Sebas-
tiaan van 't Erve van de gemeente 
Lochem aan Theo overhandigd.

   

Voor de 36e keer nagebootste jacht met 
paarden en meute honden in Vorden
VORDEN - Een jacht met paarden 
en een meute honden: ofwel de 
jaarlijkse Slipjacht. Zaterdag 14 
november vindt deze door traditie 
omgeven nagebootste jacht voor 
de 36e keer in Vorden plaats. Ver-
antwoordelijk voor de organisatie 
is Jachtcomitié Vorden bestaande 
uit Albert Mulderije, Appie Noord-
kamp en Tiny Koning. Te gast zijn 
zaterdag leden van de Koninklijk 
Nederlandse Jacht Vereniging 
(KNJV).

Door Jan Hendriksen

De slipjacht komt oorspronkelijk 
uit Frankrijk, maar de jacht zoals 
die in Vorden wordt gehouden, 
vertoont meer gelijkenis met fox-
hunting zoals dat sinds het mid-
den van de 18e eeuw in Engeland 
wordt bedreven. Belangrijk ver-
schil met het Engelse gebruik is 
dat er bij deze slipjacht niet op die-
ren gejaagd wordt maar door de 
meute en volgers slechts een geur-
spoor (scent) van een vos wordt 

gevolgd. Er bestaat een duidelijke 
taakverdeling tussen de deelne-
mers. De Master (André van Leeu-
wen) is verantwoordelijk dat de 
meute gedisciplineerd is en goed 
jaagt. De Huntsman (Gert Lou-
rens) is in dienst van de KNVJ en 
verantwoordelijk voor de verzor-
ging en training van de meute. De 
Whippers-in assisteren de Hunts-
man bij de training en tijdens de 
slipjacht. Master, Huntsman en 
Whippers-in vormen gezamen-
lijk de equipage. De Fieldmasters 
(Boudewijn van Heuveln en Henk 
Rottinghuis) zijn op de jachtdag 
de gastheer namens de vereniging 
en zijn tijdens de slipjacht verant-
woordelijk voor de gedragingen in 
het veld. Het verzamelpunt voor 
de jacht is zaterdag de Kasteel-
weide van Kasteel Vorden waar 
wethouder Antoon Peppelman 
van de gemeente Bronckhorst om 
13.00 uur de deelnemers welkom 
zal heten. De inzet van de eerste 
run is om 13.15 uur nabij de brug 
over de Veengoot aan de Henge-

loseweg, vervolgens gaat de route 
via de Deldenseweg, Hammink-
weg terug naar de Hengeloseweg 
waar de 'kill' bij Kasteel Kiefts-
kamp plaatsvindt. De tweede run 
start rond 14.00 uur vanaf Kasteel 
Kieftskamp via de Berkendijk, Lie-
ferinkweg, Zomervreugdweg, Lin-
deseweg, Lindese Enk naar de 'kill' 
bij Landgoed 't Zelle in Hengelo. 
Om 14.45 uur wordt de derde en 
laatste run ingezet aan de Beunk-
stege en gaat via de Schuttestraat, 
Bergkappeweg, Kostedeweg en 
Schuttestraat naar de laatste 'kill' 
op de Kasteelweide van Kasteel 
Vorden aan de Schuttestraat. "We 
hopen op prachtig jachtweer en 
dat de 'scent' goed blijft hangen 
zodat we prachtig 'hondenwerk' 
te zien krijgen", zo hoopt Tiny Ko-
ning van het Jachtcomité Vorden.
Ontzettend blij is het hele gezel-
schap met de loyaliteit van alle 
landeigenaren, zonder wiens toe-
stemming een dergelijk cultuur-
historisch evenement niet te orga-
niseren is.

Theo Groot Nuelend met burgemeester Marianne Besselink. Foto: Pim Velthuizen

Hokje
Toen ik gisteren op een feestje 
rondging met mijn huisgemaakte 
zalmhapjes, zag ik ineens iemand 
van Japanse komaf staan. Mooi, 
dacht ik, die lust ze sowieso. En 
ondanks dat ik mij heus herinner 
(van menig ander feestje) dat er 
genoeg Hollanders zijn die een 
blokje kaas weigeren, zwom ik vol 
goede moed - richting de jonge-
man - achter mijn vis an. 'Jij wilt 
vast een zalmhapje!' Sprak ik cu-
linair bemoedigend. 'Ik lust geen 
vis', antwoordde hij vriendelijk 
doch onverwacht. In mijn hoofd 
speelde acuut het geluid van een 
terugspoelend cassettebandje. 
'Oh', stamelde ik onhandig. 'En su-
shi dan?' Zijn antwoord verpletter-
de mij zodanig dat ik met moeite 
mijn visplateau overeind hield.

Nu moet u weten dat ik sushi niet 
slechts schaar onder gastrono-
misch welbehagen, maar vooral 
onder een hogere artistieke ui-
tingsvorm. Dat de all-you-can-
eat-magiërs mensen laten bij-
betalen voor elk niet verorbert 
borstbeeld van perfectie, vind ik 
zelfs logisch. Ieder zorgvuldig be-
reidt hapje verdient het geproefd- 
en gewaardeerd te worden. En zo 
niet, dan op zijn minst op waarde 
geschat te worden. Jawel. Dat 
de rekening hoger uit kan vallen 
dan verwacht, vindt deze Neder-
lander een verdiend compliment 
aan de chef.

Toen ik laatst met een vriendin in 
Apeldoorn een schilderworkshop 
poogde bij te wonen en deze een 
commerciële blamage bleek, heb-
ben wij ons vroegtijdig getroost 
met sushi. In onze schilderoutfits 
namen we tussen lunch- en diner-
tijd plaats in de sushi bar. Bij elk 
nieuw geserveerd gerechtje rie-
pen we uit dat dít pas kunst was. 

Alleen een Japanner kan aard-
beien met vis combineren en het 
niet slechts een lust voor het oog 
laten zijn. Ik vond mezelf gisteren 
trouwens direct uiterst bekrom-
pen. Zo rood als verse tonijn liep 
ik met de schaal vol zalmhapjes 
naar mijn volgende slachtoffer. 
Onderwijl denkend aan elke bui-
tenlander die mij ooit vroeg of ik 
soms dichtbij Amsterdam woon-
de en een molen in mijn achter-
tuin had. Die ik daarna dan altijd 
glimlachend vertelde dat ik pak-
weg zo'n anderhalf auto-uren van 
Amsterdam woon, en hoe dicht-
bij dat eigenlijk is. Wat die toerist 
dan vervolgens vast een vaag ant-
woord vond, maar dit dan natuur-
lijk aan mijn overmatige drugsge-
bruik zou wijten.

Niet elke Hollander lust patat, 
niet iedereen met een bril is op-
zoek naar sterkte, niet elke Griek 
smijt met servies, niet iedere 
voetballer zingt het Wilhelmus fo-
netisch mee, niet elke volwassene 
is groot, niet elke 3FM-luisteraar 
begint de dag met een dansje en 
niet iedereen die eenzaam is, is 
tegelijk alleen.
Ik voel spijt jegens elke persoon die 
ik eens in een hokje gedacht heb. 
Niet dat ik zo dolgraag mensen 
in categorieën indeel hoor, maar 
soms is het gewoon best rustge-
vend om een beetje overzicht in 
het leven te creëren. Ik hoop dat 
u mijn excuses aanvaardt. Zo ja, 
mag ik u dan één klein verzoekje 
doen? Voor wanneer u mij soms 
in een hokje denkt? Mag het dan 
een groot hokje zijn? Minimaal 
tweepersoons? Dan kunt u nog 
eens bij me op bezoek komen. En 
dan maak ik voor de gelegenheid 
precies de hapjes klaar die u het 
liefste lust. Beloofd.

EvaSchuurman
Column

Open-Tafel project in de Oranjehof
Meerdere senioren hebben in het verleden de vraag gesteld of er moge-
lijkheden zijn om gezamenlijk een aantal keren per maand een warme 
maaltijd te gebruiken in de “Oranjehof”. “Zien eten…. doet eten”, wat is 
er gezelliger dan samen eten? Juist om mensen met elkaar in contact 
te brengen in een gezellige sfeer.  De Stichting Welzijn Zelhem is in 2013 
gestart  met het Open Tafel project en is bedoeld voor senioren die 
veel behoefte hebben aan contact en gezamenlijk een maaltijd willen 
gebruiken. In eerste instantie  gaat het om 2 x per maand een warme 
maaltijd ( van de fa.Nijhof)  te gebruiken op de vrijdag.  Begintijd 17.00 
uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: Oranjehof. De prijs voor een maal-
tijd  bedraagt  € 8,00. Drankjes (m.u.v. water) worden apart afgerekend. 
Hebt u belangstelling voor het open tafelproject dan kunt u zich 
aanmelden bij de Stichting Welzijn  Zelhem. Telefoon: 0314 - 622074.

U kunt zich ook inschrijven als u in de Oranjehof komt. 
(Er ligt een intekenlijst op de balie). 

ANBO Zelhem-Halle en de Stichting Welzijn Zelhem
De afgelopen weken heeft u kunnen lezen dat de Stichting Welzijn 
Zelhem de taken overneemt van de ANBO Zelhem Halle. Naast de 
Rijbewijskeuringen in de Oranjehof,  alle Computercursussen, nemen 
we ook alle balactiviteiten  over zoals biljarten, jeu de boules, kloot-
schieten. We hopen dat wij velen van u de komende tijd zullen ontmoe-
ten, is het niet  bij de bovengenoemde Open tafel dan wellicht bij het 
Meer Bewegen voor Ouderen in Zelhem of in Halle. In Halle organiseren 
wij overigens ook een wekelijkse Seniorenopvang in de Korenaar.  
De groep Korenaarvrijwilligers ontvangt op de vaste donderdag een 
aantal gasten  die ook samen met hen de warme maaltijd (van dezelfde 
fa. Nijhof) gebruiken.  Een activiteit goed voor de gasten en ook goed 
voor de mantelzorgers. Op de maandagmiddag  ontvangen wij een 
aantal “sporters” in het zwembad van de Brink. Onder leiding van een 
ervaren leerkracht wordt er “gewerkt” aan de conditie.

Informatie via info@welzijnzelhem of op tel.nr. 0314 - 622074. 
(vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur). 
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderlappen voor lekker 

‘draadjesvlees’

4 stuks

6

95

KEURSLAGERKOOPJE

Keurslager 

slavinken

4

00

4 stuks

SPECIAL

Pomodoro

haasje

2

25

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram 

beenham 

gratis

100 GRAM 

BEENHAMSALADE

MAALTIJD IDEE

Babi ketjap

met bami

5

98

per portie

Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 14 november.

Thuisservice voor particulier én MKB

• Betrouwbare en goede service aan huis
•	Vakkundige,	snelle	reparaties	en	onderhoud
• Geen voorrijkosten
•	Gratis	vervangende	PC	of	laptop	tijdens	reparatie
• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soorten dub-
bel staafmatten, sierhekwerken, poorten en nog 
veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende soorten 
omheiningen, afrasteringen, schuttingen en nog 
veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers. Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

Hoefkensestraat 16a, Drempt | 0313 - 47 63 11 | 06 - 53 842 907

Hekwerken en Omheiningen

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 10 t/m maandag 16 november 2015.

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

Verse maaltijden 
service

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

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

DE LEKKERSTE UIT TIROL!!!! 

MARLENE APPELEN
 keuze uit diverse soorten heel kilo   1.99

DE ECHTE ROODKOKERS!!!!!

GIEZER WILDERMAN 
STOOFPEREN heel kilo  0.99

BRENG EEN BEETJE ZON IN HUIS!!!!

zonnige GALIA MELOENEN
2 voor   2.50

GROENTE KOOPJE!!!!

mooie BROCCOLI        500 gram

UIT EIGEN KEUKEN !!!
WEGENS SUCCES HERHAALD!!!

BĲ  AANKOOP VAN ONZE
AFHAAL MAALTĲ DEN      
2e maaltĳ d naar eigen keuze met

0.79

50% 
korting

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

Bij HCI heeft iedereen in de woonmaand prijs. U krijgt namelijk 
21% BTW als korting bij aankoop van een keuken, badkamer 

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 
te winnen! Of maak kans op een van de vele andere prijzen.
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HCI WOONMAAND

21% BTW als korting op uw keuken, badkamer 
of tegels. Win uw aankoopbedrag terug!* Vele andere acties in de woon-

maand. Let hiervoor op ons 
actielogo in de showroom.

of tegels. Tevens maakt u kans om uw aankoopbedrag terug 
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HCI steunt Blue Spirit! 

Lever uw oude kraan in. 

HCI doneert € 10,- per 

ingeleverde kraan aan 

Blue Spirit t.b.v. 

Alpe D’Huzes (KWF).



Harmonie Vorden en muziek in de klas
VORDEN - Donderdagavond 5 
november werd in het Kulturhus 
het project van harmonie Vor-
den 'Muziek in de klas' voor de 
kinderen van de groepen 6 en 7 
van de basisschool De vordering 
afgesloten met een slotconcert.

Ouders, opa's en oma's en docen-
ten werden om 18.30 uur welkom 
geheten door Johan Jacobsen, een 
van de drie docenten die de kin-
deren sinds vrijdag 28 augustus 
heeft begeleid. Samen met Harry 
ten Brinke en Geert-Jan Dijker-
man hebben de docenten de kin-
deren kennis laten maken met de 
blaas- en slagwerkinstrumenten. 
De kinderen mochten zelf kie-
zen welke instrument zij wilden 
bespelen. De meeste voorkeur 
ging uit naar de klarinet en het 
slagwerk maar ook de saxofoon, 
trompet, tuba, hoorn en trombone 
stonden in de belangstelling van 
de kinderen. Onder begeleiding 
van de docenten hebben zij in 9 
weken het instrument naar keuze 
leren bespelen en zijn ze bekend 
gemaakt met het notenschrift en 
de bijbehorende ritmiek. In een 
goede samenwerking met het 
jeugdorkest van harmonie Vorden 

konden de leerlingen donder-
dagavond ouders en familie laten 
horen wat zij de afgelopen weken 
hadden geleerd. Afwisselend met 
het jeugdorkest werden al enkele 
muziekstukjes gespeeld en in een 
gezamenlijk nummer werd het 
concert afgesloten.
Voorzitter Wout Dekkers gaf aan 
dat harmonie Vorden met dit pro-
ject kinderen in contact wil bren-

gen met de blaasmuziek maar dat 
muziek maken ook goed is voor de 
ontwikkeling van de kinderen. Hij 
dankte het bestuur en docenten 
van de Vordering voor hun mede-
werking aan dit project en de drie 
docenten die in een korte tijd er 
in waren geslaagd om kinderen zo 
enthousiast te maken voor het be-
spelen van een blaas- of slagwerk-
instrument.

Maar het allerbelangrijkste is het 
enthousiasme en het plezier dat 
kinderen hebben beleefd door 
deelname aan dit project. De ou-
ders van de kinderen hebben het 
aanbod van de harmonie ontvan-
gen om gedurende 8 weken tegen 
een gereduceerd tarief les te mo-
gen ontvangen. Harmonie Vorden 
hoopt dat met dit project het aan-
tal jeugdleden zal toenemen en 
dat het project kan worden voort-
gezet. Voor dit jaar heeft de vereni-
ging naast eigen middelen ook een 
bijdrage mogen ontvangen van de 
Veilingcommissie en de gemeen-
te. Voor volgende schooljaren 
worden nog sponsoren gezocht 
en wordt onderzocht of scholen 
gebruik willen maken van de re-
geling van het ministerie van on-
derwijs, die 5 miljoen beschikbaar 
stellen om het muziekonderwijs in 
het onderwijs te stimuleren. Spon-
soren zijn welkom en mogen zich 
aanmelden bij de harmonie.

Vrijdag6 november heeft het pro-
ject een vervolg gekregen bij de 
hogere groepen van de Kraanvo-
gel. Ook dit project wordt uitein-
delijk afgesloten met een concert 
in het Kulturhus. 

VORDEN - Op 1 januari 2016 van-
af 20.30 uur organiseren Hannie 
en Volkert samen met de Bankdi-
recteuren een Nieuwjaarsrecep-
tie. Een traditie die ooit ingezet is 
door Kas Bendjen, krijgt nu een 
waardig vervolg.

De opzet zal anders zijn, maar de 
sfeer hetzelfde. De kans is groot 
dat het in het café teveel dringen 
geblazen wordt, waarop Hannie 
zei: "Dan verbouw ik de zaal wel tot 
een grote huuskamer of Ierse pub". 
Dat leek de Bankdirecteuren een 
heel fijn plan. 
Hannie en Volkert zorgen ervoor 
dat de zaal van de Herberg één gro-
te huiskamer wordt compleet met 
oude bankstellen, varkensblazen-
schemerlampen en hertegeweien. 
Een hap van een oliebol, een teug 
champagne, een schaal met worst 
en kaas, een glas bier en de rest van 
de zaal liefdevol knuffelen omdat 
we het oude jaar weer succesvol 
hebben verruild voor een nieuwe 

versie. De Bankdirecteuren doen 
ondertussen wat ze al een aantal 
jaren doen volgens beproefd re-
cept: lekkere muziek spelen, van 
CCR tot Springsteen en van Toto 
tot Maywood en van Hotel Califor-
nia tot Happy. Zittend en spelend 
op hun immer trouwe bondgenoot 
die overal mee naar toe gezeuld 
wordt: SOFA. Deze rooie hoekbank 

is de basis van de huiskamersfeer 
waar de Bankdirecteuren elk op-
treden in spelen. Hard genoeg 
om mee te zingen, zacht genoeg 
om effen bi'j te proaten. Wil je een 
nummer mee zingen op de bank of 
heb je een verzoekje? De Bankdi-
recteuren proberen alles mogelijk 
te maken. Ook zullen op deze eer-
ste avond van het nieuwe jaar nog 
een aantal muzikale bankvrienden 
op de SOFA plaatsnemen voor een 
mooi gastoptreden.

Hannie, Volkert en de Bankdirec-
teuren nodigen iedereen uit om 
tegen een geringe entree (€ 7,50) 
op 1 januari alvast de beste avond 
van 2016 mee te komen maken. 
Er zijn 225 kaarten beschikbaar en 
de voorverkoop begint op zondag 
15 november. Vol is vol. De zaal is 
open vanaf 20.30 uur.
   

 ■ www.facebook.com/
Bankdirecteuren

Nieuwjaarsreceptie met De Bankdirecteuren bij
De Herberg Vorden

De Bankdirecteuren. Foto: PR

Voorzitter Wout Dekkers gaf aan dat harmonie Vorden met dit project kinderen in contact 
wil brengen met de blaasmuziek. Foto: PR

Verdwaald gaat door bij café Uenk
VORDEN - Al jaren is het gebrui-
kelijk dat Verdwaald in het najaar 
een optreden verzorgd bij café 
Uenk aan de Nieuwstad in Vorden. 
Ook de nieuwe uitbaters van café 
Uenk, Frank en Leni Krijgsman, 
willen deze traditie graag voort-
zetten en zien evenals voorgaande 
jaren graag weer een volle bak. 
Op zaterdagavond 21 november is 
het weer zover. Verdwaald zal dan 
weer een optreden verzorgen aan 
de Nieuwstad 13 in Vorden. 

De vaste bezoekers van Verdwaald 
zullen niet anders verwachten 
dan dat er weer feestelijk uitge-
pakt zal worden met veel rock uit 
de jaren 60, 70, 80 en 90 met o.a. 
Neil Young, Status Quo en Golden 
Earring. Daar moet je bij zijn op 

zaterdag 21 november! Zoals ge-
bruikelijk is er weer gezocht naar 
lekkere nummers met een hoog 
"oh ja" gehalte.

Huidige formatie
De huidige formatie van Ver-
dwaald bestaat nog altijd uit Bert 
Siebelink (sologitaar en zang), 
Henk Hulsegge (drum), Frank Nij-
enhuis (basgitaar) en Frank Lefe-
rink (slaggitaar en zang). De en-
tree is helemaal gratis, maar kom 
op tijd want vol = vol.

Meer informatie is te vinden op de 
website van Verdwaald. 
   

 ■ www.verdwaald.tk
Verdwaald. Foto: Rob Immink

Bijzondere 
filmavond Vorden
VORDEN - Op donderdag 19 no-
vember is het filmavond in Vor-
den. De filmavond wordt georga-
niseerd door bibliotheek Vorden 
en Kulturhus het Dorpscentrum.

Het wordt echter een andere film 
dan is aangekondigd in de biblio-
theek. Bij de geplande film waren 
alleen Franse ondertitels beschik-
baar. Vandaar dat er op het laatste 
moment voor een andere film is 
gekozen. Nieuwsgierig geworden? 
Kom gauw kijken in bibliotheek 
Vorden. Bibliotheek Vorden en Het 
Kulturhus hebben er voor gekozen 
om geen reclame voor de films in 
de media te maken. Dit is kosten-
besparend omdat zij dan geen re-
clamerechten hoeven te betalen, 
maar daarmee ook niet de naam 
van de film in de media mogen 
noemen. Wel is het toegestaan om 
in de bibliotheek van Vorden aan 
te kondigen welke film er vertoond 
gaat worden. De avond begint om 
20.00 uur in Het Kulturhus. Kaart-
jes voor de film zijn verkrijgbaar in 
bibliotheek Vorden of op de avond 
zelf in Het Kulturhus voor 5 euro. 
U bent van harte welkom. 
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

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

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

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

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

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

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314-620 871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 1 .00 uur

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten
Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

v.a. j 75,-v.a. 75,-

3

APk € 19.- 

all-in

WIJ ZIJN HET ADRES VOOR UW WINTERBANDEN.

GRATIS 
WINTERCHECK

HEEFT U GEEN RUIMTE OF ZIN IN DE OPSLAG VAN BANDEN BIJ U THUIS? 

GEEN PROBLEEM! WIJ SLAAN GRAAG DE BANDEN VOOR U OP.

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

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

Zaterdag, 14 november Venderinkweg 3  
7021 MZ    Zelhem

vanaf  11.00 uur

‘gerei  in de wei’ 
huis- en schuurverkoop

Huisraad, meubels, accessoires, wit- en bruingoed.
Tuinartikelen: potten en pannen, koper en zink.
Tuinstoelen en tafels, grasmaaiers, trapskelters, enz.
Gereedschap, kabels, pompen, slangen, sproeiers.
Werkplaats: compressor, cirkelzaag, koudwaterreiniger, enz.
Landbouwgereedschap en -werktuigen.

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

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

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 14 november.

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

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 
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het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 
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Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

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

AANHANGWAGEN
RIJBEWIJS (BE) IN ÉÉN DAG

Binnen één dag je rijbewijs voor het rijden met 
aanhangwagen of caravan? Volg de unieke een-
daagse cursus van Verkeersschool Voskamp: les en 
examen in één dag, voor een aantrekkelijke prijs! 

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

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 
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het landelijk gemiddelde. Bij ons ga je verantwoord en veilig de weg op en haal je in je eigen tempo je rijbewijs. 
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Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

Verkeersschool Voskamp verzorgt al 50 jaar uitstekende rijopleidingen, met een slagingspercentage ver boven 
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Meer weten? Bel 0575 - 54 30 44 
of kijk op www.verkeersschoolvoskamp.nl  

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

SNEL  
JE RIJBEWIJS 
HALEN?

Geef je op voor onze theoriecursus!
De bromfietscursus begint op 14 november.

VCA certificaat nodig?

Bel: 06 - 55 41 47 37

of mail naar a.oldenhave@hetnet.nl

Vakkundige begeleiding.
Haalbaar en betaalbaar.

André Oldenhave

Veiligheidskundige Hengelo (Gld)

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Siham: ‘Ik ben gevlucht uit Syrië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Kijk op www.uaf.nl

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen



Stichting Muziekkoepel Vorden
ontvangt cheque van 2.500 euro
VORDEN - Op 5 november was 
weer een heugelijke dag voor de 
prille Stichting Muziekkoepel 
Vorden. In het vernieuwde stadi-
on van Heracles werden de prijs-
winnaars van het Univé Oost 
Fonds bekend gemaakt. De voor-
zitter van Heracles Almelo (Jan 
Smit) heette iedereen hartelijk 
welkom en vertelde in het kort 
iets over de voetbalclub en haar 
binding met de verzekeraar.

Daarna werd het programma 
voortgezet door de heer Reinders 
van Univé en werden door hem 
de winnaars bekend gemaakt. Uit 
de 205 aanmeldingen waren maar 
liefst dertien winnaars gekozen. 
Op het grote scherm verschenen 
plotseling enkele foto's van de 
Muziekkoepel in Vorden. Vordens 
jongste stichting SMV kreeg uit 
handen van de heer Reinders een 
cheque ter waarde van €2.500,00 

aangeboden om hun doel te be-
reiken. Secretaris van de Stichting 
Muziekkoepel Vorden Willemien 
Klein Geltink en voorzitter Harry 
Jansen namen de cheque in ont-
vangst. Harry Jansen dankte de le-
denraad van Univé en vertelde de 
ruim 500 aanwezigen in het kort 
iets over het ontstaan van de stich-
ting en het doel wat hen zo dreef.

Doe mee aan 
Uitbuikloop op 
3e Kerstdag

De Stichting Muziekkoepel Vor-
den timmert doorlopend aan de 
weg. Afgelopen zaterdag werd er 
vierhonderd euro op haar reke-

ning bijgeschreven door Garage-
bedrijf Groot Jebbink.

Uitbuikloop
De stichting is inmiddels druk 
met de organisatie van Vordens 
eerste Uitbuikloop. Op 27 decem-
ber (derde Kerstdag), kan men 
vanaf de muziekkoepel kiezen uit 
drie wandelingen van 5, 8 en 12 
kilometer. U koopt de route voor 
slechts 25 cent per volle kilome-
ter. Uiteraard staat de, inmiddels 
bekende, mini-koepel ook weer 
gereed om de vrije giften te ont-
vangen.

Wilt u liever in uw onderbewust-
zijn wandelen, maak dan de bij-
drage per afgelegde (droom)kilo-
meter over op NL78 RABO 0305 
9488 73. Uiteraard kunt u de 27e 
december ook zonder te wandelen 
de koepel bezoeken. Wij proberen 
een gezellig sfeertje te maken.

VORDEN - Even vergeten dat je 
ziek bent en genieten van een dag 
vol ontspanning en plezier. Robin 
Gerretsen en de rest van zijn gezin 
uit Vorden stond afgelopen vrijdag 
6 november een Super Opkikker-
dag te wachten! Ruim 55 gezinnen 
werden deze dag in het zonnetje 
gezet in een tot Opkikkerland om-
getoverd Center Parcs de Eemhof 
in Zeewolde, waar zij allerlei leuke 
activiteiten beleefden. Zo'n Opkik-
kerdag is een welkome afleiding 
in het dagelijks bestaan vol met 
doorlopende ziekenhuisbezoeken, 
spanningen en onzekerheden.

De pedagogisch en maatschappe-
lijk medewerk(st)ers van het zie-
kenhuis waar Robin onder behan-
deling is, vonden dat hij én de rest 
van zijn gezin wel een 'Opkikker' 
konden gebruiken. Op basis van 
een leuk en persoonlijk gesprek 
met het gezin wist Stichting Opkik-
ker precies wat hun interesses en 
hobby's zijn. Aan de hand daarvan 
werden er bijzondere verrassings-
activiteiten vastgesteld voor het 
hele gezin! Zo heeft het gezin een 
professionele fotoshoot met de 
Opkikkermascotte gekregen, maar 
ook mochten Robin en zijn fami-

lie knuffelen met zachte diertjes, 
klimmen met de Korps Mariniers, 
kijken naar de show van Bibaboer-
derij, meehelpen bij de brandweer 
en meerijden in stoere voertuigen 
op het strand van Almere (tanks, 
quads, 4x4 wagens, trucks). Tot 
slot werd er gezamenlijk afgeslo-
ten met optredens van diverse ar-
tiesten en een spectaculaire laser-
show. Iedere maand organiseert 

Stichting Opkikker een evenement 
voor gezinnen met een langdurig 
ziek kind. Tijdens deze dag beleeft 
het hele gezin een dag vol plezier! 
Nu is het extra feest, want dit jaar 
bestaat Stichting Opkikker 20 jaar. 
In de afgelopen 20 jaar zijn er ruim 
15.000 gezinnen "Opgekikkerd"!
   

 ■ www.opkikker.nl

Super Opkikkerdag voor langdurig zieke 
Robin (4) en zijn gezin uit Vorden

Robin Gerretsen op een quad, één van de activiteiten op Opkikkerdag. Foto: PR

Willemien Klein Geltink (m) en Harry Jansen (r) ontvangen cheque uit handen van Dhr. Reinders van Univé (l).  Foto: PR
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HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

13 T/M 15 NOVEMBER13 T/M 15 NOVEMBER13 T/M 15 NOVEMBER
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.  

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN 
OP WWW.ALDI.NL

Lekker gekruid.

Varkensrollade*

Boerengehakt-
schnitzel* Bereid met 100% roomboter. 

Boterkoek

Aardappelen Wortelen

Witte druiven Mango

RoerbaksauzenGebakken 
uitjes

Italiaanse/Oosterse mix
Maximaal 15% vet.

Mager rundergehakt*

Wereldzoutjes Gesneden kaas 30+*

*Uit de koeling 
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Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Nieuwbouw 
Reparatie

Onderhoud 
Renovatie

Dorpsstraat 6A
7234 SN Wichmond
Tel. 06-18 63 78 43
of  0575 - 44 19 00

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

U kunt bij ons terecht voor:
- Aardappelen, groente en fruit
- Boerenzuivel
- Diverse soorten vlees, o.a. kip lam en rund
- Vele soorten bakprodukten

Openingstijden september t/m april:
Maandag t/m donderdag 13.30-19.00
Vrijdag       10.00-12.00 / 13.00-19.00
Zaterdag 10.00-17.00

L.M.B. VORDEN B.V.
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT  Vorden
TEL 0575-553163 - www.lmbvorden.nl

Het adres voor traktoren- 
landbouw/tuin- en parkmachines.

Ook zaterdags geopend!

Verstand van buiten leven.

Z.E.weg 35             Stationsweg 16

Welkoop is dé seizoenswinkel van Nederland. U
kunt bij ons terecht voor producten en adviezen,
toegespitst op de tijd van het jaar. Met steeds
wisselende producten ziet onze winkel er dus
telkens weer anders uit. Kom het buitenleven
beleven in de winkel en laat u verrassen!

TOLDIJK          VORDEN

Aardappels groente en fruit, ook panklaar
Warme-, koude-, stamppotbuffetten

Hapjes, salades, BBQ en Husselbuffetten
IJsverkoop aan huis, terras
Verhuur ijskar/ijsbakfiets

www.kapper-lammers.nl
Dennendijk 2b Zutphen, 0575-521141

JONG GELRE
Vorden-Warnsveld

presenteert de revue

La Moustache!
Tijdens deze revue staat een groep studenten 
centraal die van de ene op de andere dag gecon-
fronteerd worden met de arrestatie van twee 
medestudenten in Frankrijk. De twee hebben 
de Mona Lisa (het beroemde kunstwerk met 
onschatbare waarde) beklad met een snorretje. 
Aangezien de medestudenten met een ontgroe-
ningsopdracht de aanzet hadden gegeven voelen 
zij zich verantwoordelijk voor de situatie. Hoe 
zij zich gaan inzetten voor de goede zaak kunt u 
zelf aanschouwen in “La Moustache” (De snor).

De revue wordt opgevoerd in Het Kulturhus 
(voorheen Het Dorpscentrum) te Vorden. Ook 
dit jaar zijn er weer ruim 70 jongeren samen 
enthousiast in voorbereiding om er voor u een 
mooie avond van te maken. Na de revue kunt 
u onder het genot van een drankje nog even ge-
zellig napraten en genieten van de muziek, ver-

zorgd door:
 

Zaterdag 14 november DJ Remon Derksen
Vrijdag 20 november DJ Eddy ter Beest 
Zaterdag 21 november Lady en de Vageband

Kaarten voor de revue zijn te koop in de voor-
verkoop vanaf 6 november (€ 7,00) bij Kultur-
hus Het Dorpscentrum en Bruna te Vorden tij-

dens openingstijden, of aan de deur (€ 8,00). 
Zaal open: 19.30 uur - aanvang: 20.00 uur.

14, 20 en 21 november
Sponsoren, hartelijk dank voor

jullie bijdrage aan de revue!

AUTOBEDRIJF

Langwerden
www.autolangwerden.nl

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond
Tel. 0575 - 441621



Kies zelf uw voordeel

1 Gratis silence motor, óf

2  Gratis handzender bij ieder rolluik met 
Somfy RTS of io* motor, óf

3  Gratis Somfy Tahoma Box bij aankoop van 
minimaal 4 rolluiken met Somfy io motor.*

* Informeer naar de voorwaarden bij uw dealer.

Deze actie is geldig van 21 september tot 18 december 2015 
op alle rolluiken uit het Best Buy SMITS programma. 
Uw dealer:

BZW Zonwering V.O.F.
Boshuisweg 5  •  7233 SE Vierakker  •  0575 - 470 078
info@bzwzonwering.nl  •  www.bzwzonwering.nl

ROLLUIKEN ACTIE KIESuwVOORdEEL
RdEEL

Bronckhorstzonwering

5

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren 

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

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

Agrarisch loonwerkGrondverzet Particulieren

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren 

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren 

elwecomedo@elwecomedo.nl
Tel. (0573) 25 23 37
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Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren 

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

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

Agrarisch loonwerkGrondverzet

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

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

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren

www.elwecomedo.nl

Particulieren

Agrarisch loonwerk - Mengkuilen - Verhuur grondverzetmachines en containers - Riolering - Sloop-

werk - Minigrondverzet - Bestrating - Takkenschaar - Levering zand en verhardingsmateriaal - Loonvoeren 
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elwecomedo@elwecomedo.nl
Tel. (0573) 25 23 37

Oude Lochemseweg 3a, Exel (Laren Gld)

www.elwecomedo.nl

milieubewust  timmer-  en  onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

Heerlerweg 13
7233 SG  Vierakker
Tel: (0575) - 54 41 05
Fax: (0575) - 44 27 22

vakkundig
 veelzijdig
  kleinschalig

VEEHANDEL

André Hissink

Toverstraat 14 • 7223 LP Baak
T (0575) 44 13 05 • F (0575) 44 10 59
M 06 22 26 39 44

      
 
 
 
    
  
   
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

                                  BLOEMENDAAL & WIEGERINCK 
                                accountants en belastingadviseurs     
 
 
          un                     Ruurloseweg 21, 7251 LA  Vorden 
        Telefoon: (0575) 55 14 85 
         info@bloemendaalwiegerinck.nl 
    www.bloemendaalwiegerinck.nl 
 
 
  * Accountants en belastingadviseurs met een team van 
  20 personen 
  * Zelfstandig kantoor, weet dus wat ondernemen is 
  * Werkterrein: midden- en kleinbedrijf, vrije beroepers en agrariërs 
  * Ook voor de particulier 
  * Verzorgen van administraties zowel op kantoor als bij cliënt 
  * Verzorgen van salarisadministraties in eigen beheer 
  * Voor starters hebben we een speciale regeling 
  * Goed bereikbaar, royale parkeergelegenheid  

Heeft u vragen of wilt u een offerte?
Stuur dan een e-mail naar: info@wzweverink.nl
of bekijk de website: www.wzweverink.nl

W. Zweverink  06 - 30 56 13 30 
Deldensebroekweg 13 7251 PW Vorden

JONG GELRE
Vorden-Warnsveld

presenteert de revue

La Moustache!
Kaarten voor de revue zijn te 
koop in de voorverkoop vanaf 6 
november (€ 7,00) bij Kulturhus 
Het Dorpscentrum en Bruna te 
Vorden tijdens openingstijden, of 
aan de deur (€ 8,00). Zaal open: 

19.30 uur - aanvang: 20.00 uur.

14 november 
20 november 
21 november

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG  Vierakker
Tel. 0575-441361
www.schildersbedrijfrouwen.nl

 •  Kwaliteit door vakmanschap

 •  Nieuwbouw-restauratie 
   en onderhoud schilderwerk

 •  Glas en behang

De Winterschilder 
van 2-11-2015 tot 4-3-2016

Rijnhaven 14, Wageningen, T 0317-499599 
www.agruniekrijnvallei.nl

Free-wheel   Netwerkweg 7  Vorden 

voor  he t  bes te  advies  b i j  aanschaf
van schaatsen  en  skee lers
www.winkel . f ree -wheel .nl

www.free-wheel .nl /cmssob
Bel  0 575-5 54 2 2 8



Ben en Betsy Helmink 60 jaar 
getrouwd

VORDEN - Ben en Betsy Helmink 
waren maandag 9 november zes-
tig jaar getrouwd. In huiselijke 
kring werd een feestje gevierd.

Door Josée Gruwel

In de Pastorieweg was de voordeur 
versierd met groen en witte ro-
zen. Een bord met 'Hulde aan het 
bruidspaar' wees de weg naar het 
jubilerende paar. Met de twee kin-
deren en hun echtgenotes en loco-
burgemeester Arno Spekschoor 
genoten ze 's morgens van koffie 
met gebak. 's Avonds kwamen de 
kleinkinderen: Debbie, Chantal, 
Twan en Denise. Het feestje werd 
bescheiden gehouden in verband 
met de gezondheid van (o)ma 
Betsy.

Pa Ben herinnert zich zijn trouw-
dag als de dag van gisteren. "We 
vierden feest op de zolder bij café 
Krijt in Wichmond. Toen we naar 
huis liepen, had het een beetje ge-
sneeuwd. Het was net een sprook-
je."

Met zijn vrouw stil naast zich in de 
rolstoel, vertelde hij over zijn le-
ven als militair en timmerman en 
showde hij met trots zijn schuur-
tje waarin hij klust. Drie nestkast-
jes stonden er op de werkbank, 
bijna klaar. Ben werd geboren in 
Wichmond en Betsy's wieg stond 
in 'de Pierendiek' in Vierakker. 
Ze leerden elkaar kennen omdat 
Betsy een van de meiden uit Vier-
akker/Wichmond was die in de 
oorlog brieven schreef naar mili-

tairen die uitgezonden waren naar 
Nederlands-Indië. Ben was een 
van hen. Na de oorlog ontmoet-
ten ze elkaar en kregen verkering 
nadat hij haar thuisbracht van de 
Steenderense kermis. Ze trouw-
den in 1955 en gingen wonen aan 
de Dorpsstraat in Wichmond.

In drie jaar tijd 
kregen zij drie 
kinderen

Na vijf kinderloze jaren werden 
er, na een bezoek aan het bede-
vaartsoord in Wittem, in drie jaar 
tijd drie kinderen geboren: Ben-
nie, Jan en Ans. "Er werd verhuisd 
naar de Beeklaan in Wichmond en 
er volgden veel gelukkige jaren", 
volgens Bennie en Ans. "Tim-
merman pa verbouwde het huis 
aan de Beeklaan met grote preci-
sie en elke ruimte werd optimaal 
benut. In de achtertuin van zijn 
timmerwerkplaats verbouwde hij 
groenten. Ma was zorgzaam en 
ging toen we groter werden in de 
gezinszorg werken. Ook was ze de 
grote animator in de buurtvereni-
ging. Vooral tijdens het jaarlijkse 
sinterklaasfeest, waar alle kinde-
ren uit Wichmond kwamen."

De kinderen denken met plezier 
terug aan de sportiviteit binnen 
het gezin. "Pa heeft jaren als aan-

voerder gevoetbald in het eerste 
elftal van Sociï, de plaatselijke 
voetbalvereniging. Zijn sportiviteit 
droeg hij over op ons. Met ma was 
hij trouwe supporter bij onze voet-
bal- en tenniswedstrijden."

Binnen de Wichmondse gemeen-
schap stonden Ben en Betsy, altijd 
bereid om te helpen, voor veel 
mensen klaar. Trouw bezochten ze 
ook de diensten in de RK kerk te 
Vierakker. Diezelfde gemeenschap 
en het geloof boden steun en 
troost nadat zoon Jan op op acht-
tienjarige leeftijd (in 1980) veron-
gelukte met zijn brommer. Na het 
overlijden van schoondochter Mia 
(in 2008) volgde nog een zware pe-
riode.

Tot januari 2015 woonden Ben 
en Betsy in Wichmond. Noodge-
dwongen verhuisden ze, in ver-
band met gezondheidsproblemen 
van Betsy, naar de Pastorieweg in 
Vorden.

Ans en Bennie: "Dat was een moei-
lijke stap. Jammer genoeg heeft 
ma er maar tot juli 2015 kunnen 
wonen, in verband met het ver-
slechteren van haar gezondheid. 
Met name door de grote toewij-
ding van pa als mantelzorger heb-
ben onze ouders zo lang mogelijk 
samen kunnen wonen. Nu woont 
ma op de Hackforterhof, dichtbij 
de Pastorieweg. Daar bezoekt pa 
haar trouw elke dag. Hij gaat er 
lopend of op de fiets heen. Het is 
mooi om te ervaren hoe blij ze zijn 
als ze elkaar zien."

   

Kwartetten bij Keurslager Vlogman
VORDEN - 'Mag ik van jou uit de 
categorie rund, de biefstuk?', zal 
één van de vragen zijn, die de ko-
mende tijd in veel huishoudens 
wordt gesteld. Vanaf 9 november 
kan namelijk iedere klant spa-
ren voor het gratis Keurslager 
kwartet. En ook bij Keurslager 
Vlogman zijn deze unieke kwar-
tetspellen te vinden.

De actie
Sparen voor het kwartet is heel 
eenvoudig. Bij elke € 5,- besteding 
ontvangt de klant een stempel. 
Tien stempels is een volle kaart 
én een gratis kwartet waard! "Het 
kwartet bestaat uit 9 categorieën: 

van het rund, varken en kip tot 
vleeswaren en streekproducten. 
Mijn favoriete categorie is: verras-
sende vleesnamen. Wist u bijvoor-
beeld dat de 'ezel' ook een stukje 
vlees is?", aldus Keurslager Dick 
Vlogman.

Vergroot kennis over slagersvak
Het kwartet is niet alleen leuk om 
te spelen, maar ook erg leerzaam 
voor jong én oud. Op elk kaartje 
staat een vrolijke tekening afge-
beeld met een informatief stukje 
tekst. 
"Wij vinden het altijd leuk om 
uitgebreid over ons vak te praten, 
maar lang niet alles komt aan bod 

als de klant in de winkel is. Dit 
kwartet geeft op een vrolijke en 
speelse manier meer informatie. 

Mocht de klant daarna nog vragen 
hebben, dan kan hij/zij natuurlijk 
in de winkel terecht", vertelt Dick 
Vlogman enthousiast.

Nieuwsgierig?
Spaar vanaf 9 november mee voor 
het gratis kwartet bij Keurslager 
Vlogman. In de winkel zal de klant 
niet om de kwartetactie heen kun-
nen en voor kinderen is er een leu-
ke kleurplaatactie. Maar let op en 
wees snel, voor deze actie geldt: 
op = op!

Omgaan met kritische 
opmerkingen over geloof
WICHMOND - Op maandag 16 
november, aanvang 20.00 uur, 
verzorgt ds. Boon uit Zelhem in 
zaal Withmundi (Dorpstraat 16, 
achter de protestantse kerk in 
Wichmond) een avond over "Hoe 
gaan we om met kritische op-
merkingen over geloven en kerk 
zijn?".

Dit op basis van het recentste boek 
van schrijver Maarten 't Hart, geti-
teld 'Magdalena'. Christelijk gelo-
ven is een randverschijnsel gewor-
den in onze samenleving. Er zijn 
veel meer niet-gelovigen dan wel-
gelovigen. Vele mensen stapten 
destijds van hun geloven binnen 
kerkverband af. Zij wisten waarom 
zij zich daar niet meer thuis voel-

den. Maar de jonge niet-gelovigen 
van nu ervaren het gewoon als 
vanzelfsprekend dat zij niet meer 
in de kerk komen. Zij hebben er 
niets meer te zoeken, zo lijkt hun 
mening te zijn. Eén van de men-
sen die het geloof ontrouw is ge-
worden, is de schrijver Maarten 't 
Hart, een overigens boeiende per-
soonlijkheid. Hij weet wel degelijk 
waarom hij de kerk verliet. In zijn 
laatste boek 'Magdalena' getuigt hij 
daar opnieuw van. Hier bespreekt 
hij de moeizame relatie met zijn 
moeder, die het geloof trouw bleef. 
Op een rationele wijze rekent hij af 
met het christelijk geloof. Laten we 
die kritische wijze van denken eens 
nader bezien en bepalen wat ons 
eigen standpunt hierover is.

   

Ondernemerscafé op reis 
door online wereld
VORDEN - Op donderdag 19 no-
vember organiseert het Vordens 
Ondernemerscafé weer haar 
maandelijkse thema-avond. Dit 
keer zijn de social media (en 
andere online marketinginstru-
menten) het onderwerp van ge-
sprek. Gastspreker Gert Verbeek, 
specialist op het gebied van onli-
ne marketing, neemt samen met 
de geïnteresseerden de wereld 
van online media onder de loep. 

Gert weet hoe je online media moet 
gebruiken, wanneer je ze wel inzet 
en wanneer juist niet. Natuurlijk, 
iedere ondernemer heeft tegen-
woordig een website, Twitter en/of 
Facebook account. Maar hoe zet je 
deze media als ondernemer effec-
tief in? Wat moet je zeker doen en 
wat echt niet? Ook een interessante 
vraag is welke andere effecten het 
gebruik van online media heeft. 
Uit recent onderzoek van Microsoft 
onder 2000 Canadezen kwam naar 
voren dat het bergafwaarts gaat 
met de concentratie. De gemiddel-
de mens zou zo geobsedeerd zijn 
met draagbare technologie, sociale 
media en een overvloed aan infor-
matie dat we ons nog moeilijk voor 
lange tijd kunnen focussen. Ster-
ker nog, we blijken nu een kortere 
aandachtsspanne te hebben dan 
een goudvis. Wat te denken van het 
volgende: het Rijksmuseum maakt 
zich zorgen om de selfiemakende 

bezoekers en biedt hen gratis pa-
pier en potlood aan bij binnen-
komst, zodat ze ook echt naar kunst 
gaan kijken in plaats van naar hun 
telefoon. Buiten wappert een vlag 
met een rood kruis door een zwarte 
camera… En dan dit: in 2016 wordt 
10% van het totale energieverbruik 
van alle huishoudens verbruikt 
door de 28 grootste data centra van 
Nederland (bron Hivos). 

Veel stof tot nadenken dus tijdens 
deze interactieve thema-avond. 
Wil jij erbij zijn en weten hoe je 
online nog effectiever te werk kunt 
gaan? En hoe denk je zelf eigenlijk 
over het gebruik van Social Media? 
Is het een zegen of een vloek? De 
locatie is Grand Café het Meesters-
huis aan de Dorpsstraat 1 in Vor-
den. Het team van René Jak (en hij-
zelf natuurlijk) staat vanaf zes uur 
klaar om je gastvrij te ontvangen. 
Het programma start om 18:30 uur.

Aanmelden kan tot dinsdag 17 no-
vember 18:00 uur door een mailtje 
te sturen naar info@vordenson-
dernemerscafé.nl. De kosten be-
dragen € 17,50 per persoon, dat is 
inclusief eten en exclusief drinken. 
Geen lid? Geen probleem, je kunt 
je laten introduceren door één van 
de leden of gewoon even contact 
opnemen. Meer informatie én de 
ledenlijst van het VOC vind je op 
www.vordensondernemerscafé.nl

   

Vrouwen van Nu Vorden
VORDEN - Op 18 november bij de 
maandelijkse bijeenkomst van de 
Vrouwen van Nu Vorden komen 
Arie Niks en Ina Timmer uit Doe-
tinchem. Zij verzorgen de pre-
sentatie "Verliefd, Verloofd, Ge-
trouwd", de geschiedenis van het 
huwelijk.

Als trouwambtenaar is er altijd wel 
iets leuks te vertellen. Het bestuur 
heeft de leden gevraagd om een 
trouwfoto van zichzelf mee te ne-
men, zodat er in de pauze van al-

les te bekijken en te raden valt. De 
avond begint om 19.45 uur bij de 
Herberg. Op woensdag 9 decem-
ber wordt er een kerstwerkstuk 
gemaakt bij Margo Versteegen. Na-
der bericht volgt. Op 12 december 
worden er weer nieuwjaarsrolletjes 
gebakken en verkocht op het Plein-
festijn bij de Welkoop.
   

 ■ vrouwenvannu.nl/vorden ■ Facebook 'Vrouwen van nu 
Vorden'

Het jubilerende echtpaar Helmink, met zoon Bennie en dochter Ans. Foto: Josée Gruwel
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Halloweentocht Vorden
geslaagd
De grimeurs 
hadden duidelijk 
hun best gedaan 
met de schmink
VORDEN - In het teken van Hal-
loween organiseerden een aan-
tal vrijwilligers Vordens 'Fright 
Night' op landgoed Enzerinck. 
Deze avond werd een succes!

De opkomst was boven verwach-
ting. Jong en oud had zin in een 
avondje griezelen. En daarin zijn 
ze zeker niet teleurgesteld. De 
deelnemers hebben genoten van 
een zeer spannende avond, die ze 
soms zelfs wel heel erg eng von-
den. De grimeurs Gaby Neder-
dael en Miranda Post hadden bij 
het schminken duidelijk goed hen 
best gedaan. Het begon met een 
hapje en een drankje waarna een 
waargebeurd verhaal werd verteld.

In groepjes wandelden ze vervol-
gens het donkere bos in. Bij het 
zien van de griezels werd er hard 
gegild. Een aantal deelnemers aan 
de spannende tocht zetten het 

zelfs op een lopen, zó erg waren 
ze geschrokken van alle enge, in 
het bos verstopte figuranten. Aan 
het eind van de tocht kwamen de 
groepjes lacherig van de angst met 
knikkende knieën en angstzweet 
op het voorhoofd weer uit het bos.

De meesten blij en teleurgesteld 
tegelijk dat de wandeling erop zat. 
Ze vonden het reuze leuk en gezel-

lig, maar vooral eng! Om ze gerust 
te stellen was er nog een hapje 
en een drankje om bij te komen 
en de mogelijkheid om met de fi-
guranten op de gevoelige plaat te 
worden vastgelegd door fotograaf 
Gert-Jan Stolte.

De vrijwilligers hopen het volgend 
jaar nog groter, enger en spannen-
der aan te kunnen pakken!

Dance-event in Zutphen
Event met Deep 
House, Techno 
en Club Hits en 
filmopnames 
Endemol
ZUTPHEN - Heb jij zin een feestje 
en hou jij van dansen? Kom dan 
op 21 november tussen 18.45 en 
02.00 uur naar het gloednieuwe 
Dance-Event van B4K Events in de 
Hanzehof in Zutphen. Leef je uit, 
ook nog eens voor het goede doel. 
De Buitensociëteit wordt omge-
bouwd tot een stijlvolle dance lo-
catie waar de hele avond de vetste 
Deep House, Techno en Club Hits 
worden gedraaid. De line-up is 
niet de minste en een ticket kost 10 
euro. Ook niet onbelangrijk: En-
demol komt filmopnames maken. 
Dus wil jij jezelf graag een keer te-
rug zien tijdens een avondje fees-
ten? Laat je moves zien tijdens het 
B4K Dance-Event.

Line-up
Nikki Nice is charmant, opzwe-
pend en sexy. En dat in combina-
tie met live elementen: Nikki Nice 
spinned de beste EDM en speelt 
daarbij live elektrische viool en 
piano. Ze staat in Venues als Club 
Air in Amsterdam, Matrixx in Nij-
megen en op festivals als Extrema 
Outdoor, Solar Festival, Wish Out-
door.

Luuk van Dijk stond in 2014 als 
jongste Dj ooit op de mainstage 
van Mysteryland! 2015 is zeker een 
hitjaar voor Luuk met gigs door 
heel Europa. Ook was hij te zien 
op de mainstage van Straf_Werk 
Festival en ADE. Luuk van draait 
een mix van House, UK en Bass.

Robby East is een succesvolle jon-
ge Dj/producer uit Amsterdam. 
Het Robby East geluid bestaat met 
name uit House, DeepHouse en 
UK Garage. Robbie wordt onder-
steund door absolute toppers uit 
de scene zoals Oliver Heldens en 
Gregor Salto.

Aizy is winnares van DJ-wed-
strijden in club St. Tropez in Rot-
terdam en Blue Marlin, Ibiza. Ze 
treedt op met artiesten als Carna-
ge, Firebeatz, Sydney Samson en 
Yellow Claw.

Double H is onze favoriete local. 
Sinds zijn optreden op Dancetour 
Arnhem is hij geen onbekende 
meer in het circuit. In clubs in 
Arnhem is Double H een gewilde 
Dj en internationaal beginnen dis-
cotheken hem ook te ontdekken

Mike Williams draait al sinds zijn 
twaalfde. Al snel werd geboekt op 
verschillende feesten. Ook begon 
hij met het produceren van eigen 
nummers. Nadat zijn bootleg van 
Blame van Calvin Harris ontzet-
tend goed uitpakte op social me-
dia, begon hij support te ontvan-
gen van onder meer Oliver Hel-
dens.

Kaartverkoop
Voor informatie over het Dance-
Event, kaartverkoop en leuke 
winacties: www.B4K-events.nl of 
facebook.com/B4KEvents.nl. De 
opbrengst van de avond komt ten 
goede aan het Epilepsiefonds en 
komt ten goede van Stichting Bat-
tle4kids 'Waar elk kind wint'. Voor 
meer informatie over de Stichting 
kijk je op de site.
   

 ■ www.battle4kids.nl

VORDEN - De Bijzonder Bewust 
Beurs die zondag 1 november 
gehouden werd in het Kulturhus 
in Vorden, was een groot succes. 
Zowel de standhouders als het 
publiek waren zeer te spreken 
over het veelzijdige aanbod, de 
sfeer en de locatie.

In de sfeervolle zaal van het Kul-
turhus boden meer dan 30 stand-
houders hun gevarieerde diensten 
en producten aan. Bezoekers hoef-
den zich niet te vervelen, men kon 
o.a. terecht voor een mini-consult 
numerologie, karmische astrolo-
gie, kleurenanalyse of zich lekker 
laten verwennen door de aanbie-
ders van diverse massagevormen. 
Er konden biologische producten 
geproefd worden en er waren ca-
deautjes te koop, van kaarsen tot 
sieraden en boeken. Annerieke 
Overvelde en Marjan Koffeman, 
de organisatoren van de Bijzonder 
Bewust Beurs, kijken met tevre-

denheid terug op deze dag. Ze zijn 
vooral onder de indruk van de in-
zet en het enthousiasme waarmee 
de deelnemers de bezoekers ont-
haalden. Dit zorgde voor een bij-

zondere sfeer, mooie ontmoetin-
gen en fijne behandelingen. Voor 
de Bijzonder Bewust Beurs van 
2016 zitten Annerieke en Marjan 
al weer vol leuke, nieuwe ideeën.

Succesvolle 'Bijzonder Bewust Beurs' 
in het Kulturhus Vorden

Standhouders en publiek waren te spreken over aanbod, sfeer en locatie. Foto: PR

Ze kunnen gelukkig weer lachen... Foto: Gert-Jan Stolte

Bloedstollende ontknoping van de 
Popquiz in 't Proathuus

VORDEN/LINDE - Afgelopen za-
terdag in een stampvol Proa-
thuus in Linde was er weer de 
strijd om de beste popkenners 
uit de Achterhoek.

Er was een record van tien deel-
nemende teams aanwezig. De 
avond stond onder vakkundige 
leiding van 'popprofessor' Tom 
Blomberg. De avond was heel 
spannend, waarin tot het eind toe 
nog niet duidelijk was wie er met 
de eer en prijzen vandoor ging. 
Uiteindelijk, vlak voor midder-
nacht, won team 'wahwoidan' en 
werd team Proathuus met maar 
vier punten verschil tweede.
   

 ■ www.proathuusvorden.nlDe winnaars van de popquiz met presentator Tom Blomberg. Foto: PR

(Advertorial)

Schuurverkoop op Niveau 
U vindt hier een groot assor-
timent serviezen van Wedg-
wood. Met name serviezen die 
niet meer in de productie zijn!

Ook hebben we een ruime col-
lectie legpuzzels  Jan van Haas-
teren, Wasgij en Anton Pieck,  
damestassen, shawls, paraplu’s,  
woonaccessoires en spellen.  
Vanaf nu ook uitgebreid assor-
timent Kerstservies aanwezig! 
Kortom: voor ieder wat wils! Leuk 
voor de komende feestmaand 
om uw tafel mooi te dekken of 
om als cadeau te doen. Noteer 
in uw agenda: Van 14 november 
t/m 28 november 2015 alle zater-
dagen van 11:00 – 16:00 uur. aan 
de Whemerweg 20 in Almen. U 
kunt  ook van te voren uw bestel-
ling plaatsen. Zo weet u zeker dat 
uw gezochte onderdelen voor u 
klaar staan. Buiten deze zaterda-
gen om zijn wij altijd te bereiken 
via website, mail of telefoon! 

Wedgwood: www.servieskast.nl; 
info@servieskast.nl 
of 06-38891801
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Zwakke bewegingsschakels belangrijke 
oorzaak sportblessures
Sporten draagt bij aan een goede gezondheid; je voelt je fitter, je conditie is 
beter en het houdt je geestelijk scherp. Daarnaast is het aangetoond met meer 
dan 2,5 uur matig tot intensief bewegen direct de risico’s verlaagt op ziektes 
zoals hart- en vaataandoeningen, depressie, diabetes en osteoporose. Genoeg 
redenen om je een paar keer per week in het zweet te werken!

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

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

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

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

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

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

Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo

T +31(0)544 37 93 29

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

Solar Sell is gecertifi ceerd partner van onder meer SolarWorld, 
Sun Power en SOLARWATT. Voor elk prijssegment bieden wij de juiste 
oplossing, met de kwaliteit die wij onze klanten graag willen leveren. 
Wij adviseren om bij aankoop van zonnepanelen niet alleen te kijken 
naar de laagste prijs, maar vooral ook naar het rendement op lange 
termijn. Overweegt u om zonnepanelen aan te schaffen? Maak dan 
snel een vrijblijvende afspraak. Wij komen graag bij u langs voor een 
persoonlijk advies. Meer informatie vindt u op www.solar-sell.nl

Solar Sell heeft een uitgebreid 
assortiment zonnepanelen. Wij bieden 

altijd de beste kwaliteit, in iedere 
prijsklasse. Voor een deskundig 

advies komen wij graag bij u langs.

Kies voor kwaliteit 
en duurzaamheid. 
Kies voor Solar Sell.

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





't Beeckland kookt buitenschools bij 
Bistro de Rotonde
Door 
overbezetting 
schoolkeuken 
elders koken
VORDEN - Het wordt steeds druk-
ker in de schoolkeuken van 't 
Beeckland op de Nieuwstad in Vor-
den. Werd tot voor kort die keuken 
gebruikt door een gedeelte van 
de leerlingen in de lessen Zorg en 
Welzijn, nu maken alle leerlingen 
er gebruik van.

In de onderbouw zijn ze er voor 
LOB (loopbaanoriëntatie) af en 
toe praktisch aan het werk en in 
de bovenbouw volgen zij voor hun 
beroepsgerichte vak een intersec-
toraal programma waarbij zij gere-
geld in de keuken te vinden zijn. De 
intersectorale lessen zijn samenge-

steld uit onderdelen van de voor-
malige afdelingen Groen, Handel 
en Verkoop en Zorg en Welzijn. 
Ook de mavo-leerlingen volgen 
een intersectoraal programma.

Etentje is 
eindopdracht van 
'Restaurant'

Weliswaar minder praktisch en 
met een kleiner aantal uren dan 
de basis- en kaderberoepsgerichte 
leerlingen, maar bij een thema als 
"Restaurant" is het praktijkgebruik 
van een keuken toch wel een must. 
Aanvankelijk leek het er echter op 
dat door de overvolle bezetting de 
mavo-leerlingen niet in de school-

keuken terecht zouden kunnen. 
Maar toen 't Beeckland de hulp in-
riep van Wendie en Thomas van Bi-
stro de Rotonde in Vorden was het 
probleem snel opgelost. "Natuur-
lijk kunnen jullie leerlingen hier te-
recht, we hebben op de eerste ver-
dieping toch een extra keuken…".

Met veel plezier hebben de leer-
lingen van het aanbod gebruik ge-
maakt. Bij de Rotonde probeerden 
zij gerechten uit die ze gaan gebrui-
ken voor het diner dat ze aanbie-
den aan de ouderraadsleden van 
't Beeckland. Het organiseren van 
dat etentje is de eindopdracht van 
hun thema "Restaurant". Nu ze in 
de omgeving van de Rotonde goed 
hebben kunnen oefenen, zal het 
voor de ouderraad binnenkort vast 
smullen worden. Langs deze weg 
dankt 't Beeckland de Rotonde van 
harte voor alle hulp op deze mooie 
buitenschoolse werkplek!

Dienst van de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap
HENGELO - Mevrouw Esseldien 
Wennink uit Doetinchem is zon-
dag 15 november voorganger in de 
dienst van de Vrijzinnige Geloofs-
gemeenschap.

De kerkdienst is om 10.30 uur in 

de kleine kerk aan de Bannink-
straat nr. 9 te Hengelo Gld. Na de 
dienst is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten en om onder het genot 
van een kopje koffie/thee met el-
kaar na te praten. U bent van harte 
welkom.

   

Kerstattentie voor
minima Ocna Mures
HENGELO/ROEMENIË - Naast de 
normale voorgaand reeds gepu-
bliceerde inzameling voor kerst-
pakketten, hierbij nog een extra 
oproep voor echte minima: inza-
meling van spullen op 16 en 17 
november.

Begin december vertrekt er weer 
een vrachtauto met kerstpakket-
ten en kleding naar Roemenië. Dit 
jaar willen we kinderen in Ocna 
Mures verrassen met een kerstat-
tentie. Om leuke pakjes te maken 
zijn er veel spulletjes nodig. Naast 
de mutsen, sjaals, truitjes en sok-
ken zijn we op zoek naar knuffels, 
tandenborstels, tandpasta, pen-
nen, kleurtjes, schriften en ander 
klein speelgoed.

We zullen ook weer een pakje 
sturen aan de bejaarden die in 
het oude ziekenhuis in Ocna Mu-
res wonen. In dit 'huis' heeft de 
jongeren-werkgroep voorgaande 
jaren activiteiten uitgevoerd. Ver-
der krijgen in Ocna Mures ook een 
aantal mensen, die leven van een 
hele kleine uitkering en elke week 
een bon ontvangen voor brood en 
een verrassing. 

Voor hen zoeken we praktische, 
maar ook lekkere dingen zoals: 
shampoo, zeep, tandpasta en bor-
stels, handdoeken, maar ook iets 

lekkers (verpakt), zoals koekjes, 
nootjes, stroopwafels, pepermunt 
en andere lekkere dingen.
Dames die mutsen en dergelijke 
hebben gebreid, kunnen deze en 
de andere spullen inleveren op 
maandagavond 16 november tus-
sen 18.30 en 20.00 uur bij Jochem-
sen aan de Gietelinkdijk 4 op de 
kleding inlever-avond en dinsdag-
middag 17 november van 14.00-
15.00 uur of bij Lubbers Zuivelweg 
18 of bij Hiddink Vordenseweg 58 
in Hengelo (dan graag voor 16 no-
vember).

Natuurlijk gaat de normale inza-
meling gewoon door van kleding, 
dekens, lakens, huishoudtextiel, 
gordijnen, breiwol, schoenen en 
medische zaken als incontinen-
tiemateriaal. Het normale afleve-
ringsadres is steeds Gietelinkdijk 
4, 7255 MH te Hengelo. Standaard 
is de inzameling op de eerste en 
de derde maandag van de maand, 
uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 
uur.

Voor informatie ten aanzien van 
andere speciale en bruikbare za-
ken graag vooraf even contact op-
nemen met Geert Hiddink.
   

 ■ 0575 - 46 2238 ■ 06 - 2908 5132

   

MS Collecteweek
REGIO - Op maandag 23 november 
gaat de MS Collecteweek van start. 
Het is een hele uitdaging voor de 
collectanten om in dit jaargetijde, 
waarin het vroeg donker is en het 
flink kan regenen, langs de deuren 
te gaan.

Laat u de collectant niet in de kou 
staan? Elke MS-collectant kan 
zich legitimeren. Het Nationaal 
MS Fonds is te herkennen aan het 
oranje vlinderlogo. Wie de collec-
tant mist, kan uiteraard ook een 
gift overmaken op giro 5057.

Het Nationaal MS Fonds strijdt 

voor een beter leven met MS. Het 
opgehaalde collectegeld wordt 
besteed aan (dierproefvrij) onder-
zoek voor een beter leven nu en 
een toekomst zonder MS, begelei-
ding en voorlichting. Wilt u meer 
informatie? Kijk op de website.

Ook kunt u zich nog steeds aan-
melden als collectant. Neem 
contact op met het Nationaal MS 
Fonds.
   

 ■ 010-5919839 ■ info@nationaalmsfonds.nl ■ www.nationaalmsfonds.nl

   

Expositie 'De Dames'
KEIJENBORG - Sieradengroep 'De 
Dames' heeft opnieuw een expo-
sitie ingericht met hun creaties. 
Vanaf zaterdag 21 november tot 
en met zondag 13 december zijn 
hun werken te zien in Galerie 21 in 
Breedenbroek.

De Sieradengroep bestaat uit 
Berdy Langeler, Ann Blommaart, 
Freddie Hooijmaaijer, Maryan Bö-
mer, Ellen Brink, Nancy Jansen en 
Maria Melgers.

Berdy Langeler leerde edelsmid 
Ann Blommaart kennen op de 
Gruitpoort. Berdy had geen les 
van haar, maar toen Ann van plan 

was om te stoppen, deed Berdy het 
voorstel om samen verder te gaan. 
Ann volgde de complete opleiding 
aan de Vakschool Schoonhoven en 
Berdy heeft een ruim atelier in Ke-
ijenborg. Een leuk groepje dames 
komt daar nu elke maandag bij-
een. Ze houden jaarlijks een open 
dag. Daarnaast exposeren zij, dit 
keer in Galerie 21 aan de Terborg-
seweg 21 (hoek Den Dam) in Bree-
denbroek. De toegang is gratis en 
de koffie en thee staat klaar.
   

 ■ www.galerie-21.nl ■ www.annblommaart.nl ■ www.berdys.nl

VORDEN - Zondagmorgen 8 no-
vember om 9.30 uur komen de 
eerste kinderen al met hun ouders 
de Christus Koningkerk binnen-
lopen, een mooie, versierde en 
gevulde doos in hun handen. De 
dozen krijgen een plekje voor in 
de kerk. Vele kinderen, ouders en 
andere belangstellenden volgen er 
nog, al dan niet met een doos. De 
stapel groeit gestaag.

Om 10.00 uur is de kerk bomvol, 
alle plaatsen zijn bezet, zelfs bo-
ven! De dienst begint. Er wordt 
enthousiast gezongen door het 
Schoenendooskinderkoor en ie-
dereen zingt mee. Er wordt uit de 
bijbel gelezen, het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan. Op de 
muur mooie platen die erbij ho-
ren. Ds. Jan Kool vertelt over het 
thema van de dienst: eerlijk zullen 
we…(alles delen). 
Sint Martinus wordt ook als voor-
beeld gesteld. Enkele kinderen 
beeldden het Sint Maartengebeu-
ren op 11 november uit: met een 
lampion langs de deur gaan, het 
Sint Maartenliedje zingen en dan 
hopen dat je wat krijgt…. Het Kin-
derkoor zingt nog een keer, on-
dertussen wordt er gecollecteerd 

en de DVD van de actie is te zien 
op de muur. Aan het einde van de 
dienst mogen de kinderen naar 
voren komen om een lampion met 
een lichtje op te halen. In een op-
tocht lopen ze ermee door de kerk. 
Een vrolijk einde van de dienst, 
waarin we de Schoenendoosactie 
2015 afsloten. In het totaal zijn er 
op de Vordense basisscholen en 
in de Vordense kerken 214 dozen 

verzameld. Ook kregen we zakken 
vol met knuffels, zakken met zeep-
jes en een zak met los speelgoed. 
Heel fijn, er kunnen weer heel wat 
kinderen blij gemaakt worden die 
misschien voor het eerst in hun 
leven een cadeau krijgen. Voor 
foto's, zie website. 
   

 ■ protestantsegemeentevorden.nl

Opbrengst Schoenendoosactie 2015 zal 
weer vele arme kinderen blij maken

Er wordt enthousiast gezongen door het Schoenendooskinderkoor. Foto: PR

Leerlingen proberen gerechten uit om uiteindelijk te serveren aan de ouderraadsleden. Foto: PR
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Cafetaria 't Bintje sponsor 
van vvVorden

VORDEN - De reeds als bordspon-
sor aan v.v. Vorden verbonden 'Ca-
fetaria 't Bintje' heeft nu ook het 5e 

elftal van v.v. Vorden gesponsord en 
het team voorzien van nieuwe tas-
sen. Namens de sponsorcommis-

sie van v.v. Vorden willen wij hierbij 
Cafetaria 't Bintje van harte bedan-
ken voor deze geste.

   

Vorden 1 verliest voor het eerst sinds 
anderhalf jaar een thuiswedstrijd
VORDEN - 'Records zijn er om ver-
broken te worden'. Maar er zijn 
ook voorbeelden van records die 
in negatieve zin worden verbroken 
en daar hebben de voetballers van 
Vorden 1 sinds afgelopen zondag 
een voorbeeld van. Het 1e elftal was 
namelijk al anderhalf jaar ongesla-
gen en had voor het laatst op 27 
april 2014 verloren van OBW met 
2-3, maar afgelopen zondag kwam 
na 18 thuiswedstrijden een einde 
aan deze fraaie serie. In de topper 
in de 2e klasse, waar de nummer 
twee WAVV uit Wageningen op be-
zoek kwam bij de nummer vier, v.v. 
Vorden, verloor de ploeg van trai-
ner Michel Feukkink met 0-1.

Op het moment dat een dergelijke 
statistiek in de aandacht komt, be-
seft een ieder weer eens goed wat 
voor een sterke periode het 1e elf-
tal de laatste twee jaar door maakt. 
Anderhalf jaar thuis ongeslagen, 18 
thuiswedstrijden zonder nederlaag 
en dat ook nog eens op een niveau 
waar nooit eerder op is gevoetbald, 
nl. in de top van de 3e klas en nu 
zelfs in de 2e klas! 

De wedstrijd begon afgelopen 
zondag 8 november begon zoals 
gewend met initiatief rijk voetbal 
en druk naar voren. Want zoveel is 
na 9 wedstrijden in de 2e klas wel 
duidelijk, dat Vorden 1 ook in de 
2e klas in staat is om in ieder geval 
grote gedeeltes van de wedstrijden 
te domineren en het initiatief wil 
en kan nemen. In de 15e minuut 
resulteerde dit al bijna tot de ope-
ningstreffer toen de mee naar vo-
ren gekomen Stefan Eggink als een 
'echte spits' de bal met de rug naar 
het doel controleerde op de borst. 
Hij legde daarna de bal keurig af op 
de geheel vrij staande Roy Böhmer, 
die met een flinke uithaal via de 
handen van de keeper de lat teis-
terde. Het bleek achteraf de beste 
kans van de wedstrijd te zijn ge-
weest en daarom ook jammer dat 
slechts een cornerbal de oogst was 
van deze poging. Ondanks dat Vor-
den 1 een licht voordeel had in de 
voor het algemeen op het midden-
veld afspelende wedstrijd, bleek 
al wel dat met de uitvallen WAVV 

over twee zeer behendige en snelle 
buitenspelers te beschikken. Voor-
al aan de rechtsbuiten had onze 
linksback Sam Abbink, die van na-
ture een middenvelder/aanvaller 
is, de handen vol. Het was ook geen 
toeval dat juist deze speler, die vo-
rige week twee keer had gescoord 
tegen SDOUC, constant betrokken 
was bij de gevaarlijke uitvallen van 
WAVV. Dat Vorden 1 met Sam Ab-
bink een 'voetballende' linksback 
heeft, kent echter daarentegen ook 
weer zo zijn voordelen. Want waar 
een 'echte' back na een flink duel 
en het moment dat de keeper de 
aanval onderschept heeft, nog wel 
eens denkt 'nou, trap maar naar 
voren want dan kan ik weer ff op 
adem komen', daar biedt Sam zich 
al aan om de opbouw te verzorgen 
voordat de voorzet in de handen 
van de keeper verdwijnt. Voetbal-
gochme, inzicht en traptechniek 
zijn nu net van die eigenschappen 
die op een backplaats extra opval-
len en het was dan ook in de 1e 
helft vaak zo dat vanaf de linker-
kant het gevaar van Vorden via Sam 
Abbink vandaan kwam. Het resul-
teerde echter allemaal niet in echte 
doelkansen, al was 5 minuten voor 
rust Frank Hiddink nog dichtbij 
toen een aanval over links via Daan 
Horstman bij de spits van Vorden 
1 terecht kwam. Hij had echter net 
een 'aanname teveel' nodig om tot 
een gevaarlijke doelpoging te ko-
men en vandaar dat de inzet werd 
gesmoord door twee verdedigers.
Na de rust was het in het eerste 
kwartier ineens de voorhoede van 
WAVV die het verschil maakte. 
Daar waar bij Vorden 1 deze mid-
dag bleek dat de voorhoede met 
Frank Hiddink, Mike van Lingen 
en Daan Horstman er niet echt 
aan te pas kwam en in de tang zat 
van de ijzersterke verdediging van 
WAVV (slechts 7 doelpunten te-
gen!), was het bij WAVV tussen de 
46e en 65e minuut maar liefst vier 
keer 'alarmfase 1'. Eerst werd een 
inzet van de linksbuiten van WAVV, 
die keeper Robin Verstege al had 
gepasseerd, nog net van de lijn ge-
gleden door Bas Kortstee, maar in 
de 58e minuut was het alsnog raak. 
Balverlies net over de middenlijn 

van Vorden, was de oorzaak van 
de naar later bleek de beslissende 
aanval van WAVV. Door inzet, door-
lopen en goed verdedigend werk 
leek met een sliding de poging nog 
net teniet gedaan te kunnen wor-
den, maar de bal stuiterde echter 
precies voor de voeten van de spits 
van WAVV en hij kon de bal in het 
lege doel tikken. In de volgende 
10 minuten kreeg WAVV nog twee 
goede kansen, maar via perfect uit-
komen en via een geweldige reflex 
middels een 'handbal-redding' on-
derscheidde keeper Robin Verstege 
zich in positieve zin.
Vorden stond achter en aangezien 
op de bank wisselspeler Ate Ba-
rendsen tijdens de rust met het 'in-
schieten' teveel last kreeg van zijn 
knie, waren er niet veel alternatie-
ven voor trainer Michel Feukkink 
om iets te forceren via een wissel. 
Spits Mike van Lingen werd gewis-
seld voor middenvelder Wiebe de 
Jong en in de laatste 10 minuten 
ging Vorden 1 nog '1 op 1' spelen 
en toog voorstopper Stefan Eggink 
mee naar voren en kwam Siebren 
Bijenhof er in als linksback ter ver-
vanging van Sam Abbink. Door een 
keiharde kopbal van Stefan Eggink 
op de lat, na een vrije trap van Daan 
Horstman vanaf de linkerkant, 
kwam Vorden 1 nog het dichts bij 
de gelijkmaker, maar al met al dient 
geconcludeerd te worden dat de 
verdediging van WAVV als een huis 
stond. In de allerlaatste seconde 
mocht Daan Horstman nog een 
cornerbal nemen en deze scherp 
aangesneden bal plofte bij de twee-
de paal zomaar voor de voeten van 
twee vordenspelers, maar uit de 
scrimmage die hieruit ontstond 
kwam de verdediging van WAVV 
als overwinnaar uit de strijd. Toen 
de goed leidende scheidsrechter af 
floot was niet alleen de tweede ne-
derlaag na 9 wedstrijden in de 2e 
klas een feit, maar kon er ook een 
streep onder de prachtige serie 
van 18 ongeslagen thuiswedstrij-
den gezet worden. Vorden blijft na 
9 wedstrijden op de vierde plaats 
staan in de competitie en de se-
rie van anderhalf jaar ongeslagen 
thuiswedstrijden staat natuurlijk 
definitief in de boeken!

Sociï speelt verloren
wedstrijd tegen Zelhem
WICHMOND - Na twee weken rust 
vanwege het inhaalprogramma 
en een oneven aantal teams in 
de competitie mocht Sociï zon-
dag thuis weer aantreden tegen 
Zelhem. Deze ploeg stond derde 
op de ranglijst met vier punten 
meer dan Sociï, geen makkelijke 
wedstrijd dus.

Het begin van de wedstrijd was 
het weer het gebruikelijke aftas-
ten en van beide kanten kwamen 
er vooralsnog weinig mogelijkhe-
den. Zelhem bleek wel de boven-
liggende partij en mocht ook de 
eerste kans aantekenen via een 
aanval over links, Stefan Roording 
zat daar evenwel tussen. Diezelfde 
Roording ging twee minuten later 
opzichtig in de fout door bij een 
lange bal van de keeper als een 
schildpad zijn hoofd in te trekken.
Een Zelhem-aanvaller kreeg daar-
door vrije doortocht en kon keeper 
Henry Vreeman omspelen, Stefan 
Weenk kon met een ultieme sli-
ding niet meer voorkomen dat de 
0-1 erin ging. Het spelbeeld ver-
anderde nauwelijks en in de twin-
tigste minuut werd het 0-2 door 
een goed opgebouwde aanval van 
achteruit waarbij de formatie van 
Sociï niet helemaal goed stond.
De kansjes voor Sociï kwamen 
over het algemeen uit dode spel-
momenten, maar die waren er te 
weinig. In de 35e minuut mocht 
Zelhem een vrije trap nemen die 
bij de tweede paal keurig werd 
binnen gekopt; 0-3. Nog voor rust 
werden de 0-4 (breedtepass in de 

voeten bij Zelhem-speler) en de 
0-5 (goede steekpass) aangete-
kend.

Rust
In de rust werden de koppen bij-
een gestoken en werd de doelstel-
ling om niet nog verder afgeslacht 
te worden. Zelhem bleef de betere 
ploeg maar hoefde niet zo nodig 
meer, Sociï deed zijn uiterste best 
om de nieuwe doelstelling te be-
halen. Met name bij dode spelmo-
menten werd Zelhem gevaarlijk 
door telkens de bal bij de tweede 
paal te leggen, daartegenover zou 
dan natuurlijk iemand van Sociï 
moeten staan.
Sociï creëerde zich weinig tot geen 
kansen. Met de wissels die trainer 
Tim Kollen gedaan had bleef het 
met het nodige kunst- en vlieg-
werk 0-5. Klein dieptepunt was de 
domme rode kaart die Tim Groot 
Roessink incasseerde vanwege 
twee oliedomme gele kaarten (bal 
wegtrappen en hands).

Volgende wedstrijd
De eindstand van de wedstrijd 
werd na exact 90 minuten bepaald 
op 0-5. Positieve kant van het ver-
haal is dat de volgende wedstrijd 
weer bij 0-0 begint. Die volgende 
wedstrijd is uit bij FC Zutphen om 
14.00 uur.

Kijk voor alle uitslagen en het pro-
gramma van Sociï op de website. 
   

 ■ www.svsocii.nl

   

Dash moeizaam langs SVS
Door groot aantal 
blessures is 
het team flink 
uitgedund
VORDEN - De wedstrijd begon wat 
later in verband met het uitlopen 
van een verhit potje volleybal tus-
sen de mannen van SVS en Scylla. 
Door dit verhitte potje, was de zaal 
lastig bespeelbaar. Nog niet eerder 
had Vorden dit meegemaakt. De 
hoge vochtigheidsgraad, maakte 
de zaal zo stroef dat de blessure-
gevoeligheid erg hoog lag.

In de eerste set zat dit nog in de 
koppies bij de Vordense dames. 
SVS maakte hier dankbaar ge-
bruik van. Door een sterke service 
kwam SVS met 12-3 voor te staan. 
Dit was een openbaring voor de 
dames uit Schalkhaar. Dit seizoen 
gaat het ze niet voor de wind. Door 
de vele blessuregevallen, is het 
team behoorlijk uitgedund. Ook 
deze wedstrijd verloren ze weer 
een belangrijke speelster.
Een van de buitenaanvalsters van 
SVS lag ineens op de grond en ging 
hard door haar enkel. Dit haalde 
SVS niet uit haar spel. Dash kwam 
wel wat dichterbij maar maakt 
zeker het spel niet. SVS had al 
zo'n voorsprong, dat Dash op het 
eind van de set er net niet voorbij 
kwam. SVS pakte de set verdient 
met 25-23.
In set 2 wisten de Vordense dames 
zich te revancheren en maakte 
veel directe punten met de service. 
Ook de blokkering van Vooral Car-
lijn Berendsen zat goed en pakte 
belangrijke punten. Met 15-25 wist 
Dash zich weer terug te vechten in 
de wedstrijd.

De derde set was niet mooi om 
te zien. Het was onder het niveau 

waar beide teams in uitkomen. 
Met ontzettend veel servicefouten 
aan beide kanten, werd het alsnog 
spannend. Omdat de foutenlast 
bij SVS hoger lag dan bij Dash, 
konden de zwart roden de voor-
sprong pakken in de wedstrijd. De 
set werd met 22-25 gewonnen.
In de vierde set was het onnodig 
spannend. De randoorzaken gin-
gen een hoofdrol spelen. Door de 
vochtige vloer, moest er veel ge-
poetst worden. Dit tot ergernis van 
SVS en de scheidsrechters. Dash 
kon hier niet goed mee omgaan 
en liet SVS elke keer weer terug 
komen. In het midden van de set 
kwam Anouk Nijbroek het veld in 
aan Vordense kant om te serveren.
Met een serviceserie kwam Dash 
makkelijk op voorsprong en zo 
werd ook de vierde set gewonnen 
met 15-25. SVS was blij met een 
punt en staan onterecht op de 11e 
plek in de competitie. 

Volgende wedstrijd
Aanstaande zaterdag speelt Dash 
dames 1 tegen de babbel /SSS. Dit 
belooft een spannende wedstrijd 
te worden in de subtop van de 2e 
divisie B. De wedstrijd wordt ge-
speeld op Vordense bodem om 
17.45 uur in de sporthal 't Jebbink.
   

 ■ www.vvdash.nl 
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Op 5 november vergaderde de 
gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis onder 
meer over de begroting 2016-
2019. De begrotingsbehandeling 
begon met een presentatie van 
de raadsfracties waarin zij een 
samenvatting van hun algemene 
beschouwingen en hun prioritei-
ten voor de komende periode weer-
gaven (zoals gepubliceerd in het 
Contact van 27 oktober en u kunt 
nalezen op www.bronckhorst.nl).

Begroting in notendop
De begroting bedraagt in 2016 
ruim 73 miljoen euro. Na het optel-
len en aftrekken van alle cijfers 
blijkt voor komend jaar een klein 
overschot, dat de komende jaren 
oploopt. Ook de algemene reserve 
blijft stabiel. De gemeente heeft in 
de afgelopen moeilijke economi-
sche jaren zorgvuldig begroot. 
Erg belangrijk, omdat we per 2015 
veel nieuwe taken op het gebied 
van zorg en welzijn kregen vanuit 
het rijk, met minder budget dan zij 
eraan uitgaven. We plukken nu de 
vruchten van de voorzichtheid die 
we hebben betracht vanwege deze 
onzekerheden. Wel zien we nog 
verschillende risico’s de komende 
jaren en daarom zetten we de 
overschotten ook nog niet in voor 
nieuw beleid. Deze onzekerheden 
betreffen onze ambitie om een 
sociale gemeente te zijn voor onze 
inwoners. We krijgen minder geld 
van het rijk voor de zorgtaken 
waar we als gemeenten sinds dit 
jaar verantwoordelijk voor zijn. 
De komende tijd moet blijken of we 
de zorg zo kunnen inrichten dat we 
met de rijksbudgetten uitkomen of 
dat vanuit de gemeentelijke reser-
ves nog extra bijdragen nodig zijn. 
Ook hebben we op het gebied van 
de openbare ruimte (groen, we-
gen, onderhoudssubsidies) de 
laatste jaren veel moeten bezuini-
gen. Nu zien we dat we moeten 
voorkomen, dat er onderhouds-
achterstanden kunnen ontstaan, 
die op termijn duurder uitpakken. 
Verder is het belangrijk inzet te 
blijven leveren in onze contacten 
met inwoners en mooie initiatie-
ven die zij hebben. Dus het werk 
van onze gebiedsambtenaren wil-
len we uitbouwen. Tot slot kan het 
zijn dat extra budget nodig is voor 
de opvang van meer vluchtelin-
gen/statushouders. Doordat we 
het financieel op de rit hebben, 
hebben we nu wel een aantal voor-

stellen structureel in de begroting 
op kunnen nemen. Dit gaat om in 
totaal 9 ton in euro’s voor onder-
werpen die passen bij de ambities 
van ons college- en raadsprogramma 
2014-2018 en voor veel inwoners 
belangrijk zijn. Zoals activiteiten 
uit het Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoer Plan en Landschapsont-
wikkelingsplan, het continueren 
van het AED-project in Bronck-
horst, het up to date houden van 
sportmaterialen van de sporthal-
len en duurzaamheidsprojecten. 

Inhoudelijke behandeling 
De CDA fractie gaf aan blij te zijn 
met de goede financiële positie 
van de gemeente en de wijze 
waarop we de nieuwe taken op het 
gebied van zorg en welzijn oppak-
ken. Nu moet ingezet worden op 
innovatie om de zorg ook in de toe-
komst betaalbaar en op de klant 
gericht te kunnen houden. Kwets-
bare mensen moeten op de ge-
meente kunnen blijven rekenen  
CDA vindt het belangrijk dat bur-
gerinitiatieven ondersteund wor-
den, de gemenete verbindend 
werkt en we voorkomen dat er 
achterstanden ontstaan in het on-
derhoud in de openbare ruimte.  

GBB geeft aan dat participatie van-
zelfsprekend moet zijn en de ge-
meente initiatieven van inwoners 
ondersteunt. Hiervoor moet nieuw 
beleid komen. Jongerendebatten 
zijn een goede zaak. De partij vindt 
dat de belastingdruk omlaag kan. 
Onder meer door de overgang van 
het innen en heffen van belastin-
gen en WOZ naar een externe par-
tij en het instellen van een plafond 
bij de reserves afvalstoffenhef-
fing. Ook vindt GBB het belangrijk 

bedrijvigheid en leefbaarheid te 
blijven stimuleren, de vinger aan 
de pols te houden bij de uitvoering 
van de nieuwe zorg en welzijntaken 
en dat een integrale benadering 
onmisbaar is.

De VVD gaf aan dat Bronckhorst 
financieel gezond is, maar de juiste 
balans in de begroting nog mist. 
De lokale belastingen vindt de par-
tij te hoog. Volgens hen is Bronck-
horst de duurtste van de Achter-
hoek. Op het gebied was zorg en 
welzijn vindt de fractie het belang-
rijk dat al onze inzet op deze ter-
reinen concreet en meetbaar is. 
Bedrijvigheid is een groot issue 
voor de partij Zij vindt dat het bud-
get voor de lokale bedrijventerei-
nen niet verminderd moet worden. 
Werkgelegenheid is ook van 
belang voor leefbaarheid.  

GroenLinks ziet dat de boekhou-
ding in orde is. Maar het is niet 
duidelijk wat de toekomstvisie van 
het college is, waar gaan we be-
leidmatig heen? Ons mooie coulis-
senlandschap moet in stand blij-
ven. Een Aviko moet zich kunnen 
ontwikkelen, maar het vrieshuis-
plan is buiten proportie qua hoogte 
en grootte. Agrarische bedrijven 
horen bij Bronckhorst, maar het 
Polweg-plan past niet in omgeving. 
De fractie staat volledig achter het 
streven om in 2030 energieneu-
traal te zijn. Er zijn veel initiatie-
ven, maar er is ook nog veel nodig 
om dit te halen. Verbindend wer-
ken als inzet om samen met inwo-
ners te zorgen dat Bronchorst een 
fijne plek blijft, is belangrijk.

D66 gaf aan dat 2015 een bewogen 
jaar was. Burgmeester Aalderink 
overleed, er kwam een waarnemer 
en vervolgens in Marianne Besse-
link de nieuwe burgemeester. 
Verder waren er plannen met be-
hoorlijke impact voor bewoners, 
zoals die voor opvang van asiel-
zoekers in Het Kervel (wat uitein-
delijk niet doorging) en voor de uit-
breiding van Aviko. De fractie gaf 
aan te hechten aan projecten die 
belangrijk zijn voor de leefbaar-
heid en fysieke en digitale bereik-
baarheid (zoals ook het nieuwe 
systeem van basismobiliteit waar 
aan gewerkt wordt). Ook moet er 
aandacht blijven voor het stimule-
ren van bedrijvigheid. Bijvoorbeeld 
op het gebied van recreatie en toe-
risme en smart industry. Bij onze 
zorg en welzijn taken moet aan-
dacht voor de mens (jong en oud) 
voorop staan en de partij geeft aan 
gastvrij te willen zijn als het gaat 
om de opvang van vluchtelingen/
statushouders in onze gemeente. 

Ook de PvdA gaf ook aan dat het 
een bewogen jaar was door het 
overlijden van Henk Aalderink en 
de komst van de nieuwe burge-
meester. De nieuwe taken op het 
gebied van zorg en welzijn zijn 
goed opgepakt. We bieden nog 
steeds huishoudelijke hulp, maar 
wel met een ander uitgangspunt 
(schoon huis ipv een vast aantal 
uren hulp). Aandacht voor mantel-
zorgers, opvang van statushou-
ders/vluchtelingen en beschut 
werk is belangrijk voor de partij. 
De fractie vindt het nu tijd om te 
kijken naar slimme en innovatieve 
oplossingen om de zorg ook de 
komende tijd betaalbaar te houden. 
Openbaar vervoer is een aan-
dachtspunt, de voorbereidingen 
voor een nieuw vervoersysteem 
in de Achterhoek zijn in volle gang. 
De PvdA wil hier komende tijd goed 
de vinger aan de pols houden. 
Bedrijvigheid is belangrijk met 
aandacht voor het vereenvoudigen 
van regels, maar binnen proportie 
in natuurgebieden. 

Moties en stemming                                                                                                                                         
De fracties dienden verschillende 
amendementen en moties in. 
Onder meer over een verlaging 
van de OZB, een verbreding van 
de mogelijkheden voor de inzet 
van de gelden voor dorpsbelan-
genorganiaties en een plafond 
aan de reserves afvalstoffen-
heffing. Geen van de amende-
menten haalde een meerder-
heid. Twee moties haalden een 
meerderheid (CDA, PvdA, D66 
en GroenLinks voor, GBB en 
VVD tegen) en werden aange-
nomen. De ene ging over ge-
wenste kaders voor innovatieve 
projecten op het gebied van 
zorg en welzijn. De andere over 
het inventariseren van achter-
standen in het fysieke domein 
(onderhoud openbare ruimte 
zoals wegen en groen) en het 
hierover terugkomen naar de 
raad. Vervolgens werd over 
de begroting gestemd. CDA, 
D66, PvdA, GBB en GroenLinks 
waren voor. Dit is een ruime 
meerderheid van de raad waar-
mee de begroting werd vast-
gesteld. Alleen de VVD stemde 
tegen. Zij geeft aan dat het goed 
gaat met Bronckhorst en dan is 
het niet nodig de belasting te 
verhogen met het landelijke 
inflatiepercentage van 1,25%.  

Tot slot 
Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u 
naar de website van de gemeente 
(onder Bestuur 
en organisatie 
➝ Openbare 
vergaderingen 
➝ Gemeente-
raad of scan 
de QR-code).

Raadsmeerderheid stelt begroting 2016 vast



Zoals u weet, maakt de nieuwe 
burgemeester de komende tijd 
buurt in Bronckhorst. Zij wil de 
gemeente leren kennen in al z’n 
facetten en u als inwoners ont-
moeten om te horen wat u bezig-
houdt. In deze rubriek houden 
wij u op de hoogte van enkele 
bezoeken die zij afgelopen twee 
weken had.  

Bij Puur Natuur, een dagbeste-
dingslocatie voor mensen met 
een beperking van stichting 
Philadelphia Zorg in Hengelo, 
kreeg Marianne Besselink uitleg 
over hoe cliënten allerhande ca-
deautjes/hebbedingetjes maken 
voor de winkel (onder andere 
porcelein gieten), maar ook over 
hun stages (prokkelen) bij ande-
re bedrijven en organisaties.

Vorige week woensdag reikte zij 
voor het eerst een koninklijke 
onderscheiding uit. De heer 
Peppelman uit Zelhem kreeg 
van haar een lintje voor onder 
andere zijn jarenlange inzet voor 
de huurdersvereniging in het 
dorp, als vrijwilliger voor FNV, 
de Programmaraad van UPC en 
De Zonnekamp. Een bijzondere 
gebeurtenis en hij was natuurlijk 
blij verrast! 

Marianne Besselink: “De eerste 
weken in Bronckhorst waren 
een heel warm welkom. Ik heb 
onder meer kennisgemaakt met 
de medewerkers en hun werk-
zaamheden in het gemeente-
huis, twee raadsvergaderingen 
geleid en buurt gemaakt. Onder 
andere bij Puur Natuur, door een 
lintje uit te reiken aan de heer 
Peppelman en het echtpaar Wel-
link in Hoog-Keppel te feliciteren 
met hun 60-jarig huwelijksjubi-
leum, de vernieuwde Wereld-
winkel in Vorden te openen, een 
bezoek aan de politie etc. Een 
mooie start. De veelzijdigheid 
van de onderwerpen waar een 
gemeente mee van doen heeft 
en uw grote betrokkenheid bij 
Bronckhorst inspireren mij 
enorm!” 

Heeft u de burgemeester 
nog niet ontmoet? Ze heeft 
ook eigen account op twitter 
(@MBesselink). Wilt u haar wat 
vragen of laten weten, laat hier 
een bericht achter. U kunt haar 
natuurlijk ook mailen via bestuurs-
secretariaat@bronckhorst.nl. 

Marianne Besselink maakt buurt 
in Bronckhorst

Bij school St. Joannes in Steende-
ren staat een herdenkingsboom 
ter nagedachtenis aan de over-
leden leraar Johan van de Logt. 
De boom heeft een bijzondere 
betekenis voor de leraren en 
leerlingen van de school en gaat 
daarom mee naar het nieuwe 
kindcentrum. Hier krijgt de boom 
een mooie plek op het nieuwe 
schoolplein. De gemeente, Steen-
derens Belang, aannemersbedrijf 
De Covik en onderwijsstichting 
Pro8 sloegen de handen ineen 
en op 6 november werd de boom 
uitgegraven en verplaatst van de 
dr. A. Arienstraat naar de Prins 
Bernhardlaan. Hij staat nu op 
z’n nieuwe plek. Het gaat om 
een tulpenboom (liriodendron) 
van ca. 7m hoog. Zoals al eerder 

aangekondigd start Verhoeve 
Infra deze week met de werk-
zaamheden in de openbare ruimte 
rond het kindcentrum. 

De jongeren ontmoetingsplek (JOP) 
is inmiddels gesloopt en voor eind 
december komt de nieuwe JOP op 
de nieuwe plek op het terrein. 

Herdenkingsboom St. Joannes school in Steenderen 
krijgt plek bij nieuwe kindcentrum 

Sinds begin 2015 organiseren 
we de hulp bij het huishouden 
anders in Bronckhorst. Voorheen 
kreeg iemand een indicatie voor 
een bepaald aantal uren hulp in 
de week. Nu gaan we uit van 
het gewenste eindresultaat. 
Daarmee bedoelen we dat alle 
leefruimtes die dagelijks gebruikt 
worden (zoals woonkamer, 
keuken en badkamer) schoon 
moeten zijn. Voor het leveren 
van huishoudelijke hulp heeft de 
gemeente afspraken gemaakt 
met een aantal zorgaanbieders. 
Onlangs onderzochten we of de 
zorgaanbieders de afgesproken 
resultaten halen. De uitkomsten 
van dit onderzoek laten zien dat 
het gewenste resultaat (een 
schoon huis) er is en dat de
inwoners tevreden zijn over de 
schoonmaak.

Aan het onderzoek deden in to-
taal 70 inwoners mee. Deze zijn 
steekproefsgewijs geselecteerd 
uit de groep ‘oudere’ inwoners 
die gebruik maakt van huishou-
delijke hulp in natura (57 van hen 
was 80 jaar of ouder). Een aantal 
maanden nadat hun nieuwe 
indicatie van start ging, bezocht 
een sociaal consulent van de 
gemeente hen thuis. De sociaal 
consulent vroeg hen onder andere 
wanneer de hulp voor het laatst 
geweest was en in hoeverre ze 
tevreden zijn over de hulp en de 
kwaliteit van schoonmaken. Ook 
deed de consulent zelf een ronde 
door het huis om te zien hoe goed 
er is schoongemaakt. 

Zorgaanbieders leveren goed 
werk
Voor de huishoudelijke hulp 
hebben we afspraken met vier 
zorgaanbieders: TSN, Zorgkom-
pas, Markenheem en Vitaal. Uit 
het onderzoek blijkt dat zorgaan-
bieders de hulp leveren zoals wij 
dat met hen afgesproken hebben. 
Inwoners gaven de volgende rap-
portcijfers aan de kwaliteit van 
het schoonmaakwerk: klanten 
van TSN gaven gemiddeld een 

7,5, Zorgkompas kreeg een 
8,2, Markenheem een 7,5 en 
ook Vitaal kreeg een 7,5. 

Slechts twee van de ondervraag-
den gaf een onvoldoende aan de 
kwaliteit van het schoonmaak-
werk. In één van die gevallen 
vonden wij dit terecht. Hierover 
spraken we met de betreffende 
zorgaanbieder om verbetering 
aan te brengen. 

Wethouder Peppelman van zorg: 
“Het zijn mooie cijfers en het is 
belangrijk dat dit goed in orde is. 
Wel gaven enkele mensen aan 
dat zij er wat moeite mee hebben 
dat hun aantal uren hulp is ver-
minderd. Soms omdat ze het ge-
woon gewend waren en soms 
omdat zij het gezelschap missen. 
In dat laatste geval attenderen 
wij hen erop dat er verschillende 
organisaties zijn in Bronckhorst 
die activiteiten organiseren 
waarbij zij kunnen aansluiten.” 

Ook in de toekomst bekijken 
we steekproefsgewijs of de zorg-
aanbieders de huishoudelijke 
hulp op voldoende niveau blijven 
leveren.

U beoordeelt huishoudelijke hulp door zorgaanbieder positief

Heeft u hulp in de huishouding 
nodig omdat u bijvoortbeeld net 
uit het ziekenhuis komt of heeft u 
naast de huishoudelijke hulp die u 
als maatwerkvoorziening van ons 
ontvangt, toch nog behoefte aan 
meer huishoudelijke hulp? Of 
komt u als mantelzorger niet toe 
aan bepaalde werkzaamheden in 
huis, omdat de dagelijks zorg en 
huishouding u al te veel opslokt? 

Dan kunt u in aanmerking komen 
voor de zogenaamde Huishoude-
lijke Hulp Toelage (HHT). Hiermee 
kunt u tegen een betaalbaar tarief 
via tegoedbonnen extra uren huis-
houdelijke hulp inkopen. Bijvoor-
beeld voor het lappen van de ra-
men of opruimen van de zolder. 
De gemeente kreeg deze tijdelijke 
toelage van het rijk om werkgele-
genheid in de zorg te behouden. 
De kosten per tegoedbon voor in-
woners zijn € 6,00 (in 2015) voor 
een uur hulp, de gemeente betaalt 
€ 16,50 aan de zorgaanbieder. Zo 
zijn voor uw aanvullende huishou-
delijke hulpwensen de kosten te 
overzien. De bonnen kunt u inzet-
ten bij de volgende organisaties: 
Vitaal Thuiszorg, Zorgkompas, 
Thuiszorg Service Nederland, 
Markenheem.

Ook als u niet in aanmerking 
komt voor huishoudelijke hulp 
via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) kunt u 
dankzij de HHT tegen geredu-
ceerd tarief (extra) huishoude-
lijke hulp inkopen. Bijvoorbeeld 
tijdelijke hulp na ziekenhuis-

verblijf, maar ook als extra hulp 
naast wijkverpleging. U kunt de 
hulp inzetten voor gewone 
huishoudelijke taken.

Let op 
Het gaat hier om tijdelijk, extra 
geld, op = op, dus wees er op tijd 
bij. We hebben hiervoor een bud-
get ontvangen van het rijk (in 2015 
en 2016 ruim € 190.000 per jaar). 
Als dit op is, kunnen geen extra 
uren hulp meer ingekocht worden.  

Bonnen bestellen
Wilt u weten of u in aanmerking 
komt voor het gebruik van de 
tegoedbonnen en/of tegoed-
bonnen bestellen? 
Dit kan digitaal via 
www.bronck-
horst.nl/tegoed-
bonhuis-houde-
lijkehulp of scan 
de QR-code. 
U kunt ons ook bellen: (0575) 
75 02 50. U kunt maximaal 10 uur 
per 4 weken inkopen. Een tegoed-
bon is 5 weken geldig.

Te koop:
Uren huishoudelijk hulp voor 6 euro per uur

Hondenpoep op straat en in het 
openbaar groen is één van de 
grootste ergernissen van mensen, 
zo blijkt uit landelijk onderzoek. 
Hondenbezitters zijn zelf verant-

woordelijk voor het opruimen van 
de uitwerpselen van hun hond. 
Gelukkig doen veel hondenbezit-
ters dit netjes, maar het kan nog 
beter. Hebt u een hond en laat u 
uw hond uit in de openbare ruim-
te? Ruim altijd de uitwerpselen 
op, ook in het buitengebied. Zo 
voorkomt u een boete van € 140,- 
die de politie of opsporingsambte-
naar van de gemeente kan uit-
schrijven. Het zakje met inhoud 
hoort thuis in de grijze container. 

Hondenpoep: opgeruimd staat netjes

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 6 januari 2016 in 
het gemeentehuis in Hengelo huldigen we de kampioenen van 2015. 
U kunt tot 1 december a.s. een persoon of club aanmelden, die het 
afgelopen jaar op sportief of cultureel gebied een podiumplek heeft 
gewonnen bij een NK, EK of WK. Het kampioenen-aanmeldingsformulier 
kunt u online invullen via www.bronckhorst.nl

Opgave kampioenen 2015 voor huldiging

De kampioenen van 2014



Een gemeente neemt jaarlijks vele 
besluiten. Dit kan ook gaan over 
zaken die gevolgen kunnen hebben 
voor uw buurt. Bijvoorbeeld over 
een nieuw bestemmingsplan of een 
vergunning voor een evenement, 
verbouwing of het kappen van een 
boom. Ook nieuwe en aangepaste 
verordeningen vallen onder deze 
besluiten. In een verordening, zoals 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning, staan regels waaraan inwo-
ners en bedrijven in Bronckhorst 
zich horen te houden. Wist u dat wij 
deze besluiten alleen nog officieel 
publiceren op www.officielebekend-
makingen.nl? De rijksoverheid heeft 
hiertoe besloten. Om de informatie 
over Bronckhorst het gemakkelijkst 
te vinden, raden wij u aan te kijken 
op http://overuwbuurt.overheid.nl. 
Hier staat meer over de inhoud en 
hoe u kunt reageren door bijvoor-
beeld een bezwaar of zienswijze 
in te dienen. 

E-mailservice
Een voordeel van het digitaal 
bekendmaken van allerhande 
besluiten is dat u gemakkelijk op 
de hoogte kunt blijven van wat er in 
uw straat of buurt gebeurt. Hoe? 

Door u aan te melden voor de gratis 
e-mailservice op http://overuw-
buurt.overheid.nl. Na aanmelding 
ontvangt u steeds automatisch een 
mail in uw mailbox van de bekend-
makingen die u interessant vindt. 
Doen! Heeft u thuis geen computer? 
Dan kunt u tijdens onze openings-
tijden in het gemeentehuis terecht 
om stukken digitaal in te zien.

Wat valt er onder officiële 
bekendmakingen?
De officiële bekendmakingen van 
onze gemeente bevatten o.a. de 
volgende aanvragen en (ontwerp)
besluiten:

• Bestemmingsplannen
• Evenementenvergunningen
• Omgevingsvergunningen (bouwen, 

slopen, milieu, kappen etc.)
• Verkeersbesluiten
• Beleidsregels en verordeningen 

(bijvoorbeeld de subsidie-
 verordening met bijbehorende 

beleidsregels)

Gemeentepagina’s 
In de rubriek Bekendmakingen 
op deze gemeentepagina’s vindt u 
wekelijks alleen nog een beknopt 
overzicht van de besluiten, hieraan 
kunt u geen rechten ontlenen.

Officiële besluiten bekendmaken doen we digitaal

Op 10 november 2015, de Dag 
van de Mantelzorg, organiseren 
we een verwendag voor mantel-
zorgers in onze gemeente. Sinds 
januari 2015 zijn gemeenten ver-
antwoordelijk voor de ondersteu-
ning en waardering van mantel-
zorgers. Elke gemeente is vrij in 
de manier waarop zij hier invul-
ling aan geeft. Wij bieden mantel-
zorgers, als blijk van waardering, 
onder andere een verwendag 
aan. Maar liefst ruim 200 men-
sen hebben zich aangemeld voor 
deze dag! 

Programma verwendag
De verwendag heeft een verras-
send gezamenlijk ochtendpro-
gramma. ’s Middags doen de 
deelnemers allerlei workshops. 
Van een ontspannende massage 
tot meedoen aan lachyoga of een 
wijnproeverij. Ook zijn er creatie-
ve workshops en wandelingen 
met een IVN gids. Zorgwethouder 
Antoon Peppelman sluit de dag 
af, die plaatsvindt op verschil-
lende locaties in Hummelo.

Andere vormen van waardering
Naast de verwendag, zet de 
gemeente mantelzorgers op 
nog een aantal manieren in het 
zonnetje: 
• Waardering in vorm van 
 geldbedrag
 Mantelzorgers konden tot 
 1 oktober 2015 worden aange-

meld voor een waardering van 
100 euro. Hiervoor ontvingen 
we ruim 700 aanvragen, die 

 we op dit moment verwerken.  
• Persoonlijke wensen
 Iedereen met een persoonlijke 

wens voor een mantelzorger, 
kon deze tot 15 oktober 2015 
in de wensboom in het ge-
meentehuis hangen. In totaal 
ontvingen we 45 wensen. Van 
een fotoshoot met de familie, 
tot een kok aan huis of een bos 
bloemen. We zijn hard bezig 
zoveel mogelijk van deze wen-
sen in vervulling te laten gaan. 
Iedereen die een wens heeft 
ingediend, krijgt voor eind 

 november persoonlijk bericht 
van ons. 

Wethouder Antoon Peppelman 
van zorg: “Mantelzorgers zijn van 
onschatbare waarde. Zij zorgen 
voor hun naasten die zich niet 
alleen kunnen redden. Met de 
verwendag, het vervullen van 
een wens of een klein financieel 
gebaar willen hen even in het 
middelpunt van aandacht zetten. 
Dat verdienen ze!” 

Mantelzorgers in het zonnetje tijdens speciale 
verwendag

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

Collega voor een dag 
Wethouder Jan Engels heeft eco-
nomische zaken in z’n portefeuil-
le en is namens de Achterhoekse 
gemeenten lid van de Regiegroep 
Smart Industry, die ontwikkelin-
gen op dit gebied in de Achter-
hoek aanjaagt. Jan Engels: 
“Om dit goed in te kunnen vullen, 
vind ik het belangrijk wat meer 
kennis op te doen in de praktijk 
van smart industry bedrijven in 
Bronckhorst. Maar ook in de 
regio! Ik zou dan ook graag als 
‘collega voor een dag’ één of 
enkele dagdelen meelopen 
met bedrijven die met de laatste 
productietechnologieën en nieuwe 
ICT-oplossingen werken.” 

Ondernemers met bedrijven die 
volgens smart industry principes 
werken en de wethouder graag 
laten zien hoe hun vernieuwende 
bedrijfsprocessen verlopen en 
waar wellicht nog knelpunten 
zijn als het gaat om bijvoorbeeld 
overheidregels, roepen wij 
daarom op contact met hem op 
te nemen. Via e-mail: j.engels@
bronckhorst.nl. Hij maakt dan 
een afspraak om mee te lopen. 
Engels daagt bedrijven voor zijn 
bezoek ook graag uit om na te  
denken over welke meerwaarde 
zijn aanwezigheid voor hen kan 
hebben.
 
Wat is smart industry?
Smart industry bedrijven zijn on-
dernemingen die door maximaal 
gebruik te maken van de nieuw-
ste informatie en technologische 
ontwikkelingen efficiënter, flexi-
beler, kwalitatief beter en tailor 
made producten en diensten 
kunnen produceren en leveren. 
In de Achterhoek zien we dat dit 
op dit moment vooral gebeurt bij 
metaalbedrijven, de foodindustry 
en hun toeleveranciers. De eco-
nomie 4.0: die nieuwe verdien-
mogelijkheden creeërt en de 
Achterhoek op de kaart zet als 
kansrijke, innovatieve en onder-
nemende regio. 

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

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

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

Halle:
• Dorpsstraat 93, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Hengelo (Gld):
• Broekweg 3, kappen beuk en eik, vergunning verleend
• diverse locaties, organiseren winterpleinenfeest Hengelo, vergunning verleend
• Entweg 2, aanleggen uitrit, aanvraag ingetrokken
• Iekink 28-30, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, besluit genomen
• Ruurloseweg 95, veranderen melkveebedrijf, melding beoordeeld
• Schapendijk 6, wijzigen bedrijfsactiviteiten, melding beoordeeld
• Sint Michelsstraat 1A, gehandicaptenparkeerplaats, besluit toegekend
• Steenderenseweg 6, wijzigen inrichting, melding beoordeeld
• Steenderensweg 6, activiteit milieu, veranderen inrichting, vergunning verleend 

Hummelo:
• Broekstraat 5, vernieuwen voorgevel bedrijfsgebouw, aanvraag ontvangen
• Greffelinkallee, organiseren carbidschieten, vergunning verleend

Steenderen:
• Kerkhofweg, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, besluit genomen

Vorden:
• Deldenseweg 3, starten bedrijf, melding beoordeeld
• Holtmaet 2, veranderen voorgevel woning, aanvraag ontvangen

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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



WAARDECHEQUET.W.V. € 100,-korting op de aanschaf van 
een paar Rodenstock 

DNEye ® glazen.

EXCLUSIEF IN VORDEN
OP VR. 13 NOVEMBER A.S.!

OPTICIEN/JUWELIER

Zutphenseweg 7, Vorden
T: 0575 - 55 15 05

www.siemerinkopticien.nl 
info@siemerinkopticien-juwelier.nl

Maak een
afspraak voor 

een gratis 
DNEye
scan...

• Kamphuizerweg, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, besluit genomen
• Kerkstraat 17, wijziging registratie van BSO Vesta in Register kinderopvang, besluit genomen
• Kerkhoflaan 4, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, besluit genomen
• Kerkstraat 17A, wijzigen registratie van Speel-leergroep Ot en Sien in Register kinderopvang, 

besluit genomen
• Schuttestraat 26, aanbouwen erker, aanvraag ontvangen
• Zelstweg 1, intern verbouwen boerderij en realiseren bed & breakfast, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Kerkhoflaan 3, plaatsen begraafplaats op gemeentelijke monumentenlijst, besluit genomen
• Keijenborgseweg 4, kappen 1 eik, vergunning verleend
• Kruisbergseweg 52A, activiteit milieu vergroten rundveestal en aanleggen grondwal, 

ontwerp besluit
• Ruurloseweg 30Z 94, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend
• Ruurloseweg 30Z 101, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend

Mededelingen
Wegafsluiting wegens wegwerkzaamheden
• Baak, op 17 en 18 november 2015 werken wij aan de L. Dolfingweg. Voor de veiligheid van de 

fietsers leggen wij een haag aan tussen het fietspad en de rijbaan. In verband met werkzaam-
heden sluiten wij de helft van de rijbaan af. Het verkeer vanaf Steenderen wordt omgeleid. 

 De hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van de L. Dolfingweg. Helaas kunnen wij niet exact 
de periode van afsluiting aangeven, omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering 
van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, zoals weersomstandigheden

Bekendmaking vaststelling ‘Verordening Starterslening gemeente 
Bronckhorst’
B en w van Bronckhorst maken bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2015 heeft 
besloten tot het vaststellen van de ‘Verordening Starterslening gemeente Bronckhorst’. 
Bij deze verordening horen de bijlagen:
 - productspecificaties Starterslening 
 - procedures en gemeentelijke uitvoeringsregels Starterslening 

Ten opzichte van de vorige Starterslening heeft er een wijziging plaatsgevonden. 
De maximale starterslening is verlaagd van € 35.000,- naar € 25.000,-. 
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Startersleningen worden 
enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is. De verordening treedt in 
werking acht dagen na de datum van bekendmaking op overheid.nl

Bekendmaking vaststelling ‘Verordening Restschuldlening gemeente 
Bronckhorst’
B en w van Bronckhorst maken bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2015 heeft 
besloten tot het vaststellen van de ‘Verordening Restschuldlening gemeente Bronckhorst’. 
Bij deze verordening horen de bijlagen:
 - specificaties SVn Restschuldlening 

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Restschuldleningen worden 
enkel toegekend voor zover het budget hiervoor toereikend is. De verordening treedt in 
werking acht dagen na de datum van bekendmaking op overheid.nl

Bekendmakingen en mededelingen   vervolg



Kennisgeving 
380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 
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nieuwe 380kV verbinding

! ! ! ! ! nieuwe 150kV verbindingen

E bestaande 150 kV verbinding
wordt na ingebruikname van
de nieuwe verbindingen
afgebroken

Van vrijdag 13 november 2015  tot en met donderdag 24 december 2015  liggen de ontwerpbesluiten van fase 3 ter inzage voor 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel. 
Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding aanleggen van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De verbinding 
is nodig voor de verdere internationale uitwisseling van elektriciteit binnen de ontwikkeling 
naar één Europese elektriciteitsmarkt, voor het versterken van de voorzieningszekerheid en 
om ruimte te geven aan het transport van duurzame elektriciteit tussen Nederland en het 
buitenland.

Om dit project ruimtelijk mogelijk te maken hebben de ministers van Economische Zaken 
(EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) een inpassingsplan opgesteld, waarin zij het 
tracé van de verbinding op Nederlands grondgebied vastleggen. Voor het inpassingsplan  
is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te 
brengen. Daarnaast zijn er voor aanleg en exploitatie van het project uitvoeringsbesluiten, 
zoals vergunningen en ontheffingen, van verschillende bestuursorganen nodig. Deze 
uitvoeringsbesluiten zijn in één procedure met het inpassingsplan voorbereid, onder 
coördinatie van de minister van EZ. Deze procedure heet de rijkscoördinatieregeling.

In eerdere fasen (fase 1 en fase 2) hebben het ontwerp-inpassingsplan, het milieueffect-
rapport (MER) en (ontwerp)besluiten ter inzage gelegen. 

Het gaat in fase 3 om de volgende ontwerp-besluiten: omgevingsvergunningen in de 
betrokken gemeenten voor tijdelijke werkwegen en werkterreinen en een watervergunning.

U kunt nu reageren op alle ontwerpbesluiten van fase 3.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 13 november 2015  tot en met donderdag 24 december 2015 de ontwerpbe-
sluiten van fase 3 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken 
tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locatie:

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

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten van fase 3.
We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten u reageert  
en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit 
een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep in kan stellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Hoe kunt u reageren?
U kunt van vrijdag 13 november 2015 tot en met donderdag 24 december 2015 reageren. Wij 
ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.
nl onder Doetinchem- Wesel 380 kV. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt 380 kV 
hoog spanningsverbinding Doetinchem- Wesel, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief 
kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam 
en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen 
van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?
Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de 
inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen 
en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt 
opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn 
verwerkt.

De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te  
zijner tijd aange kondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op  
www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie
Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het 
bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten,  
T (070) 379 89 79.

PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

BEZORGERS GEVRAAGD

OOK EEN LEUKE BIJVERDIENSTE?

Voor de dinsdag/woensdag zoeken 
wij nog bezorgers, om het weekblad 
Contact te bezorgen.
Neem voor info gerust contact op.

Draag bij aan de draagbare kunstnier. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier klein maken.
En de wereld van Willem weer groot.

Siham: ‘Ik ben gevlucht 
uit Syrië. Nu wil ik graag 
weer studeren.’

Geef om talent en maak 
deze studie mogelijk! 

Kijk op www.uaf.nl

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen

Serkon: ‘Ik ben gevlucht uit Syrië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 



Gezellige ochtend Dash volleybal 
CMV 1-2-3

VORDEN - Afgelopen zaterdag 
vond er een regiotoernooi plaats 
in sporthal 't Jebbink georgani-
seerd door volleybalverening 
Dash, waar ongeveer 150 kinde-

ren uit de regio aan deelnamen. 
De rode gezichten van de kinde-
ren sprak boekdelen. Ze waren 
erg fanatiek en wilde zeer graag 
punten mee naar huis nemen. 

De organisatie ontving compli-
menten hoe alles geregeld was. 
Dank aan alle hulpouders/vrijwil-
ligers/sponsoren.

   

Dames Ratti beginnen resoluut
Ruurlo VR1 -   
Ratti VR1
KRANENBURG - De dames van 
Ratti begonnen resoluut aan de 
wedstrijd, want al na vijf minuten 
waren er meerdere kansen. In de 
6de minuut kon Els Berenpas de 
bal net binnen houden en schoot 
de bal naar Jessica ten Elshof, die 
een schot op het doel loste. Tessa 
Bruggink veranderde de bal net 
voor de keepster van richting, 0-1.

Een paar minuten later was het 
weer bijna raak. Marieke Tuinman 
liep door op de keepster, waardoor 
de keepster in paniek de bal in de 
voeten van Tessa Bruggink schoot. 
Tessa schoot de bal net over. Er 
werd goed overgespeeld met el-
kaar, waardoor ook vele kansen 
werden gecreëerd. 

Ruurlo kwam weinig aan de bal. 
Toch ging de bal er steeds niet in, 
ondanks alle schoten op het doel. 
In de 36ste minuut kreeg Esther 
Tuinman de bal in de voeten, zij 

loste een geweldig schot op het 
doel maar deze ging net over. Een 
minuut later viel het doelpunt aan 
de andere kant, 1-1.

Dames gaan   
met stand 1-1   
de rust in

Ratti pakte hun eigen spel weer op, 
een lange pass op Els Berenpas die 
de bal vervolgens terug legde bij 
Lianne ten Have. Lianne legde de 
bal op haar beurt vervolgens voor, 
waardoor een kopkans voor Gem-
ma Eggink werd gecreëerd. De da-
mes gingen met een stand van 1-1 
de rust in. 

Na de rust moesten de dames van 
Ratti hetzelfde spel als in de eerste 
helft weer terugvinden. Na 20 mi-
nuten kwam eindelijk het tweede 
doelpunt. Jessica ten Elshof ont-

ving de bal een paar meter voor de 
zestien meter van Laura Verstege. 
Jessica schoot de bal vervolgens 
mooi in de kruising, 1-2. In de 
65ste minuut kreeg Ruurlo een 
corner mee, welke werd verlengd 
met een kopbal, maar keepster 
Deirde Koekenbier maakte een 
goede redding.

Er werd goed opgebouwd van-
uit het middenveld, waardoor 
Gemma Eggink de bal kon kaats-
ten op Jessica. Jessica liep door en 
scoorde de 1-3. In de 87ste minuut 
kreeg Esther Menkveld een bal 
in de voeten na een pass van Els 
Berenpas. De bal belandde in de 
handen van de keepster. Een mi-
nuut later kwam er weer een kans. 
Dit keer voor Els Berenpas, maar 
ook deze bal belandde in de han-
den van de keepster. De eindstand 
bleef 1-3.

Volgende wedstrijd
Volgende week staat er een thuis-
wedstrijd tegen het damesteam 
van Oeken/Brummen op het pro-
gramma.

   

Flash Vorden start seizoen sterk
VORDEN - Na de onfortuinlijke 
degradatie uit de Hoofdklasse 
komt de Vordense badminton-
vereniging uit in de 1e klasse 
van district Oost. Het team kent 
bijna dezelfde samenstelling 
als vorig seizoen. De dames zijn 
Vera Velhorst, Laura Hulshof en 
Anne van Eeuwijk en de heren 
zijn Chjehrando Gasper en Niels 
Lijftogt.

De eerste wedstrijd van het sei-
zoen speelde Flash met 4-4 gelijk 
tegen de mededegradant Poona 
2 uit Gaanderen. Daarna volgde 
een zeer goede overwinning op 
Poona 3 met 8-0. En afgelopen 
donderdag werd het Zutphense 

Rianto 1 ook met die cijfers naar 
huis gestuurd. In de enkelspelen 
van het niveauverschil erg groot. 
Chjehrando won met 21-4 en 21-
8. Niels won met twee keer 21-9 en 
Anne met twee keer 21-8.

Vrijwel 
alleen maar 
overwinningen

Vera won de eerste set met 21-
8 en de tweede met 21-13. In de 

dubbels ging het iets moeilijker 
maar de overwinning kwam nooit 
in gevaar. De heren wonnen hun 
dubbel met 21-14 en 21-9 en het 
damesdubbel van Vera en Laura 
werd met 23-21 en 21-15 gewon-
nen. En ook in de mixen lieten de 
Vordenaren het er niet op aanko-
men. Niels en Anne wonnen met 
21-19 en 21-13 en Chjehrando en 
Vera wonnen met 21-12 en 21-10.

Met één respectievelijk twee wed-
strijden minder gespeeld als de 
nummers één en twee staat Flash 
met maar een paar punten min-
der op de derde plaats. Komende 
donderdag moet het team naar en 
tegen koploper Ulft.

Willem Peters net buiten 
de prijzen
VORDEN - Op de regionale show 
in Beek heeft Willem Peters af-
gelopen weekeinde met een 
deel van zijn collectie vogels 
gespeeld. Door de goede kwali-
teit die daar aanwezig was en de 
clustering van groepen viel hij 
net buiten de prijzen. Bijzonder 
was de halsbandparkiet pallid 
turquoise die van de keurmees-
ters 92 punten kreeg. Normaal 
gesproken voldoende om een 
prijs mee te behalen.

Verenigingsshow
Al deze vogels zullen ook te zien 
zijn op zijn eigen verenigingsshow 
van De Vogelvriend Vorden tijdens 

de kringwedstrijd op zaterdag 28 
en zondag 29 november. Het resul-
taat van Willem Peters in Beek was:

Halsband parkiet pallid turquoise 
92 punten.
Halsband parkiet pallid blauw 89 pnt.
Halsband parkiet pallid groen 91 pnt.
Halsband parkiet pallid groen 89 pnt.
Meyers papegaai wildkleur 91 pnt.
Meyers papegaai wildkleur 89 pnt.
Nandaya parkiet wildkleur 91 pnt.
Nandaya parkiet wildkleur 89 pnt.
Zonparkiet wildkleur 90 punten.
Zonparkiet wildkleur 89 punten.
   

 ■ vogelvriendvorden.jimdo.com

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag van 4 novem-
ber 2015, de laatste avond van 
de tweede competitieronde van 
Bridgeclub Bronkhorst.

Lijn A: 1. Gedeelde eerste plaats: 
Bert Deunk & Herman Stapel-
broek en Paul Niks & Will Snelder 
58,68%, 3. José & René Winkelman 
57,29%. 
Lijn B: 1. Truus & Cees Mortier 
60,00%, 2. Emmy Stegman & Joop 
ten Holder 59,03%. 3. Gerda Tan-
kink & Wim van Wanrooy 57,64%. 
Lijn C: 1. Hermien Veenhuis & 
Els Westerhof 61,67%, 2. Fien & 
Henk Biezeman 61,46%, 3. Irene 
Lichtenberg & Theo Schoenaker 
56,77%. 

In deze ronde zijn in de A lijn op 
de eerste drie plaatsen geëindigd: 
1. Hennie van Druten & Gonnie 
Hulleman, 2. Erica Schut & Marijke 
Hilderink, 3. Dinie Hartelman & 
Ruud Bijloo. In lijn B: 1. An Wortel 
& Paul Niks, 2. Tiny Kleinreesink 
& Wim Schipper, 3. Will Snelder & 
Bert Botschuyver. In lijn C: 1. Fien 
& Henk Biezeman, 2. Irene Lich-
tenberg & Theo Schoenaker, 3. 
Frieda Driever & Harrie Pelgrom. 
De eerste drie paren in lijn B en 
Lijn C promoveren naar een ho-
gere lijn. Donderdag 12 november 
de eerste avond van de derde ron-
de. Afmelden vóór 12.00 uur op de 
wedstrijddag via het mobiele num-
mer van de club: (06) 25198329.

150 kinderen doen mee met regiotoernooi van Dash Vorden. Foto: PR

Boer’n trots 
Midden in Twente ligt land-
goed Kaamps in het kleine dorp 
Deurningen. Hier worden de 
Boer’n trots kazen gemaakt. 
Boer Herbert streeft naar een zo 
duurzaam mogelijk landgoed. 
De zorg voor de koeien is hierbij 
heel belangrijk. Om de koeien 
betere voeding te geven, zaait 
Herbert extra klaver. Hierdoor zijn 
ook minder meststoffen nodig. 

De koeien kunnen zelf bepalen of 
ze naar buiten gaan en wanneer ze 
gemolken worden. Willen ze lek-
ker in de stal blijven als het koud 
is, dan worden ze verwend met 
speciale koe-matrassen en Mas-
sageborstels. Deze aandacht voor 
voeding en dierenwelzijn resulteert 
volgens Herbert in de lekkerste 
melk. En deze lekkere melk is de 
beste grondstof voor lekkere kaas!

Al ruim 30 jaar wordt er kaas ge-

maakt op het landgoed. De su-
perverse melk wordt verwerkt 
tot kaas. Nadat de kazen zijn ge-
maakt, worden deze tijdens het 
rijpen meerdere keren ‘gewassen’ 
met karamel. Deze bijzondere be-
handeling zorgt voor een mooie 
bruine kaaskorst en een karakte-
ristieke smaak van de kaas.

We hebben drie soorten in ons 
assortiment: de Boer’n trots bos-
paddestoelen, de Boer’n trots pe-
per trio met een verfijnde peper 
smaak, en de bijzondere Boer’n 
trots geit-honing-tijm. Deze laat-
ste wordt gemaakt van geiten-
melk van een collega van Herbert 
en smaakt even voortreffelijk als 
de koemelk varianten. Proeven is 
kopen, zo is inmiddels gebleken. U 
bent welkom om deze bijzondere 
smaken zélf te ervaren!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

Contact Bronckhorst Noord Sport 21Dinsdag 10 november 2015



Handbalteams Quintus thuis 
in Wichmond
HENGELO - De thuiswedstrijden 
van SV Quintus van zondag 8 
november werden, in verband 
met een concert in Sporthal de 
Kamp, gespeeld in Sporthal de 
Lankhorst in Wichmond. Daar 
stonden deze zonnige zondag 
de vlaggen van Quintus voor de 
deur te wapperen.

In de Van Pallandthal in Varsse-
veld ontmoetten de Quintus Heren 
B het team Reflex HB1. Het team 
uit Hengelo zette zich in voor een 
sportieve wedstrijd. Helaas floot 
de scheidsrechter partijdig ten 
gunste van Reflex. Uitslag 14-12.
De meiden C moesten uit tegen 
Duiven DC2 in Sportcentrum Tri-
ominos Endesprong in Duiven. 
Quintus kwam niet goed uit de 
startblokken, waardoor Duiven 
al snel uitliep. In de tweede helft 
liep de aanval iets beter waardoor 
er meer gescoord werd, maar een 
goede aansluiting bleef uit, uitslag 
19-9.

De E1 van Quintus speelde in 
Sporthal de Lankhorst tegen Dui-
ven E1. De eerste helft was het 0-0, 
het ging gelijk op. De tweede helft 
werd het nog 1-4 voor Duiven. 
Jammer, maar gewoon proberen 
geconcentreerd te spelen en dan 
komen de punten vanzelf. De jon-
gens en meiden D1 mochten ook 
in Wichmond aantreden, ditmaal 
tegen A.A.C/Swift Arnhem D3. Ze 
speelden zeer naar behoren. Goed 
samenspel en de dekking was 
meer dan een voldoende. Rust-
stand was 7-3. Na de rust werden 
de gaten goed benut, wat resul-
teerde in een eindstand van 17-3.

Quintus dames 1 speelde thuis te-
gen Brummen DS1. Ondanks dat 
het tempo van de wedstrijd hoog 
lag kon Quintus goed meekomen. 
Ruststand 8-8. Aan het eind van de 
wedstrijd kwam Quintus net iets te 

kort, waardoor de wedstrijd werd 
verloren met 12-16. De heren 1 ont-
vingen de heren 1 van Erica '76 uit 
Dieren. De sporthal in Wichmond 
voelde voor de heren van Quintus 
als een thuiswedstrijd aangezien 
zij hier elke dinsdag al trainen. 
Erica dacht dat wel even 30 doel-
punten te maken zoals in voor-
gaande wedstrijden. Al snel werd 
duidelijk dat het niet haalbaar was 
dankzij de degelijke dekking van 
Quintus. In de aanval was Quintus 
niet ijzersterk, maar scoorde toch 
de benodigde doelpunten om op 
voorsprong te komen, ruststand 
9-6. In de tweede helft wist Quin-
tus de voorsprong te behouden 
wat uiteindelijk resulteerde in een 
winst. Uitslag 18-14.

Quintus HS2 speelde tegen Erica 
'76 HS2. Het thuisteam nam al 
vroeg de leiding en wist de voor-
sprong uit te bouwen tot een 
ruststand van 10-6. Na rust kwam 
Erica in eerste instantie nog terug 
tot een gelijke stand, maar de he-
ren van Quintus wisten uiteinde-
lijk toch de punten binnen te sle-
pen. Eindstand 15-13. De Heren C 

moesten spelen tegen Blauw Wit 
HC1 uit Ruurlo. De Hengelose jon-
gens waren veel te sterk voor de 
gasten uit Ruurlo. Eindstand 29 -3.

Programma zondag 15 novem-
ber, Sporthal Walburgen, Gendt:
11:35 uur HV Angeren E1 - Quin-
tus E1; 12:25 uur HV Angeren D2 
- Quintus D1

Programma zondag 15 novem-
ber in Sporthal de Kamp
10:55 uur Quintus HC1 - AAC/
Swift A. HC1; 11:55 uur Quintus 
HB1 - AAC/Swift A. HB1; 13:00 uur 
Quintus HS1 - Erix HS1

Handbaluitslagen SV Quintus
8 november:
Reflex HB1-Quintus HB1 14-12;
Duiven DC2-Quintus DC1 19-9;
Quintus HS1-Erica '76 HS1 18-14;
Quintus HS2-Erica '76 HS2 15-13;
Quintus DS1-Brummen DS1 12-16
Quintus HC1-Blauw Wit HC1 29-3;
Quintus D1-AAC/Swift A D3 17-3;
Quintus E1-Duiven E1 1-4.
   

 ■ www.svquintus.nl

Nieuwe boogbrug
overspant bosvijver
BAAK - Afgelopen week is een 
prachtige stalen boogbrug met 
eiken planken geplaatst in het 
Hertenbosch over de bosvijver 
naar het romantische eilandje. 
Professionals en vrijwilligers 
hebben in drie dagen tijd de klus 
afgerond, die een lange voorbe-
reidingstijd had. Het plaatsen 
van deze brug is een onderdeel 
van een groot onderhoudsplan 
om het van oorsprong parkachti-
ge karakter van het Hertenbosch 
in ere te herstellen en om Baak 
en de prachtige wandelomge-
ving meer op de kaart te zetten.

Naast het nodige papier- en denk-
werk, het aanvragen en verkrijgen 
van vergunningen is er eerst veel 
voorbereidend werk ter plekke 
gedaan, veelal door de vrijwilli-
gers, zoals het aanleggen van een 
noodbrug en funderingen en het 
maken van een pad. Initiatief-
nemer van het plan, Frans Hel-
mich, is alle dagen aanwezig bij 
de bouw en volgt de vorderingen 
op de voet. Het pad naar de brug 
is door de zware kraan die de brug 
geplaatst heeft erg modderig en 
glibberig geworden. "Ik dacht dat 
ik de eiken planken wel met mijn 
auto en aanhanger hier naar de 
brug kon vervoeren. Maar ik had 
nog maar een paar meter over het 
pad gereden of ik zat helemaal 
vast! En ja, wie bel je dan? Ja, pre-
cies, Jos Herfkens! Hij was al heel 
snel hier en heeft me losgetrokken 
met zijn trekker en deze mochten 
we de rest van de tijd lenen! Super 
toch?!", zegt Helmich.

De planken, die gezaagd zijn van 
dode eiken uit het Hertenbosch 
zelf, konden nu zonder proble-
men vervoerd worden naar de 
brug, waar de vrijwilligers ze één 
voor één aan de brug vastschroef-
den. Helmich had goed voor de 
inwendige mens van de vrijwilli-
gers gezorgd met hete koffie, goed 
belegde broodjes en overheerlijke 
Baakse kruidkoek. Even tijd om te 
schaften hadden ze wel, maar niet 
te lang, want het werk dat moest 
wel af. Al metend, zagend, liggend 
op de brug en staand in een boot-
je, (hoe kom je anders droog onder 
de brug?) bouwden de aanwezige 
vrijwilligers gestaag verder en was 
de klus zaterdagmiddag geklaard. 
"Het is een fijne groep, die hard 
werkt en goed meedenkt. Ze doen 
enorm veel! Ik kan een heleboel 
bedenken, maar zonder hun inzet 

komt het niet van de grond. En zij 
bedenken er dan ook nog net even 
iets bij. Zij zetten de puntjes op de 
'i'. Daar ben ik hen heel dankbaar 
voor", zegt Helmich tevreden.

Hangbrug over vitale visvijver
Met het plaatsen van deze prach-
tige brug is het project weer een 
stapje verder de goede richting 
in, maar nog niet voltooid. "We 
willen de vijver en bijbehorende 
watergangen uitdiepen, want deze 
zijn behoorlijk dichtgeslibd met 
natuurlijk materiaal. Dit uitbagge-
ren komt de vitaliteit van het water 
ten goede, en misschien wordt het 
nog een aantrekkelijke visvijver", 
vervolgt Helmich. Dit zal in het 
vroege voorjaar van 2016 plaats-
vinden, waarna aan de andere 
kant van het eiland de hangbrug 
in ere hersteld kan worden. Deze 
hing hier tot ongeveer in het mid-
den van de vorige eeuw. Een aan-
wezige vrijwilliger kan zich nog 
goed herinneren dat hij er als kind 
op speelde. Op het eiland heeft het 
'Marie Berns'-bankje, dat op het 
Baakse voetbalveld stond ter ere 
van deze zeer trouwe supporter, 
een nieuwe mooie plek gekregen.
Het bruggetje over de bestaande 
watergang zal gedeeltelijk wor-
den vervangen en als de financi-
ele middelen het toelaten zullen 
speel- en of trimvoorzieningen 
langs de Helmichwandelroute 
in het Hertenbosch worden ge-
plaatst. Het doel is om de werk-
zaamheden eind voorjaar 2016 af 
te ronden.

Financiële ondersteuning
De Stichting Familie Helmich-
fonds en Baaks Belang onder-
steunen het project niet alleen in 
woord en daad, maar ook in finan-
ciële zin. "De provincie Gelder-
land heeft een subsidie toegezegd, 
maar dit is niet kostendekkend, 
zegt Helmich. "Mensen die dit 
project een warm hart toe dragen 
en zich op welke manier dan ook 
geroepen voelen dit bijzondere 
project financieel te ondersteu-
nen, kunnen dat doen. Wij zijn 
blij met iedere financiële bijdrage, 
maar ook zonder bijdrage mogen 
de mensen volop genieten van de 
prachtige natuur van Baak", be-
sluit Helmich. Uw bijdrage kunt u 
storten op het bankrekeningnum-
mer van de Stichting Familie Hel-
michfonds nummer NL44 RABO 
0304555401 onder vermelding van 
'Bijdrage project Hertenbosch'.

   

HENGELO - In het gemeente-
huis van Bronckhorst kwamen 
woensdagmiddag 4 november 
op één na alle raads- en commis-
sieleden en drie leerkrachten 
bijeen voor een debattraining, 
gegeven door Else van Nieuw-
kerk en Jos Soliman van het Ne-
derlands Debat Instituut.

Burgemeester Marianne Besselink 
opende deze vierde editie van het 
debattoernooi, verrast over het 
aantal politici dat ermee aan de 
slag gaat. Ze keek al uit naar het 

prachtige debat in de raadzaal in 
maart, met al die basisschoolleer-
lingen. "Het is heel erg leuk om 
daar aandacht aan te besteden. 
Hoe leer je met elkaar discus-
siëren en debatteren. Natuurlijk 
weten jullie allemaal dat het leuk 
is als je elkaar kunt overtuigen en 
het debat winnen, maar uiteinde-
lijk gaat het erom een fatsoenlijk 
debat met elkaar te voeren." De 
gemeente besteedt er aandacht 
aan om letterlijk aan de basis te 
beginnen. Daarnaast is het voor 
de basisschoolleerlingen ook een 

geweldige ervaring, zo meent zij. 
"Stimuleer ze, enthousiasmeer ze 
en zorg dat we hier een mooi de-
bat krijgen."
De aanwezige drie leerkrachten 
van deelnemende groepen, raads- 
en commissieleden kregen een les 
in debatteren van Else van Nieuw-
kerk van het Nederlands Debat In-
stituut. Zij weet dat de gemeente 
Bronckhorst hierin een uniek pro-
ject heeft en het debat een warm 
hart toedraagt. Else legde uit dat 
debatteren goed is voor de mon-
delinge taalvaardigheid van leer-
lingen. Het vergroot het vermogen 
om te argumenteren, te reageren, 
presenteren, samenvatten en luis-
teren, de kerndoelen die de over-
heid heeft gesteld aan het onder-
wijs. Ook vergroot het de actieve 
bijdrage aan de maatschappij, het 
nadenken over maatschappelijke 
dilemma's. Zo leren ze los van hun 
eigen mening zowel de voor- als 
de tegenstanderskant voor te be-
reiden.
Na een warming-up met oefenin-
gen en een uitleg over het project 
door Marja Nengerman, griffie 
Bronckhorst wordt naar aanlei-
ding van een stelling een debat ge-
voerd met voor- en tegenstanders. 
Jos Soliman hoorde hierbij als ju-
rylid toe. Na een winnaar te heb-
ben aangewezen, sloten Else en 
Jos de middag af met een paar tips.

Raads- en commissieleden en
leerkrachten krijgen debattraining

Raads- en commissieleden en leerkrachten gaan in debat. Foto: Liesbeth Spaansen

Thuiswedstrijd Quintus E1 tegen Duiven E1. Foto: Liesbeth Spaansen

De werkzaamheden in volle gang op en onder de brug. Foto: PR
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Oogmeting 3.0 bij   
Siemerink Opticien Juwelier
'Ik zie, ik zie wat 
jij niet ziet…'
VORDEN - Tot op heden kon een 
goede opticien drie oogfouten cor-
rigeren. Dankzij de DNeye scan-
ner, een revolutionair oogmeetap-
paraat, corrigeren we er nu acht-
tien. Het resultaat: een compleet 
nieuwe generatie glazen. Meer de-
tails, meer kleur en meer contrast. 
Wie vroeger naar zijn opticien ging, 
kreeg een vrij eenvoudige oogme-
ting. Je had een min- of een plus-
afwijking en dat was het wel zo'n 
beetje. Later kwamen daar cilinder 
en prisma bij. Een grote stap voor-
waarts. Zeg maar oogmeting 2.0.

Oogmeting 3.0
Dankzij de DNEye scanner zijn we 
nu toe aan een derde stap in deze 
ontwikkeling. "Met dit oogmeetap-
paraat meten we zeker 25x nauw-
keuriger," vertelt Jan Willem. "Tot 
op heden kon een goede opticien 
drie oogfouten corrigeren. Dankzij 
de DNeye scanner, corrigeren we 
er nu achttien. Een enorme stap 
vooruit."

Hoe werkt het?
De DNEye scanner doet niet één 
oogmeting. Het apparaat scant het 
oog met een onschadelijke licht-
straal, waarbij het 1500 hyper-
nauwkeurige metingen verricht. 
Zo wordt duidelijk wat de precieze 
afwijking is voor verschillende ge-
bieden van de pupil. 

Daarnaast verkrijgt de opticien 
met de DNeye scanner extra infor-
matie voor een eventueel leesdeel, 
zodat ook dit deel nog nauwkeuri-
ger kan worden geslepen.

HD-glazen
De uitkomst van deze scan maakt 
een compleet nieuwe generatie 
glazen mogelijk. Siemerink Op-
ticien Juwelier vergelijkt het met 
de ontwikkeling van beeldscher-
men. "Dankzij nieuwe technieken 
leggen fotocamera's meer details 
vast en worden beeldschermen 
steeds scherper. Deze glazen doen 
hetzelfde. Ze geven meer details, 
meer kleur en meer contrast weer; 
niet alleen overdag, maar ook tij-
dens de schemering en 's nachts."

Nachtblindheid
"Veel mensen komen bij me om-
dat ze denken dat ze nachtblind 
zijn," zegt Jan Willem. "In wer-
kelijkheid is hun oogafwijking 's 
nachts en tijdens de schemer an-
ders dan overdag. Hierdoor zien 
ze ze 's nachts minder goed met 
de bril waarmee ze overdag prima 
zien. Dit verschil heeft te maken 
met de pupil, die 's nachts groter 
is. De DNEye scanner bootst ver-
schillende lichtomstandigheden 
na en meet vervolgens de exacte 
afwijking bij diverse pupilgroot-
tes. Zo heb je altijd optimaal zicht: 
overdag, tijdens de schemer en 's 
nachts."

Gratis DNeye scan
De extra meetgegevens leveren 
niet voor iedere brildrager even-

veel winst op. Ook is het geen 
wondermiddel tegen de gevolgen 
van glaucoom of staar. Het zijn 
vooral mensen met een cilinder 
die er veel van zullen merken. De 
oogmeting met de DNeye scanner 
is daarom gratis bij Siemerink Op-
ticien Juwelier. Op vrijdag 13 no-
vember is de tourcaravan met de 
DNEye scanner van Rodenstock 
bij ons in Vorden!

Wilt u ook een oogonderzoek met 
de Rodenstock DNEye scanner er-
varen? Maak dan een telefonsiche 
afspraak (0575) 551505 of kom aan 
om een afspraak te maken. Wees 
er snel bij er zijn een beperkt aan-
tal plaatsen beschikbaar!

Graag begroeten wij u op vrijdag 
13 november!

   

Deco Home Harmsen beste verf en
behang speciaalzaak van Nederland

HENGELO - Dit jaar ging de eerste 
editie van de verkiezing 'beste 
zelfstandig ondernemer' van 
start. Rinnovatief is dit nieuwe 
initiatief gestart binnen de DHZ 

branche. Er werd gezocht naar 
de absolute nummer 1 in de vol-
gende categorien: Bouwmark-
ten, DHZ winkels, Verf en behang 
speciaalzaken en ijzerwaren.

De beste service, kwaliteit, perso-
neelsbeleid, algemene organisa-
tie van de winkel, toekomstvisie 
et cetera. Diverse juryronden zijn 
geweest om alle facetten te testen. 

De winkels werden allemaal be-
zocht door mysteryshoppers, vak, 
top en expert jury's.

Zowel aangekondigde als on-aan-
gekondigde bezoeken gaven een 
beeld van de winkels. Op basis 
van de bevindingen is Deco Home 
Harmsen als winnaar naar voren 
gekomen. Tijdens de Doe Het Zelf 
beurs in Apeldoorn hebben zij de 
eerste prijs in ontvangst mogen 
nemen.

Deco Home Harmsen wil iedereen 
bedanken voor alle leuke reacties. 
Voor alle klanten staat er deze 
week een lekker stukje taart en 
koffie klaar om het te vieren!

P.K.V. Nieuws
BRONCKHORST- Uitslagen van de   
Bronckhorsterkleindierenshow.

Hoenders:
Welsumer Hoen: J. Pardijs 1xF, 
2xZG, 1xG; Vorwerkhoen: E.H. 
Ruesink 1xZG, 3xG; Wyandotte 
Hoen: H. Berenpas 1xF, 3xZG, 2xG, 
B. Wassink 1xF, 1xZG.
Dwerghoenders:
Twentse Kriel: D. Klein Bramel 
2xZG, 4xG; Amrock Kriel: J. Par-
dijs 1xZG, 1xG; Appenzeller Spits-
kuif Kriel: H. van Olst 1xZG, 2xG; 
Wyandottekriel: H. Berenpas 1xF, 
5xZG, 1xG, H. Siemes 1xF, 2xZG, 
3xG, T. Zevenhoeken 1xZG, 2xG.
Serama's:
H. van Olst 3xZG, 1xG.
Konijnen:
Vlaamse Reus: H. Hammink 3xF, 
1xZG, A. Dijkstra 1xZG; Franse 
Hangoor: J. Agterkamp 4xZG; 
Nieuw Zeelander Wit: H. Bolwien-
der 1xF, 3xZG; Gele van Bourgon-
die: W. Boersma 2xF, 4xZG; Wener: 
H.J. Nijenhuis 2xF, 3xZG; Rode 

Nieuw Zeelander: G. Lenselink 
6xF, 1xZG, Linde Grevers 1xZG; 
Papillon: T.H. Janssen 3xZG; Hol-
lander: H.W. Sloetjes 2xF, 1xZG, 
T. Zevenhoeken 4xZG, T.H. Jans-
sen 1xF, 1xZG, H. Looman 2xF, 
5xZG; Klein Zilver: Sven Janssen 
2xF, 4xZG, 1xG; Hulstlander: A. 
Dijkstra 1xF, 3xZG; Rus: T.H. Jans-
sen 2xZG; Kleurdwerg: H. Gub-
bels 1xF, 1xZG, H.J. Nijenhuis 2xF, 
2xZG; Pool: H.G. Nijhof 2xF, 3xZG, 
2xG, A. Dijkstra 1xF.
Cavia's:
Borstelhaar: M.D. Zevenhoeken 
1xF, 4xZG.
Sierduiven:
Vinkduif: J. Pardijs 3x95, 1x94, 1x93, 
1x92, 2x92 punten; Felegyhazer 
Tuimelaar: F. van Olst 2x96, 6x95, 
1x94, 2x93, 4x92, 2x91 punten.
Siervogels:
Japanse Kwartel: F. Bettink 2xF, 
2xZG; Lachduif: J. Pardijs 1xZG, 
3xG, H.J. Zweverink 2xZG, 1xG, 
H.G. Nijhof 1xF, 2xZG, 1xG; Dia-
mantduif: F. Bettink 1xF, 2xZG, 1xG.

   

Rabo Coöperatiefonds 
keert € 80.000,- uit
LOCHEM/BRONCKHORST - Dit jaar 
heeft Rabobank Noord- en Oost-
Achterhoek een bedrag van 
€441.000,- beschikbaar gesteld 
in het Coöperatiefonds. Met dit 
fonds wil de bank een positieve 
bijdrage leveren aan projecten 
die het welzijn en de leefomge-
ving in de regio verbeteren. Hier-
voor is de regio verdeeld over in 
vijf gebieden: Lochem - Bronck-
horst, Berkelland, Aalten - Win-
terswijk, Oost-Gelre en Zutphen - 
Brummen. Binnen elk gebied zijn 
de projecten verdeeld in vijf cate-
gorieën: Sport, Scholing & On-
derwijs, Zorg & Wonen, Cultuur 
en Stimulering werkgelegenheid.

In juli zijn de eerste vijf prijswin-
naars al bekend geworden. Zij had-
den voldoende online stemmen 
verzameld om direct aanspraak 
te maken op financiële steun voor 
hun project. De vijf verenigingen 
uit Lochem-Bronckhorst die met 
het online stemmen tweede zijn 
geworden, kregen op donderdag
29 oktober in de Schouwburg Lo-
chem de gelegenheid hun project 
te presenteren. Op die manier 
konden zij alsnog een bijdrage 
voor hun initiatief in de wacht sle-
pen. Na opening door Manda Op-
laat, lid van de raad van commis-
sarissen heette gastvrouw Sjoukje 
van Ommeren de volle zaal van 
harte welkom. Directievoorzit-
ter Jan ten Hove informeerde de 
aanwezigen over de cijfers van de 
bank en beantwoorde een aantal 
vragen. Hierna was het de beurt 
aan de vijf genomineerde vereni-
gingen en stichtingen om hun 
project te presenteren. Voor de 
verenigingen en stichtingen in de 
regio Lochem-Bronckhorst was dit 
een nieuwe invulling van de Rabo-
bank Coöperatieavond. De deel-
nemers presenteerden hun pro-
ject met verve. In de pauze werden 
de stemformulieren opgehaald en 
de punten geteld. Dit resulteerde 
in de volgende uitslag.

Winnaars online stemmen:
Categorie Sport: Stichting Gorssel-

se zwembaden ontvangt € 6.585,- 
voor de aanschaf van terrasstoelen, 
nieuwe terrastafels en comfortabe-
le ligstoelen. Categorie stimulering 
werkgelegenheid: Stichting Open-
lucht theater Lochem ontvangt 
€ 10.000,- voor de aanschaf van 
bouwmaterialen voor het project 
en betaling van arbeidsloon voor 
de werkzaamheden die vrijwil-
ligers niet zelf uit kunnen voeren. 
Categorie zorg & wonen: Stichting 
Beheer Sport Vorden ontvangt € 
10.000,- voor de verbetering van 
de faciliteiten voor opslag van 
speelmaterialen. Categorie Scho-
ling & Onderwijs: Bijenvereniging 
de Vooruitgang ontvangt € 1.400,- 
voor het bevorderen van de bijen-
teelt door het geven van cursus-
sen, houden van lezingen of voor-
drachten, voorlichting op markten 
en braderieën. Categorie Cultuur: 
Stichting de Lindesche Molen ont-
vangt € 7.531,- voor de aanschaf 
van een muziekinstallatie voor het 
Theater onder de Molen.

Prijzen genomineerden:
Categorie sport: SV Basteom ont-
vangt € 8.500,-- voor de aanschaf 
van duurzame en energiebespa-
rende maatregelen. Categorie cul-
tuur: Oudheidkundige Vereniging 
Oud Vorden ontvangt € 6.320,- 
voor de aanschaf van een A2 scan-
ner. Categorie scholing & onder-
wijs: Stichting Welzijn Lochem 
ontvangt € 5.500,-- voor de aan-
schaf van voorlichtingsmateriaal, 
(bewaar) map voor jongeren, PR, 
uren tbv uitvoeren van project. Ca-
tegorie zorg & wonen: EHBO Hen-
gelo ontvangt € 2.550,-. Voor de 
aanschaf van jassen met opdruk 
en laptop met software. Catego-
rie stimulering werkgelegenheid: 
Almense Tennis Club ontvangt € 
2.500,- voor de aanschaf en plaat-
sing van 8 LED armaturen. Vervol-
gens werden er nog zeventien prij-
zen uit de 'hoge hoed' getrokken 
en uitgekeerd aan verenigingen en 
stichtingen die niet genomineerd 
waren door het online stemmen, 
maar wel een project hebben in-
gediend.

Jan Willem van Eeuwijk en Wendy van Aalst. Foto: PR

Deco Home Harmsen beste verf en behang speciaalzaak. Foto: PR

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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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
@amphion0314 schouwburgamphion

Misschien wel                       theater van NL!het beste

Mon Amour Band

Carolien Borgers

50 jaar Palingsound

Zeker weten

Wat is toch het geheim van dit kleine vissersdorp? 
De Mon Amour Band neemt u mee op ontdek-
kingsreis door de Volendamse muziekgeschiedenis.

Carolien Borgers is terug met nog een seizoen van 
haar vierde voorstelling. Zij schetst in Zeker Weten 
een jeugd vervuld van het maakbaarheidsideaal. 

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Cabaret

do.

do.

 5

 5

14

20

za.

vr.

Zij is de baas!

Cristina Branco

Met o.a. Bastiaan Ragas

Nieuw programma

Cabarettheater met onvergetelijk mooie hits en 
botte grappen, geschreven door Marjolein Beumer, 
dé schrijfster van de succesvolle film Soof.

Cristina Branco brengt met haar warme en tegelijk 
doorleefde stem, een mengeling van traditionele 
fado's, eigen thema's en volksliedjes.

20:00 uur - Toneel

20:00 uur - Theaterconcert

do.

do.

 5

 5

18

22

wo.

zo.

Elvis never left the building
Frédérique Spigt en Annet Malherbe

Annet Malherbe en Frédérique Spigt zingen het 
levensverhaal van THE KING aan de hand van 
achtergrondprojecties en een 4-koppige band.

20:00 uur - Theaterconcert

do.

 513
vr.

Eline Vere
De worsteling van een jonge vrouw

Met o.a. Oda Spelbos, Nettie Blanken, Vincent 
Croiset, Abel Nienhuis, Marc Klein Essink, 
Nina Goedegebure en Julia Herfst.

20:00 uur - Toneel

do.

 519
do.

Het Groot Niet Te Vermijden
Shave, Rattle & Roll

Al meer dan 25 jaar staat Het Groot voor humor, 
goede muziek, theater en muzikale grappen. 
Messcherp of met een baard…

20:00 uur - Muziektheater

do.

 512
do.

ISH
Shave, Rattle & Roll

Let’s get FunkISH! Laat je meeslepen door de 
lekkerste combinaties van rauwe ritmes en funky 
grooves. 

20:30 uur - Dans

do.

18
wo.

u i t g e l i c h t

november

Eline Veere
do. 19 november 
Met TOPCAST!

tip!

Speciale SinterKlaaS Koopavonden tot 21.00 uur op:

dinsdag 17 & 24 november
vrijdag 20 & 27 november
dinsdag 1 december
vrijdag 4 december

+GratiS taS 
vol verraSSinGen*
*bij aankoop vanaf €10,- 
tijdens de speciale koopavonden.

Geschenkenhuis Beuseker 
LandLustweg 2 • steenderen • teL. 0575-451198 

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

€ 7.295,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ wastafel
✔ douche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.00 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ inloopdouche
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.30 x 2.50 h)

€ 9.295,-
Badkamerknaller

Inclusief installatie!

€ 11.495,-
Badkamerknaller

Complete badkamer met:
✔ badmeubel
✔ douche
✔ bad
✔ wandcloset
✔ handdoekradiator
✔ wand- & vloertegels
✔ incl. installatie!

(2.30 x 2.80 x 2.50 h)

Inclusief installatie!

inclusief montage!
Complete badkamers



Winst Eskes bij ONK Enduro Zelhem
Vele rijders 
vonden het korte 
draaiwerk lastig
ZELHEM - Afgelopen zaterdag werd 
in het buitengebied van Zelhem 
de 37e Jan van Beekrit verreden. 
De Z.A.M.C (Zelhemse auto en 
motorclub ) had een mooie route 
uitgezet met 3 proeven die niet 
makkelijk waren. Sommige rijders 
vonden het fantastisch, anderen 
vonden het lastig en moeilijk. Vele 
rijders vonden het korte draai-
werk, wat veelal gereden moest 
worden op zowel de route en de 
proeven, lastig. Mede daardoor 
waren er een groot aantal uitval-
lers. Hiermee onderscheid de Z.A. 
M.C. zich van andere organisato-
ren die het de rijders ook wel eens 
wat te makkelijk maakt.

Lucas Dolfing was de snelste man 
in de E1 categorie, een keurige 
tweede plaats was er voor Ismo 
ten Velde die Thierry Pittens net-
jes achter zich liet. De oudere 
broer van Thierry, Wesley Pittens 
won de E3-2 categorie voor Robin 
Nijkamp en de uit Vorden afkom-
stige Bas Klein-Haneveld. Erwin 
Plekkenpol uit Hengelo Gld greep 
net naast het podium een keurige 
vierde plaats. De enige dame in het 
veld, Nina Klink, liet zien aardig 
met de heren mee te kunnen en 
werd zeventiende. Hans Vogels die 
net als voorgaande jaren ook dit 
jaar weer meedoet aan de Dakar 
Rally won met grote overmacht de 

klasse E3. Mark Wassink werd voor 
Christian Dignum solide tweede. 
Bij de EV40 was er pech voor Peter 
Bergsma uit Hummelo. Hij viel tij-
dens de tweede proef hard van zijn 
motor en moest later de wedstrijd 
staken in verband met problemen.
De winst ging naar trial specialist 
Alex van de Broek. Henk Knuiman 
eindigde achter Peter Lenselink 
uit Eefde als derde. In de N3 reden 
een aantal leden van de V.A.M.C. 
'de Graafschaprijders' uit Vorden 
met wisselend succes. Nico Fre-
riks en Tom Berends deden het 
met een vijfde en zesde plaats uit-
stekend.

Publiek genoot 
van de drie 
proeven

Helaas moesten Mark Wichink 
Kruit, Peter Berenschot en Bart 
Oosting de strijd opgeven met ver-
schillende oorzaken. Maurice v.d. 
Berg uit Warnsveld scoorde een 
prachtige zesde plaats in de NV40. 
Erwin Wolting won deze klasse.

Kees Zuidhof werd de winnaar in 
de NV50, de uit Vorden afkomstige 
Marten Zilvold behaalde met een 
negende plaats zijn beste seizoen 
prestatie in deze klasse. De uit 
Hengelo Gld komende Sjoerd Es-
kes was de verrassing van de dag. 

Hij ging er met de winst vandoor 
bij de daglicentiehouders. Hij 
was veruit de snelste man in deze 
klasse. Naast Eskes deden er ook 
een flink aantal regio rijders mee 
in deze klasse. Vooral het aantal 
leden van de Hamove uit Hengelo 
Gld viel op. Zij eindigden veelal 
achter in het veld en een aantal 
van deze heren viel uit door ver-
moeidheid. Het publiek genoot 

vooral op proef twee die gehouden 
werd op het landgoed van Hendrik 
Jan Lovink.

Daar was veel spektakel te zien, 
een aantal rijders kwamen daar 
helemaal vast te zitten. De lucht-
mobiele brigade rijders moesten 
er zelfs aan te pas komen met een 
aantal vrijwilligers om een van hun 
gestrande coureurs uit de modder 

te halen. Motor en rijder kwamen 
er op eigen kracht niet meer uit. 
Na de ONK Enduro kwamen er 
ook nog een groot aantal Offroad 
rijders in de baan. Zij mochten 
ook een rondje over het parcours 
afleggen. Het bestuur van de 
Z.A.M.C. bedankte na afloop de 
vele grondbezitters, sponsoren en 
vrijwilligers die dit evenement tot 
een groot succes hadden gemaakt.

Derde plaats voor Bas Klein Haneveld. Foto: Henk Teerink

(Advertorial)

Doetinchemse Kapper Jeroen knipt meesterlijk en duurzaam 
Jeroen Visser is een van de 
meest bijzondere kappers van 
Nederland. Hij knipt vrouwen 
en mannen op een manier dat 
het bij hun stijl, hun gezicht en 
haartype past. Hij is wars van 
krachtige chemische producten 
die het haar eerder vernielen 
dan mooier maken en werkt al-
leen met duurzame en verant-
woorde producten. En boven-
al, hij geeft mensen het kapsel 
waar ze zich lekker bij voelen. 

Als jongetje van twaalf zag hij in 
de kapsalon van zijn moeder in 
Doetinchem hoe het kappersvak 
werd uitgeoefend. Hoe jong ook, 
hij ontwikkelde het idee dat het 
ánders kon en moest. In zijn zoek-
tocht naar vernieuwende metho-
den trof hij Vidal Sassoon. Deze 
wereldberoemde kapper had als 
visie dat ‘perfecte schoonheid 
voor elke vrouw weer anders is 
en dat het geen dagelijkse strijd 
hoeft te zijn om er mooi uit te 
zien’. Dat sprak Jeroen aan. Elke 
mens is uniek en daarom moet 
ook elk kapsel uniek zijn. Op 
maat werken en niet de massap-
roductie van de modetrends.

‘Je moet zien wat bij iemand past 
en daar dan ook vorm aan geven’ 
aldus Jeroen. ‘Dat doe ik zowel 
bij vrouwen als bij mannen. Zij 
voelen zich happy met hun kap-
sel en worden trouwe klanten.’   
In de traditie van Vidal Sassoon 
past Jeroen geen kunstgrepen 
toe om het haar in een bepaald 
model te persen, wat je er ook 
weer snel uitwast. Daarentegen 
knipt hij het haar in een vorm die 
goed en lang blijft zitten en als 
voordeel heeft dat het elke dag 
weer eenvoudig en snel in model 
te brengen is.

‘Als kapper blijf ik me ontwikke-
len. Steeds leer ik nieuwe din-
gen. Jaarlijks bezoek ik de Sas-
soon Academy in London om de 
nieuwste inzichten te verwerven. 
Ik heb werkelijk passie voor het 
kippen.’ aldus de ingetogen maar 
gedreven meesterkapper. 

Jeroen, geboren en getogen in 
Doetinchem, heeft op verschil-
lende plekken in Nederland ge-
werkt, onder andere in Nijmegen 
en Arnhem. Een mooie reden 
bracht hem vier jaar geleden te-
rug naar de Achterhoek. Hij ging 
samenwerken met zijn moeder, 
die openstond voor vernieuwin-
gen, in Kapsalon Andante, waar 
hij dertig jaar geleden de liefde 
voor het vak ontwikkelde. Na 
haar overlijden opende hij in fe-
bruari 2013 zijn mooie, nieuwe 
zaak in de Hooge Molenstraat in 
het centrum van Doetinchem.

Kwaliteit en duurzaamheid zijn 
de kernwoorden voor Kapper Je-
roen. ‘Ik gebruik zo veel mogelijk 
producten die het milieu, jouw 
haar en mijn handen niet belas-
ten. Gelukkig komen er steeds 
meer van dat soort producten op 
de markt. Ik doe het haar geen ge-
weld aan en vermijd sterke che-
mische middelen. En het mooiste 
is dat dit ook niet nodig is om de 
meest bijzondere en uiteenlopen-
de kapsels te kunnen maken, om-
dat mijn uitgangspunt het haar 
zelf is.’ 

Kapper Jeroen 
Hooge Molenstraat 22 
7001 AT Doetinchem - Centrum 
Tel. 0314 - 323 806 
info@kapperjeroen.nl

Contact Bronckhorst Noord Sport 25Dinsdag 10 november 2015



SINTINTOCHT IN 
HENGELO GLD

Zondag 15 november 13.00 uur 
Kerk centrum Hengelo

U kunt nu in onze gezellige gelagkamer 
ook heerlijk eten

Wij hebben een smaakvolle a la carte kaart 
voor U samengesteld

Maand november!!!
Een speciaal 3 gangen diner a €24,50

(Inclusief welkomstdrankje en koffie na)

Openingstijden
donderdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur

zondag vanaf 12.00 uur

Partycentrum Langeler 
Spalstraat 5 Hengelo Gld. Telnr : 0575-461212

www.langeler-partycentrum.nl

Tevens zijn wij ivm met opening op zoek naar een 
gemotiveerd part-time medewerker(ster)

 met wel enige horeca ervaring, om ons team te versterken



Sinterklaasintocht
Sinterklaasactie

Duo ZieZoo weer van de partij bij 
Sinterklaasintocht

Jullie weten dat Sinterklaas 
weer onderweg is naar Neder-
land. De Sint en zijn Pieten krij-
gen het nog heel druk met jullie 
verlanglijstjes en de cadeautjes 
maar gelukkig hebben Sinter-
klaas en zijn pieten nog tijd ge-
vonden om naar Hengelo te ko-
men! Dit gebeurt op zondag 15 
november. 

Rond 13:00 uur stapt Sinterklaas 
op zijn paard Amerigo en lopen de 
pieten vanaf de Ruurloseweg. Van-
af de troefmarkt lopen we onder 
begeleiding van muziekvereniging 
Crescendo via de Kerkstraat, Raad-
huisstraat en de Spalstraat naar 
het plein van de  Remigiuskerk. 
Hier zal Burgemeester Besselink 
Sinterklaas welkom heten en zal 
Sinterklaas zelf ook iets tegen jul-
lie zeggen.  Daarna gaat het feestje 

nog even verder, in Partycentrum 
Langeler wacht Ziezo op jullie voor  
een spetterende muzikale show! 
Natuurlijk zijn de zwarte pieten en 
Sinterklaas hier ook bij.

Als je dan ’s avonds je schoen zet 
met iets moois voor Sint en Piet of 
iets lekkers voor Amerigo, rijden ze 
jouw huis vast niet voorbij!
Tot zondag!

Ook dit jaar zal duo ZieZoo de in-
tocht van Sinterklaas weer van 
een muzikale noot voorzien. “Su-
percool dat wij ook dit jaar weer 
mogen optreden voor Sinter-
klaas en zijn Pieten”, zegt Rita. 

“De Hengelose Ondernemersver-
eniging (HOV) regelt toch maar 
mooi dat de Sint tijd vrij maakt 
in zijn overvolle agenda voor alle 
Hengelose kinderen.”
“Ja, de maand december is altijd 
erg druk voor de jarige Sint. Het is 
maar goed dat er zoveel Pieten zijn 
om hem te helpen. Daarom zijn wij 
erg blij dat wij òòk mogen helpen”, 
vult Frank aan. Ze vinden het een 
cadeau op zich om alle kinderen 

van Hengelo zo te zien genieten 
en het is een spannende tijd voor 
iedereen.

Duo ZieZoo, bestaande uit Rita Ol-
denhave (zang) en Frank Schwartz 
(zang, saxofoon en gitaar), vinden 
het Sinterklaasfeest altijd een erg 
leuk gebeuren. “Het is weer eens 
wat anders”, zegt Rita, “normaal 
zie je ons vooral op bruiloften en 
partijen.” “We gaan er een actief 
zang- en dansgebeuren van maken, 
we zijn al bezig om een programma 
samen te stellen”, zegt Frank.

Ben je nieuwsgierig ?
Kom dan op zondag 15 november 
a.s. (aanvang 14.00 uur) samen 

met je ouders, opa, oma of wie er 
maar mee wil, naar partycentrum 
Langeler. Dan kun je het allemaal 
meebeleven.

Vol verwachting klopt ons hart…

De Hengelose Ondernemers Ver-
eniging organiseert ook dit jaar 
weer een Sinterklaasactie

Wanneer?
Van maandag 16 november t/m za-
terdag  5 december

Hoe doet u mee?
Door uw aankopen te doen bij de 
leden van de HOV 

Hoe werkt de actie?
Bij uw aankopen, bij HOV leden, 
krijgt u een bonnummer mee die u 
dient te bewaren.
Er vindt 2 keer een trekking plaats 
bij alle ondernemers, zit uw num-
mer daarbij dan kunt u bij de be-
treffende ondernemer uw prijs 
afhalen. De prijswinnaars worden 

bekend gemaakt op een lijst bij de 
deelnemende winkeldeuren.

Wat kunt u winnen?
Alle deelnemende bedrijven stel-
len mooie cadeaus of waardebon-
nen beschikbaar.

HOV leden
• Albert Heijn
• Bakkerij Hengelo
• Bakkerij Heyerman
• Blooms and More
• Cafe Bar de Zwaan
•  Capuchon woman, man & kids 

fashion
• Drukkerij Uiterweerd
• Eetcafe Jansen & Jansen
• Enorm Arendsen

• Expert 
• Frederiks Mannenmode by Jessi
• Frederiks by Jessi
• Goossens Atomica
• Groot Kormelink Optiek
• HEMA
• Hermans Schoenmode
• Kapsalon de Barbier
• Kapsalon Wuestenenk
• Langeler Partycentrum
• Martine Hair & Beauty
• Onstenk Meubelen
• Plus Eland
• Roozegaarde Sport en Mode
•  Slotboom Rijwiel- en Bromfiets-

handel
• Spannevogel
• Welkoop

(Infotorial)

Programma Sinterklaas
intocht zondag 15 november

13:00 uur start intocht (start 
bij Troefmarkt, Ruurloseweg) 
13:30 uur  toespraak Burge-
meester Besselink en Sinter-
klaas bij de Remigiuskerk
14:00 uur  Afterparty met Zie-
zoo in Partycentrum Langeler

Kjelvik damesjas 
Karoline blueKaroline blue

van € 89,95

€ 69, 95
voor

Kjelvik damesjas 
Janina pinkJanina pink

van € 99,95

€ 69, 95
voor

NOVEMBER

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

www.goossensatomica.nl

Kjelvik herenjas 
Hasse zwart

Kjelvik damesjas 

van € 89,95

€ 69, 95
voor

Kjelvik herenjas 
Ebbe rood

Kjelvik damesjas 

van € 99,95

€ 69, 95
voor

Ruime keuzen winterjassen en vesten!

NOVEMBER
Kjelvik herenjas Kjelvik herenjas 

maandaanbieding

Een aandeel in elkaar

facebook.com/hetwooncafé

Rondom een verbouwing of verhuizing heb je een heleboel vragen.
Om die te beantwoorden zitten lokale experts voor je klaar. Loop
vrijblijvend binnen tussen 19.00 en 21.00 uur.

Kom naar het wooncafe en stel je woonvragen

van 19.00 tot
21.00 uur
bij De Tapperij 
in Ruurlo

Wooncafé
donderdag 

19 november



rouw&rouw&
passie voor...
film en theater
even iets anders...
tuin en buiten
gezondheid
cadeau idee
plaatsen bekijken

interview
seizoenen
zelfmaak
winkels
recepten
expositie
prijsvraag

reizen
wonen
koken
column
mode
agenda
concert

Ambassadeur 
van de Achterhoek 

SUPERHELD
“Heerlijk he, zo’n zwangerschap,” 
zei een oudere dame tegen me in 
de supermarkt. Ja, heerlijk! Als 
ik de misselijkheid, rugpijn, con-
stipatie, huidproblemen, nacht-
merries, vermoeiheid, wisselende 
emoties en goedbedoelde maar 
irritante adviezen van vreemden 
even niet meetel. Ik zou de onge-
makken graag verzachten met een 
glaasje wijn (okay, twee glaasjes 
wijn), maar dat mag dan weer niet 
hè. Helaas ben ik geen type die 
haar innerlijke rust al gevonden 
heeft en helemaal zen met een 
haakwerkje op de bank zit. Ik zit 
met een pot Nutella en een lepel 
op de bank. En daarna zeur ik je 
de oren van de kop omdat ik zo-
veel ben aangekomen. Ik ben nu 
bijna 7 maanden zwanger. Het is 
een jongetje. Vorige week zag ik 
op de echo een prachtige piemel 
verschijnen. Ik had nooit gedacht 
dat ik trots zou zijn op de piemel 
van mijn ongeboren zoon. Maar ik 
had ook nooit gedacht dat er een 
dag zou komen dat ik mijn vagina 
niet meer zou kunnen zien. Ineens 
was ze weg. Straks zijn mijn voe-
ten aan de beurt.    
En wat moet ik nog veel leren! 
Een kinderwagen is blijkbaar niet 
hetzelfde als een buggy. Een maxi 
cosi is geen bedje. Een box is niet 
per se vierkant en het lijkt wel of je 
4 jaar moet studeren voor je zo’n 
draagdoek netjes om kan knopen. 
Vervolgens moet je kiezen: weg-
werpluiers of wasbare? Inenten of 
niet? Borstvoeding of de fles? Ik 
dacht dat ik onzekerheid en faal-
angst samen met mijn puberteit 
begraven had, maar ze bleken ge-
woon te slapen en achtervolgen 
mij nu als nieuwe karakters uit 
The Walking Dead. Ja, ik vind het 
pittig ja, zo’n zwangerschap! 
Er zijn dagen dat je mij voor je ei-
gen bestwil met rust moet laten 
en alleen zo nu en dan een cho-
colaatje mijn kant op kan gooien. 
En er zijn dagen dat ik me goed 
en fit voel, en sociaal en gezellig 
kan zijn. Ook dan mag je trouwens 
chocolaatjes mijn kant op gooien, 
hoor. Sommige vrouwen vinden 
het heerlijk om zwanger te zijn. 
Die hebben nergens last van, en 
van achteren zie je niet eens dat 
ze in verwachting zijn. In mijn 
geval kun je het met een tweede-
hands satellliet vanuit de ruimte 
al zien. Het zou niet meer dan eer-
lijk zijn als ik straks na de beval-
ling en borstvoeding in elk geval 
die grote boezem mag houden.   
Toch is het een wonder. Ik maak 
potverdikkie wel een BABY met 
mijn lichaam. Ik voel me een soort 
superheld. Een vermoeide, slappe 
superheld die de hele dag wil eten 
en geen zware dingen mag tillen...
maar toch, een superheld. Ik voel 
me beroerd, maar ik heb de meest 
geweldige reden om me zo be-
roerd te voelen. Dit is het grootste 
avontuur dat ik tot nu toe aanga 
in mijn leven. Ik geloof mijn vrien-
dinnen, die doodvermoeid met 
een rommelig huis en ongekamd 
haar tegen me zeggen dat het het 
allemaal écht waard is. Het mooi-
ste wat er is; een kind. Ik weet dat 
het waar is en ik kijk er naar uit. 
Maar blijf chocolaatjes gooien, 
alsjeblieft. 

Column 
Hannah Plugge

Door Meike Wesselink

BiblioTaste
Kom je ook nooit toe 
aan lezen?

Café Taste in Groenlo biedt mis-
schien de oplossing. 

Kom op woensdag 18 november tus-
sen 20.00 en 23.59 uur met je boek 
en ga lezen met gelijkgestemden. 

De koffie staat klaar en de muziek 
staat heel zacht. Heb je zelf geen 
boek; Roland en Marion van Taste 
zorgen voor heel veel leesvoer. 

18 november is de aftrap, maar de 
bedoeling is om iedere maand een 
BiblioTaste te houden.

Locatie: 
Lievelderstraat 41, Groenlo. 

Boekenbeurs
Zondag 15 november van 
11.00 tot 17.00 uur

Op zondag 15 november wordt de 
Zutphense Buitensociëteit omgeto-
verd tot de jaarlijkse boekenbeurs. 
Zo’n dertig boekverkopers uit het 
hele land zullen in deze fraaie 
concertzaal aanwezig zijn met een 
breed assortiment aan nieuwe en 
tweedehands boeken. Annegreet 
van Bergen, bekend van het boek 
Gouden Jaren en genomineerd 
voor de NS-publieksprijs, zal tussen 
14.00 en 16.00 uur signeren en met 
lezers in gesprek gaan over hoe 
hun leven is veranderd door de 
steeds grotere naoorlogse rijkdom.

Locatie: 
Coehoornsingel 1, Zutphen.

Poeziemiddag
Donderdag 12 november, 
van14.00 tot 16.30 uur

Galerie De Burgerij biedt voor 
de tiende keer een podium aan 
dichters uit de Achterhoek en om-
geving. Inmiddels hebben dertig 
dichters één of meer keer eigen 
werk voorgedragen. Tijdens deze 
poëzie-middag zijn ook nieuwe 
dichters welkom. 
Ter inspiratie is deze keer gekozen 
voor het thema ‘Tien’. In één of 
meer gedichten kan dit worden 
uitgewerkt.  De voordrachten zullen 
afgewisseld worden met improvisa-
ties op de piano door Jack van Do-
dewaard van Het Klavier in Vorden.

Locatie: 
Zutphenseweg 11, Vorden.

Dansen bij 
Humoresque
Iedere dinsdag vanaf 13.30 uur

Dansgroep Humoresque in Keijen-
borg heeft plaats voor nieuwe le-
den. Iedere dinsdagmiddag wordt 
er dansles gegeven en gedanst op 
internationale  muziek. 

Het repertoire is veelzijdig: van 
samba tot sirtaki en van tango tot 
wals. Vindt u het leuk om te dansen 
en bewegen op muziek  dan bent 
u van harte welkom. Ook kunt u 
vrijblijvend meedoen voordat u lid 
wordt.

Locatie: 
Sint Jansstraat 3, Keijenborg
Info: 0575 461858 of t.melgers@live.nl

Politiek café Piment is haar zesde seizoen in gegaan. Oud politiek ver-
slaggeefster Wouke van Scherrenburg (69) gaat daarin in het Amphi-
ontheater in Doetinchem in gesprek met politieke spelers. Landelijke 
spelers, maar ook voor de regio is er ruimte in het live programma. 
Een succesformule en één van de dingen die van Scherrenburg, die nu 
ruim acht jaar onder de rook van Doetinchem woont, met heel veel 
plezier doet. In niets lijkt het erop dat ze voornemens is om gas terug 
te nemen.

“Het gaat er ongetwijfeld een keer 
van komen, maar wanneer, dat 
weet ik eigenlijk ook niet.”  Er is 
nog teveel leuks te doen voor Van 
Scherrenburg die nog even pienter 
en scherp lijkt als ruim vijftien jaar 
geleden, toen ze nog op de beeld-
buis te zien was als politiek ver-
slaggeefster. Nog altijd bijt ze zich 
vast in politieke Items. “Als ik iets te 
pakken heb, laat ik niet zomaar los. 
Dat is een karaktereigenschap die 
ik nog steeds heb. Ik geloof niet een 
mens zomaar verandert.”

Ook als dagvoorzitter en debatlei-
der is Wouke actief. “Deze week leid 
ik een debat  over nieuwe demo-
cratie, een prachtige ontwikkeling  
waarbij er steeds meer initiatief 
vanuit de maatschappij ontstaat. 
Je kunt teleurgesteld zijn in de po-
litiek en gaan roepen dat het alle-
maal niet deugt, maar  je kunt ook 
initiatieven gaan ontplooien. Het is 
een interessante ontwikkeling die 
nu gaande is.” De actualiteit volgt 
Wouke nog steeds op de voet en 
veel neemt ze tot zich via twitter. 
Dat maakt misschien ook wel dat ze 
een van de meest invloedrijke twit-
teraars is in Nederland. Bijna 60.000 
volgers heeft ze. Van het politieke 
toneel heeft ze heel wat gezien, 
toch zou ze niet snel sleutelen aan 
het Nederlandse democratische 
systeem. “Met alles wat er mankeert 
aan de politiek, is het toch de bes-
te vorm. Zie hoe andere landen het 
ervan af brengen. De mogelijkheid 
om in te spreken is een groot goed. 
Tegelijkertijd zie je nu dat er geen 

gehoor aan wordt gegeven als men-
sen gebruik maken van hun recht 
om in te spreken, bijvoorbeeld over 
de komst van vluchtelingen. Dat 
zijn de rafelrandjes van de politiek. 
Volmaakt is het niet, maar een vol-
maakte wereld bestaat ook niet.”

Aan zelf de politiek instappen, moet 
ze niet denken. “Het strategische 
spel, de strijd om de macht, dat is 
boeiend. Veel minder interessant 
vind ik de fractiediscipline en het 
voorbereiden van overleggen in 
een achterkamer. Ik zou het niet 
kunnen. 

Puur hypothetisch lijken me de 
raadsverkiezingen nog het meest 
interessant. De macht van Den 
Haag is verschoven naar Europa, én 
naar de gemeente. Als je ziet wat er 
allemaal op wethouders en raads-
leden afkomt, terwijl de middelen 
beperkt zijn, dan ligt daar naar mijn 
idee de grootste uitdaging.”

Trots is Wouke op haar vriendin 
Loes van der Meijs, nu nog VVD-wet-
houder in Doetinchem, maar vanaf 
18 december de nieuwe burge-
meester van Doesburg. Scherren-
burg en Van der Meijs hebben het 
geregeld over politiek. “We discus-
siëren veel, maar er wordt ook ge-
lachen. Loes is een heel hartelijk en 
warm mens. Doesburg boft maar 
met zo’n burgemeester.”

Van Scherrenburg is politiek ge-
zien een echte ambassadeur voor 
de Achterhoek. Iedere jaar komt 

ze met een delegatie bestuurders, 
ondernemers en organisaties uit de 
Achterhoek naar Den Haag om sa-
men te eten en te praten tijdens het 
Lentediner waarvan ze founder is. 
Dit jaar werd er aandacht gevraagd 
voor Smart Industry waarin de Ach-
terhoek zich profileert.

Smart Industry; het is één van de 
thema’s van de eerstvolgende Pi-
ment, zondag 15 november om 
15.00 uur. “Het eerste deel van het 
programma heeft een landelijk 
karakter, waarbij we dit keer frac-
tievoorzitter van het CDA Sybrand 
Buma, Amerika correspondent 
Charles Groenhuizen en Han ten 
Broeke, buitenlandwoordvoerder 
van de VVD hebben uitgenodigd. In 
Het tweede deel van Piment schuift 
dit keer de succesvolle Achterhoek-
se ondernemer Han Kaak aan.” Van 
Scherrenburg stelt het programma 
zelf steeds samen, nodigt gasten 
uit, doet redactie en heeft de lei-
ding over het geheel en beschouwt 
het als iets dat heel dichtbij haar 
staat.

Samen met haar echtgenoot Cees 
en twee border collies woont Wou-
ke in Langerak. “Regelmatig maak 
ik lange wandelingen met de hond-
jes. Ik geniet van de herfst, van de 
kleuren van het blad, van het eten 
van wild. Alleen de donkere janu-
aridagen staan me tegen. Die lan-
ge periode overbrug ik door leuke 
dingen te doen. Vier keer per jaar 
gaan we bijvoorbeeld met twintig 
vrouwen, allemaal werkzaam zijn 
in de media, naar Huis ter Duin om 
te eten, te genieten, te praten en 
plezier te hebben. In januari gaan 
we weer en daar verheug ik me al 
op. We hebben een ontzettend ge-
zellige groepsapp waarmee we het 
contact warm houden. Naast dit 
Zennaberaad zit ik in een aantal 
kookclubjes waarmee we geregeld 

uit eten gaan, maar waarbij we 
vooral zelf in de keuken staan en 
heerlijk voor elkaar koken en lekke-
re wijn schenken.

Wouke heeft voorlopig nog genoeg 
te doen. Ze is vaak in het westen 
van het land te vinden, maar vindt 
het ook prettig om hier steeds terug 
te keren. Ze vindt dat er mooie din-
gen gebeuren, ondanks dat de Ach-
terhoek ook een krimpregio is. “En 
er wonen hier fijne mensen.”
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Opstapdag moet benzine in jong bloed 
doen stromen
VELDHOEK - De zijspancross 
heeft jong talent nodig. De veer-
tiende editie van de opstapdag op 
zaterdag 14 november in de Veld-
hoek is voor de sport dan ook van 
groot belang. De jeugd heeft hier 
vanaf 12.00 uur de kans om met 
de zijspancross in aanraking te 
komen. Zo kunnen ze een rondje 
mee in de bak met grote namen 
als de broers Daniël en Marcel 
Willemsen. Voor de ouderen is er 
vanaf 20.00 uur de Achterhoekse 
Sidecarparty met de band Cabrio 
en DJ Kay Heezen.

We spreken met Bart Notten, Wim 
Janssen en Koen Hermans. Alle 
drie zijn ze nauw betrokken bij de 
organisatie van de opstapdag en de 
bijbehorende sidecarparty. De leef-
tijden van de mannen lopen uiteen. 
Notten was al in 1971 samen met 
Rikus Lubbers kampioen in de FIM 
Cup, voorloper van het wereldkam-
pioenschap. Hermans is pas 18 jaar 
oud. Hij eindigde dit jaar met bak-
kenist Kenny van Gaalen als zesde 
in de eindstand van het WK.

Bij het drietal Notten, Janssen en 
Hermans stroomt het motorbloed 
door de aderen. De liefde voor de 
zijspancross brengen ze maar wat 
graag over op de jeugd. Al is dat 
niet zo gemakkelijk. Wie het cros-
sen niet van huis uit meekrijgt, 
komt er volgens Bart Notten niet 
zo snel mee in aanraking. "Koen is 
een uitzondering," zegt Notten over 
de Hengeloër die hij al jaren onder 
zijn hoede heeft. "Hij komt niet uit 
een crossfamilie, maar heeft wel 
een enorm talent."
"Bij mij is het zo gegroeid," vertelt 
Hermans, die aangemoedigd door 
Bart Notten al op zijn vierde voor 
het eerst in een zijspan klom. In-
middels wil de crossende tiener 
niet anders meer. Het gas geven, 
het sturen door het zand, de sa-
menwerking met zijn maatje Ken-
ny en de gemoedelijkheid op de 

cross, hij houdt ervan. Of het circus 
nou in Estland, Letland of Frank-
rijk neerstrijkt, de jonge Hermans 
voelt zich tussen 's werelds beste 
zijspancrossers tegenwoordig als 
een vis in het water.

Opstapdag is 
kweekvijver voor 
jong talent

Tijdens de opstapdag van komende 
zaterdag kan de jeugd dat gevoel 
een stuk dichter bij huis ervaren. In 
De Veldhoek is iedereen van harte 
welkom. En deze kweekvijver voor 
jong talent is hard nodig, stellen 
de drie crossers. De deelname in 
de wedstrijden om het Nederlands 
Kampioenschap liep de afgelopen 
jaren steeds verder terug. "De kos-
ten spelen waarschijnlijk een be-
langrijke rol," denkt Wim Janssen. 
"Een zijspan is nou eenmaal niet 

goedkoop." Ook de concurrentie 
met de crossmotoren zonder zij-
span is groot. Al is het maar omdat 
daarin veel meer geld te verdienen 
valt. Zo zou Daniël Willemsen, door 
zijn crossvrienden liefkozend Daan 
genoemd, eigenlijk ook bij dit ge-
sprek aanwezig zijn. "Maar die heeft 
af moeten zeggen omdat hij hard 
aan het werk is om de kost te ver-
dienen," legt Wim Janssen uit. "Een 
Jeffrey Herlings (tweevoudig we-
reldkampioen MX2, red.) kan zich 
volledig richten op het trainen. Dat 
is een groot verschil." Desondanks 
kijken de mannen vol vertrouwen 
uit naar de komende opstapdag. Na 
een dag vol motorgeluid zal de mu-
ziek van de band Cabrio en DJ Kay 
Heezen het overnemen. Nieuw tij-
dens de Achterhoekse Sidecarparty 
is het bruin café, waar de mannen 
van Blue Spirit en de vrouwen van 
Pink Spirit achter de bar staan. "In 
de tent krijgen we erg veel jonge-
ren," verklaart Wim Janssen. "Dat 
is natuurlijk mooi. Maar we willen 
graag ook een plek creëren waar 
het oudere publiek een lekker bier-
tje kan drinken."

"Samen met het publiek 
een feestje bouwen"
HENGELO - Ze bestaan intussen 
ruim tien jaar. Reden voor The 
Dance Classic Disco Show om 
het over een wat andere muzi-
kale boeg te gooien. Speelde de 
dertien leden tellende formatie 
voorheen vooral werk uit de zes-
tiger en zeventiger jaren, daar 
zijn nu de welbekende 'eighties' 
aan toegevoegd. De formatie 
'nieuwe stijl' treedt zaterdag 14 
november op bij partycentrum 
Langeler in Hengelo.

The Dance Classic Disco Show 
speelt dus nog altijd de welbeken-
de discoklassiekers, maar maakt 
voortaan ook muzikale uitstapjes 
naar andere decennia. "Om zo ons 
repertoire een extra dimensie te 
geven," legt zangeres Clementine 
Wolters uit. De bandleden komen 
overigens vanuit alle windstreken 
van de Achterhoek: Doetinchem, 
Keijenborg, Lichtenvoorde, Bel-
trum, Winterswijk, Zeddam en 
Varsselder. Voordien prijkten er 
vooral disco- en Motown-hits uit 
die roemruchte zeventiger jaren 
op het repertoire.

Nummers van The Trammps, 
Earth Wind and Fire, Donna Sum-
mer en Chic. Maar sinds kort dus 
ook veel werk uit de tachtiger ja-
ren. "Om de simpele reden dat 
er ook na de sixties en seventies 
erg gave muziek werd gemaakt," 
aldus zangeres Hilke Beijer. "Bo-
vendien wilden we ons repertoire 
ruimer maken. Met werk van on-

der meer Pat Benatar, Gloria Este-
fan en Wham. Je merkt toch een 
verschuiving. Als je voorheen de 
hits van weleer speelde, kwam je 
uit bij de zestiger of zeventiger ja-
ren. Maar vandaag de dag zijn het 
vooral de tachtiger jaren die ra-
zend populair zijn." Daarbij kiest 
de band steevast welbewust voor 
de grote hits. Clementine: "We 
willen er een feest der herkenning 
van willen maken. Het publiek kan 
de meeste van onze nummers let-
terlijk meezingen.

Uitgangspunt is dat we samen 
met het publiek een feestje willen 
bouwen. Want als het publiek het 
naar z'n zin heeft, dan hebben wij 
dat ook." The Dance Classic Disco 
Show is bepaald geen doorsnee 
band. Al was het alleen al vanwege 
de bezetting met onder anderen 
twee zangers, twee zangeressen, 
een blazerssectie en percussie. 
"Het aardige is overigens dat een 
aantal leden al vanaf het allereer-
ste begin van de partij is," aldus 
Clementine Wolters. 

"Waardoor we in de loop der ja-
ren zijn uitgegroeid tot een hecht 
clubje. Een vriendengroep die het 
vooral leuk vindt met elkaar op 
pad te gaan." Het optreden bij par-
tycentrum Langeler, te vinden aan 
de Spalstraat 5, begint om 21.00 
uur. Gratis toegang.
   

 ■ thedanceclassicdiscoshow.nl

   

Holle boom in brand
VORDEN - Aan de Joostinkweg in 
het buitengebied van Vorden is 
maandag 9 november brand ont-
staan in een holle boom.

De brand sloeg niet over op ander 
op andere bomen in het bosrijke 
gebied. Waarschijnlijk is brand-
stichting de oorzaak. De brand-
weer van Vorden werd kort na 
13.30 uur gealarmeerd voor een 
buitenbrand. De brandweer had 
het vuur snel onder controle. In 

de holle boom die de brandweer 
aantrof, lag wat afval wat mogelijk 
in brand is gestoken. Omdat de 
boom verrot was, kon deze door 
een brandweerman zo omgeduwd 
worden. 
De brand werd gemeld door een 
omstander bij de brandweer ge-
meld. Deze meldde tegenover de 
brandweer dat enkele jongeren 
bladeren op het vuur gooiden om 
een poging te doen het vuur te 
'blussen.'

DOETINCHEM - Op 8 november is 
het boek Hugo Jaartsveld, Foto-
graaf gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar is door de samenstel-
lers Ellen ten Brink en Willy Her-
mans aan Bennie Jolink over-
handigd.

Hugo Jaartsveld (1947-1985) stond 
vooral bekend als de huisfoto-
graaf van Normaal. Hij maakte de 
beginperiode van Normaal van 
dichtbij mee en het was dan ook 
logisch dat hij de vaste fotograaf 
van de band werd. Hugo was bij 
optredens, maar maakte ook re-
portages voor pers, lp-hoezen en 
de Anhangerschap(s)bode, waar-
van hij een van de grondleggers 
was.

De foto's beslaan de periode 1975-
1982 van de band, maar door zijn 
huwelijk met Aleid Jolink ook fo-
to's van daarvoor uit de periode 
Enschede en Hummelo. Jaartsveld 
werd in 1967 bij Uitgeverij Misset 
opgeleid tot reclame- en studiofo-
tograaf. In de jaren '70 werkte hij 
als persfotograaf voor De Graaf-
schapbode. Dit leverde duizenden 
beelden op van gebeurtenissen en 
situaties uit de Achterhoek.

Ook stond hij bekend als een goe-
de sportfotograaf. Unieke spor-
tieve hoogtepunten zijn door hem 

vastgelegd. Het beeldarchief met 
negatieven bevond zich deels in 
het Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers en het andere deel bij 
Ellen ten Brink, de latere partner 
van Hugo Jaartsveld. 

Ellen ten Brink heeft met uitgever 
Willy Hermans ruim 15.000 foto's 
gedigitaliseerd, waaruit zo'n 450 
foto's voor het boek 'Hugo Jaarts-
veld, fotograaf' zijn geselecteerd. 
Het fotoboek bevat de volgende 
hoofdstukken: Doetinchem en 
Achterhoek, Normaal, De Graaf-

schap (eredivisiejaren 1974-1977), 
bands en festivals, regionale sport 
en foto's en verhalen uit zijn pri-
véarchief over zijn eigen leven. Sa-
men vormen ze een tijdsbeeld van 
de Achterhoek in de jaren 1965-
1985 met enkele uitstapjes zoals 
het festival in het Kralingse bos.

Het boek is in de boekhandels ver-
krijgbaar of online via de website.
   

 ■ www.uitgeverijhermans.nl/
boekenkraom

Achterhoek 1965-1985 door de ogen 
van de fotograaf

De Steakers. Foto Hugo Jaartsveld

Een jonge crossliefhebber waagt een rondje in de bak van Daniël Willemsen. 
Foto: Albert Schreuder

De brandweer had het vuur snel onder controle. Foto: GinoPress
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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.

Intercedent m/v

Ben jij de nieuwe teamspeler die wij zoeken binnen ons 
team van Match 4U?

Functieomschrijving
Als intercedent bij Match 4U maak je onderdeel uit van een hecht 
en enthousiast team. Je werkt vanuit de binnendienst samen om 
openstaande aanvragen zo goed mogelijk in te vullen. Acquisitie 
maakt geen onderdeel uit van deze functie. Je werkzaamheden 
zijn gericht op het werven, selecteren en plaatsen van geschikte 
kandidaten voor zeer diverse opdrachtgevers. Je krijgt een hoge 
mate van vrijheid om je eigen werk te organiseren. Het is dan ook 
van belang dat je over een pro actieve houding beschikt. Daarnaast 
beschik je over een grote dosis doorzettingsvermogen en ben je 
creatief om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten. 

Assistent Controller m/v

Heb jij een afgeronde financiële HBO opleiding en ben je 
toe aan een tweede stap in je carrière?

Functieomschrijving
In de functie van Assistent Controller ben je werkzaam binnen 
een internationale en technische productie organisatie waarin je 
zelfstandig verantwoordelijk bent voor de financiële administratie 
en rapportages. Je bent een centraal aanspreekpunt voor diverse 
afdelingen, waaronder productie, inkoop, productmanagement en 
customer service. In deze functie is het van belang dat je over uit-
stekende communicatieve vaardigheden beschikt, initiatief neemt 
en oplossingsgericht te werk gaat. Je verwerkt de complete finan-
ciële administratie en zorgt voor een juist afhandeling van lopende 
zaken. Het is een pré als je kennis hebt van ICT/automatisering. 

Productieplanner m/v

Heb jij kennis van productieprocessen en ben je gedreven 
om de planning rond te maken?

Functieomschrijving
In deze functie van Productieplanner ben je werkzaam binnen een 
grote internationale productie organisatie. Het is jouw taak om de 
planning van het volledige productieproces te maken en op te vol-
gen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het van belang dat je inzicht 
hebt in productieprocessen, de werking van diverse machines, 
doorlooptijden, maar is het ook zeer van belang dat je beschikt 
over goede contactuele eigenschappen. Je bent veelvuldig in 
contact met je collega planners, productiemedewerkers, andere 
afdelingen binnen de organisatie en (interne) klanten. Je zorgt voor 
een optimale en efficiënte planning van de beschikbare productie-
capaciteit van mensen, materialen en middelen. 

Assistent Productieleider m/v

Heb jij veel affiniteit met de techniek en op zoek naar een 
assisterende en leidinggevende functie?

Functieomschrijving
Voor onze klant die werkzaam is in de technische branche zijn wij 
op zoek naar een assistent productieleider die tijdens de afwezig-
heid van de productieleider er voor kan zorgen dat de productie 
blijft lopen, volgens de normen van kwaliteit en veiligheid. Je zult 
een groep van circa 25 medewerkers aansturen. Als de produc-
tieleider aanwezig is, ondersteun je deze in zijn taken, maar zul 
je ook meewerken in de productie. Voor de functie van assistent 
productieleider is het belangrijk dat je sterk bent in je commu-
nicatie, mensen weet te  motiveren, resultaatgericht handelt en 
initiatief neemt. 

Medewerker Personeelszaken m/v

Heb jij ervaring met het voeren van een salarisadministratie 
en alle voorkomende werkzaamheden van een P&O ‘er?

Functieomschrijving
In de functie van Medewerker Personeelszaken 
ben je verantwoordelijk voor alle (administratie-
ve) werkzaamheden op het gebied van perso-
neelszaken, gericht op een juiste en correcte 
in-, door- en uitstroom van medewerkers. Je 
werkzaamheden richten zich onder andere 
op het opstellen van functieprofielen, opstel-
len van arbeidsovereenkomsten, coördineren 
van functionerings- en beoordelingsgesprek-
ken, ziekteverzuimbegeleiding, toepassen van 
arbeidsvoorwaarden en zorgen voor een juis-
te personeelsadministratie. Daarnaast ben je 
bekend met het voeren van een salarisadminis-
tratie en zorg je ervoor dat netto salarissen op 
tijd uitbetaald worden. Ook ben je op de hoogte 
van de pensioenmaterie. Het betreft een part-
time functie voor circa 20 tot 24 uren per week.

Onze opdrachtgever Sorba Projects BV 
gevestigd in Winterswijk (www.Sorba.nl), 
realiseert hoogwaardige afbouwprojecten in 
Nederland, Engeland en Duitsland.

Zij verzorgen het projectmanagement, de engineering, de productie, de 
montage en eindoplevering van complete projecten in de utiliteitsbouw, 
infrastructurele sector en op luchthavens. Veel van de bijzondere en unieke 
projecten worden samen met projectontwikkelaars, architecten en hoofd- 
aannemers in bouwteamverbanden uitgevoerd. Onze cliënt is niet afhankelijk 
van bepaalde materialen of productieprocessen en is daardoor zeer goed in 
staat maximaal in te spelen op de veranderingen in architectuur en gevraagde 
materialen.

Wegens drukke werkzaamheden - zowel nationaal als internationaal - is er op 
dit moment plaats voor een

Functie
In de functie van bouwkundig/werktuigbouwkundig engineer werk je zowel zelfstandig 
als in een projectteam. Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers en onderaan-
nemers en realiseert met jouw team complete projecten tot en met de oplevering. 
Jouw werkzaamheden kunnen zowel op kantoor in Winterswijk als ook op onze 
projecten in Nederland, Engeland en Duitsland plaatsvinden. Regelmatig verblijf in het 
buitenland is voor jou geen belemmering maar zie je als een extra uitdaging in jouw 
carrière-ontwikkeling. Als jij het leuk vindt om met mensen om te gaan, goed kunt 
luisteren, zelfstandig kunt werken, een doorzetter bent en je bent technisch goed 
onderlegd, dan ben jij de kandidaat die wij zoeken.

Profiel
Om voor de functie in aanmerking te komen dien je te beschikken over een afgeronde 
opleiding op HBO nivo in de richting bouwkunde of werktuigbouwkunde en heb je  
- zowel mondeling als schriftelijk - kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Enige ervaring in 2d en 3d detail tekenwerk, Autocad en Inventor is een pre.
Afhankelijk van je capaciteiten is het op termijn mogelijk door te groeien naar de 
functie van projectmanager. Sorba is een nationaal en internationaal werkend bedrijf 
met een goede orderportefeuille, waar veel carrièrekansen liggen.

Naast sollicitanten met enige werkervaring zien wij ook graag dat pas afgestudeerden 
en afstudeerders solliciteren.

Interesse?
Stuur/mail dan je sollicitatiebrief voorzien van Curriculum vitae naar: 
info@raadhuyspersoneelsdiensten.nl 
Wil je eerst meer inlichtingen m.b.t. de functie en organisatie dan kun je contact 
opnemen met Gerwin Legtenberg, te bereiken onder nummer 0545 294160 of 
06 29055866. Uiteraard word je sollicitatie vertrouwelijk behandeld.

BOUWKUNDIG-WERKTUIGBOUWKUNDIG ENGINEER 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:
14 - 15 november, D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 20 21.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 15 november, 10.00 uur: ds. J. Kool,
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
1e C: KiA: Diaconaat; 2e C: Onderhoud gebouwen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 15 november, 10.00 uur: ds. J. Kool,
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
1e C: KiA: Diaconaat; 2e C: Onderhoud gebouwen.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 15 november, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, H.A.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 15 november, 9.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. diaken A. Bos. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 november 9.30 uur, Woord en Communieviering, 
vg. 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 advertentie-
tarieven. Minimumprijs voor Contactjes €7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; 
elk karakter meer €0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, €4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à €4,24 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening 
kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Beste werkgever in de ge-
meente Bronckhorst. Zoekt 
u versterking voor uw admi-
nistratie, receptie, klanten-
service of uw sales-support 
team? Ik heb ruime werk- 
en levenservaring en kom 
uw team graag versterken! 
Ik ben 20 uur per week be-
schikbaar. Meer weten? 
Tel.:06-43136613.
 
Winterschilder/ behanger 
Bloemberg, heeft tijd over. 
30% korting. Tel: 0618181234

VLOOIENMARKT Lichten-
voorde, Zondag 29 Novem-
ber 10.00 - 17.00 uur, Ha-
malandhal, Van der Meer de 
Walcherenstraat 3 Info Kr. 
huur 06-39108152. animo-
vlooienmarkten.nl.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Goossens, tel. 06 - 21 92 
23 08. Alleen op afspraak.

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

Te Koop: Kleine baaltjes hooi 
en stro, en grote balen tarwe 
stro. J.Gosselink Tel. 06-5194 
6908 kan eventueel bezorgd 
worden.

Ratten, muizen, mollen of 
konijnenbestrijding. Bel Don 
Veenhuis 06-10499025.

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

Te huur SINT EN PIET KOS-
TUUMS.DS Design Molen-
kolkweg 33 Steenderen 0575 
452001.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

11 t/m 17 november 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consumeren  
€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 
dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 11 nov. Knoflook roomsoep/Hachee met aardappelpuree 
en rode kool

Donderdag 12 nov. Kipfilet American met tomaten, spek en kaas gegrati-
neerde aardappelen en rauwkost/Vlaflip met slagroom

Vrijdag 13 nov. Runderbouillon met flensjes/Kabeljauw met 
mosterdsaus, aardappelpuree en groente

Zaterdag 14 nov. Spare ribs met zigeunersaus, frieten en sla/IJs met 
slagroom  (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 16 nov. Gesloten
Dinsdag 17 nov. Wiener Schnitzel met frieten en sla/IJs met 

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

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

VLOOIENMARKT
WESTERVOORD
Zondag 22 november

10.00-17.00 uur
Sporthal Planets de pals

Emmerik 5

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

VLOOIENMARKT
NEEDE

Zondag 15 november
10.00-17.00 uur

Sporthal ‘t Spilbroek
Bleekenweg 14

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

ZATERDAG 21 NOVEMBER
FEESTEN, DANSEN, DRINKEN
EN ETEN VANAF 20.30 UUR

CAFÉ-ZAAL

FF NAAR STEEF
VOORVERKOOP:
ENTREEKAARTEN À E 6,00 BIJ SPAR JANSSEN & 
CAFE-ZAAL FF NAAR STEEF.

WWW.EVENEMENTENCOMMISSIEHUMMELO.NL
WWW.FF.NAARSTEEF.NL

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 6 december
10.00-17.00 uur

Sporthal ‘t Jebbink
Jebbink 13

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



Voorin de oude slijterij aan de Dorpsstraat in Vorden van 8.00 tot 18.00 uur

WOENSDAG 11 NOVEMBER
DONDERDAG 12 NOVEMBER

VRIJDAG 13 NOVEMBER
ZATERDAG 14 NOVEMBER

GROTENHUYS
Dorpstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

ALLES50%
KORTINGOP=OP

VRIJDAG 1313 NOVEMBER NOVEMBER
ZATERDAG 

GROTENHUYS
Dorpstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

NON FOOD
UITVERKOOP


