
Succesvolle restauratie voormalige 
herberg en boerderij De Wientjesvoort 
dankzij lokale vakmensen. B  3

Het plastic werd speciaal bewerkt zodat het als invoer in een 3D printer kon tijdens de workshop. Foto: Jan Hendriksen

Kinderen worden bewust gemaakt van afvalscheiding
WICHMOND- Zestien basisscholen in de gemeente Bronckhorst doen 
momenteel mee aan het (pilot)project Schoon Belonen. Doel hiervan 
is afval scheiden op scholen en dan met name om de scheiding van 
kleine plastic flesjes en blikjes te verbeteren.

Door Jan Hendriksen

Het pilotproject loopt nu een half 
jaar en er zijn al ruim tweehon-
derd oranje kunststof containers 
op scholen ingezameld. Onder-
deel van het project voor de kinde-
ren is de workshop 3D printen. Vo-
rige week donderdag vond op ba-

sisschool de Grave in Wichmond 
deze workshop plaats.

Martin Niessink die bij de ge-
meente Bronckhorst werkzaam is 
als beleidsmedewerker liet tijdens 
de workshop aan Regio8 weten dat 
afval scheiden een belangrijk item 
is in de gemeente Bronckhorst. 

“We spreken ook niet meer van 
afval inzamelen maar van grond-
stofinzameling.” Als onderdeel 
van de landelijke pilot Schoon 
Belonen kunnen verenigingen en 
scholen binnen de gemeente aan 
de gang met afval scheiden.

“In Bronckhorst koppelen we daar 
een onderwijsprogramma aan om 
kinderen bewust te maken van 
afval scheiden”, aldus Niessink. 

Volgens schooldirecteur Frieda 
Meints van de Garve kun je kin-
deren heel goed opvoeden in het 
scheiden van afval. “Als je met de 
kinderen afspreekt dat het plastic 
in een bak met plastic moet wor-
den gedaan, zullen ze het ook in 
die bakken doen.”

Vorige week volgden de groepen 
drie tot en met zes van de Garve 
het workshopprogramma 3D prin-
ten dat aan het project Schoon 
Belonen verbonden is. Het ging 

hierbij eigenlijk niet om het 3D 
printen, maar om het hele proces 
van afval tot aan afval gebruiken 
om iets nieuws van te maken. Dit 
werd ondersteund door het edu-
catieve programma Clean Wise 
van Circulus-Berkel die actief in 
zowel het afval- en grondstoffen-
beheer als in het beheer van open-
bare ruimten in onder meer de ge-
meente Bronckhorst.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

De Herberg in 
andere handen
VORDEN - De geruchten gingen 
al langer de ronde maar per 1 
januari 2017 gaat het dan echt 
gebeuren. Patricia ten Barge en 
René Brummelman en Margot 
en Michel Feukkink worden de 
nieuwe eigenaren en exploitan-
ten van café-restaurant De Her-
berg in Vorden.

“Mijn moeder Hannie Hendriksen 
en haar partner Volkert Maarse-
veen gaan van hun vrije tijd genie-
ten. En wij gaan een mooie nieuwe 
uitdaging tegemoet. Wij hebben er 
zin in”, zo laat Patricia ten Barge 
weten. Volgende week in Contact 
Bronckhorst Noord een uitgebreid 
interview met Hannie Hendriksen 
en Volkert Maarseveen en de vier 
nieuwe exploitanten. 

Geen live 
optredens meer
Het is definitief einde oefening 
voor Ben Jolink (70). Muziek 
zal hij blijven maken, maar 
zijn gezondheid laat liveshows 
niet meer toe. Zondag 18 de-
cember zal hij tijdens de cd-
presentatie van zijn band De 
Pensionado’s een allerlaatste 
keer het podium beklimmen.
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0573 - 25 17 61

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

Gespecialiseerd in Race en MTB

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

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

Van € 2399,-
nu voor € 1999,-

Van € 2499,-
nu voor € 1799,-

Winkelprijs 
€ 2699,-

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

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

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

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

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

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

www.vanslingerlandtweewielers.nl

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

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

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

Stationsweg 18  Terborg    

ELKE
ZONDAG 

OPEN! 
WWW.MARON.NL

MOOIE
VERNIEUWDE 

WEBSITE

Sinterklaas 
koopzondag 

in Vorden
27 november 
12.00 -17.00 uur

Vele winkels open!

Extra koopavond 
1 en 2 december

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

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

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

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

UITVAARTVERZORGING

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40
T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden grotendeels
 vergoed vanuit de basisverzekering.

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

De Waarden 170
7206 CM Zutphen
Tel. (0575) 55 29 28

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden 
van

Jet

Heel veel sterkte gewenst aan de familie en naasten. 

Namens alle medewerksters van
IJsbuffet Kerkepad en IJssalon Lekker!

“Herinner je gisteren,
droom van morgen,
maar leef vandaag!”

Dag lieve

Tante Jet
We gaan je missen

 Zoë  Jonas
 Anna  Ronja
 Xanthi  Abel
 Niki

Want in het water adem ik, in het water word 
ik een schepper, die zijn schepping omhelst en 
in het water kan men nooit geheel alleen zijn 
en toch nog eenzaam blijven. 
Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.
 Jet Smit

Na een kortstondig ziekbed is overleden, onze zus, 
schoonzus, tante en vriendin

Jet Smit
Henriëtte

* Vorden:  † Zutphen:
17 april 1947 15 november 2016

 Warnsveld: Frans Smit
     Frans-Herman
 Vorden: Henny † en Jan ter Huerne - Smit
     Roxane en Henk
     Jacqueline en Nikos
        Zoë, Anna, Xanthi, Niki
     Daniëlle en Adri
        Jonas, Ronja, Abel
 Aalten: Gerrie en Hans Vruggink - Smit
     Masja en Wilburt
        Figo, Milan
     Jakko en Denise
        Maud, Luuk
 Zutphen: Betsie Peters

Correspondentieadres:  
Zutphenseweg 6, 7251 DK Vorden

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zoveel kaarten
Zoveel bloemen
Zoveel warme woorden
Zoveel troost

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het 
overlijden van onze moeder en oma

Bep Seegers-Snelder
 
Vanwege de overweldigende belangstelling is het 
voor ons onmogelijk u allen persoonlijk te bedan-
ken.

Familie Seegers

Drempt, 22 november 2016

Een deur die altijd open stond,
een hand die zwaaide als we gingen

en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons mam

die voor altijd van ons afscheid nam.

Na een leven van hartelijkheid en trouw, vol zorg 
voor allen die haar dierbaar waren hebben we 
afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, 
oma en overgrootmoeder

Johanna Aleida 
Wesselink-Wolsink

Hanna

weduwe van 

Jan Willem Wesselink

eerder gehuwd geweest met 

Marinus Gerrit Langwerden

in de leeftijd van 87 jaar.

Diny en Peter
   Sander en Richelle, Stijn, Sybe
   Marcel en Kim

Jan en Betsie †

Onze speciale dank gaat uit naar 
de medewerkers van Woonzorgcentrum 
De Bundeling voor de liefdevolle zorg.

Ruurlo, 18 november 2016.
Correspondentieadres: 
Hoetinkhof 127, 7251 WJ Vorden.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op woensdag 23 november van 19.00 
tot 19.30 uur in de aula “Ons Huis”, ingang 
Bleekstraat 7 te Hengelo Gld.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
donderdag 24 november om 10.30 uur in “Ons 
Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld. 
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
tussen 10.00 en 10.20 uur. Aansluitend aan de 
dienst begeleiden we haar naar haar laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats te 
Hengelo Gld.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
in “Ons Huis”.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Lieve Henk, ons maatje, mijn allerbeste, 
onze beste papa

Niets is meer hetzelfde...
je humor, je lach, je bezorgdheid, je betrokkenheid,
je liefde, je optimisme, je eigenwijsheid, je zijn... 
 niets is meer hetzelfde...

Henk Bernard IJben
Henk - “Henkie”

* 23 februari 1959         † 20 november 2016

Ondanks dat er voor jou de laatste weken 
weinig reden meer was om te lachen, 
bleef je positief en geïnteresseerd in 

de mensen om je heen.

Marga
Joske
Falco

Vergeten doen we je nooit

‘t Proathuus
Lindeseweg 23, 7251 NJ Vorden
(0575) 55 67 69, margahenkjoskefalco@icloud.com

Henk is thuis aan de Lindeseweg 23, waar op 
woensdag 23 november tussen 19.00 en 21.00 uur 
gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren.

Tevens is er gelegenheid om afscheid van Henk  
te nemen op donderdag 24 november vanaf  
14.40 uur in de aula van crematorium  
De Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen, 
waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal 
plaatsvinden. Na de plechtigheid komen we samen 
in de condoleanceruimte van het crematorium 
waar gelegenheid is tot condoleren.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Intens verdrietig zijn wij met het veel te vroeg 
overlijden van onze zwager en oom

Henk IJben
Wij wensen Marga, Joske en Falco veel sterkte 

bij het verwerken van dit grote verlies.

Rita en Yiannis
Gerard en Toos
Herman
Annemarie en Willem
Tiny en Bertus
Elly en Benno
Neven en nichten



Verbluffende restauratie voormalige 
herberg en boerderij ‘De Wientjesvoort’

VORDEN - Het resultaat is verbluffend authentiek. En dat maakt het 
pand ook zo uniek na de succesvolle restauratie van de voormalige 
herberg en boerderij De Wientjesvoort aan de Ruurloseweg gelegen 
in de scherpe bocht van de Ruurloseweg bij de afslag naar de Mossel-
seweg. De complete oude gebintenstructuur die bewaard is gebleven, 
de twee bedsteden, de hilden, de schouw, de glazen servieskasten, ge-
vels met de onderschöer, de schuifvensters, de dak sporen en dakbe-
dekking met rode Oudhollandse pannen en een eenvoudig aanrecht 
in terrazzo. Ze maken de voormalige herberg boerderij die geheel tot 
woonhuis is verbouwd tot een bijzondere bezienswaardigheid. Vol-
gend jaar september tijdens Nationale Monumentendag wordt dan 
ook aan alle belangstellenden de gelegenheid geboden om dit zelf te 
komen bewonderen. Met dank aan eigenaresse Mary Woltering (73) 
die opdracht gaf tot de restauratie van het monumentale pand.

Door Jan Hendriksen

Kenmerkend voor het monu-
mentale pand zijn ook de dwars 
geplaatste muur met daarin de 
schouwen, de verbreding van het 
woongedeelte en het toevoegen 
van een verdieping daarin en de 
latere uitbreiding van het woonge-
deelte aan de andere zijde. Binnen 
de gemeente Bronckhorst kon een 
vergelijkbare ruimtelijke ontwik-
keling eerder worden vastgesteld 
bij boerderijen aan de Zelhemse-
weg in Hengelo, aan de Okhorst-
weg in Wichmond en bij een boer-
derij aan de Zutphen Emmerikse-
weg in Baak.

De geschiedenis van het huidige 
De Wientjesvoort (niet te verwar-
ren met Landgoed De Wientjes-
voort) gaat terug naar 1832. De 
boerderij lag niet zoals nu aan een 
doorgaande weg maar op de krui-
sing van de doorgaande weg met 
een pad in noordelijke richting dat 
vlak langs de linker zijgevel liep. 
Eigenaar is in 1832 Hendrica Brug-
gink, rentenierster uit Vorden. De 
vroegste vermelding van het pand 
dateert uit 1326, het wordt ge-
noemd onder de naam Lutteke (= 
klein) Wennekinck en was beleend 
aan Sweder van Vorden. Uit een 
vermelding in het verpondingsre-
gister van 1646 blijkt dat het pand 
destijds een functie als herberg 
had: ‘Kleyn Wennekinck, vrouw 
Crousen …. Voor ‘t huis zijnde een 
herberge op Wennekinckvoort…’ 
Deze laatste naam is mogelijk later 
verbasterd tot Wientjesvoort.

In 1770 behoorde De Wientjes-
voort bij het landgoed Onstein. 
Vanwege de gunstige ligging aan 
de doorgaande weg van Winters-
wijk naar Zutphen vormde de 
Wientjesvoort een aantrekkelijke 
pleisterplaats voor langs trekkende 
voerlieden. De herberg had waar-

schijnlijk een kleinschalige opzet 
en vormde zo een aantrekkelijke 
bijverdienste voor de boerenfami-
lie. In 1844 wordt het pand voor 
het laatst een herberg genoemd 
met T. Olthuys als herbergier.

Professioneel 
en vakkundige 
aanpak door 
lokale bedrijven

Takkenkamp
In 1906 komt de familie Takken-
kamp als pachter op de boerde-
rij. Zij bewonen het rechter deel 
van de woning. Hendrikus Tak-
kenkamp trouwde, nadat zijn 
eerste vrouw in het kraambed bij 
de geboorte van het vierde kind 
overleden was in 1906 met zijn 
huishoudster Johanna ter Bocht. 
Zij kregen samen zes kinderen. 
Vanaf 1963 huurde de familie ook 
het linker deel van de woning, als 
zomerverblijf later als permanent 
verblijf.

Om naamsverwarring met de hui-
dige Wientjesvoort, gebouwd door 
de freules van de adellijke familie 
van Dorth tot Medler tot ‘t Zelle te 
voorkomen, werd voor de boerde-
rij de naam, Oude Wientjesvoort 
geïntroduceerd. Het in 1926 ge-
bouwde landhuis van de familie 
Gorter kreeg de naam Oude Voor-
de. Toen de familie Takkenkamp 
in 1990 de boerderij gedeeltelijk 
verliet, werd besloten om de boer-
derij voortaan De Takkenkamp te 
noemen, om de herinnering aan 
hen levend te houden. Momenteel 
is de boerderij weer geheel terug 
in de familie Takkenkamp, de hui-

dige eigenaresse is Mary Wolte-
ring, een kleindochter van Hen-
drikus (Dieks) Takkenkamp.

Lokale vak bedrijven
De restauratie werd in opdracht 
van eigenaresse Mary Woltering, 
die de particuliere woon- en zorg-
voorziening Huize Sonnevanck in 
Hengelo (G) voor ouderen exploi-
teert, uitgevoerd door de lokale 
en regionale bedrijven Schotman 
Restauraties uit Vorden, Installa-
tiebedrijf Janssen uit Keijenborg, 
Schildersbedrijf Besselink uit 
Vorden en Bouwmeester Precisie 
Graafwerk uit Vorden.

“Stuk voor stuk allemaal vakmen-
sen en bedrijven die zich keurig 
binnen de kaders van de financiële 
begroting hebben gehouden. En dat 
mag ook wel eens gezegd worden”, 
zo verklaart opdrachtgeefster Mary 
Woltering. Schotman Restauraties 
wordt door Woltering gewaardeerd 
om zijn expertise en vakkundige 
professionele aanpak van restau-
ratieprojecten. Schotman Restau-
raties is dan ook geregistreerd bij 
Kennis & Kunde Kwaliteitsregister 
van monumentenspecialisten in 
Drenthe, Fryslân, Gelderland, Gro-
ningen en Overijssel en tevens een 
erkend leerbedrijf.

‘Boeren, burgers en buitenlui’
In het weekend van 9 en 10 sep-
tember 2017 zijn meer dan vier-
duizend prachtige monumenten 
in heel Nederland gratis toegan-
kelijk voor iedereen tijdens Open 
Monumentendag met als thema 
‘Boeren, burgers en buitenlui’. Het 
is dé kans om een plek te bezoeken 
waar je normaal niet zo snel komt. 
En daarvan is het verbouwde mo-
numentale pand De Wientejsvoort 
aan de Ruurloseweg 77-79 in Vor-
den er volgend jaar één van.

Afvalscheiding leidt tot 
duidelijke besparing
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Zestien basisscholen in 
de gemeente Bronckhorst doen 
momenteel mee aan het (pilot)
project Schoon Belonen onder-
steund door het educatieve pro-
gramma Clean Wise.

Clean Wise is het basisscholen-
programma van Circulus-Berkel 
waarbij kinderen, leerkrachten 
en alle andere medewerkers van 
basisscholen hun afval scheiden 
op school en daar een educatief 
programma bij krijgen. Basis-
scholen in de gemeente Bronck-
horst kunnen hun plastic verpak-
kingsmateriaal, blik en drank-
pakken (PMD), groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT) en soms ook 
papier gescheiden aanleveren 
aan Circulus-Berkel. Zo worden 
grondstoffen gespaard en doen 
kinderen en personeel hetzelfde 

wat ze thuis gewend zijn te doen. 
Bovendien leidt afvalscheiding 
op school tot een duidelijke be-
sparing: de kosten voor restafval 
dalen. Het restafval blijft overi-
gens opgehaald worden door de 
inzamelaar met wie de school 
een contract heeft.

Naambordje
Het plastic tijdens het project 
Schoon Belonen dat geschredderd 
wordt werd speciaal bewerkt zodat 
het als invoer in een 3D printer 
kon tijdens de workshop. De kin-
deren konden zelf iets ontwerpen 
om te printen zoals onder andere 
hun eigen naam. “Ze worden zo 
op een bijzondere manier bewust 
van het nut van afval scheiden”, 
zo liet vrijwilliger Sjarra Bernhard 
als vrijwilliger van de Deventer 
Schoon Familie, die het project 
namens Clean Wise van Circulus-
Berkel begeleid, weten.

   

Run op kaartjes Ode aan 
Vorden
VORDEN - Er is een run op kaartjes 
voor de documentaire Ode aan 
Vorden. Voor de vrijdagavond 
27 januari zijn er géén kaarten 
meer. “We hadden wel verwacht 
dat er belangstelling zou be-
staan voor de documentaire in 
het Kulturhus. Maar we zijn toch 
wel een beetje overrompeld. Het 
is nog vroeg maar blijkbaar wil-
den velen graag bij de première 
aanwezig zijn. Dat is helaas niet 
meer mogelijk. Voor zaterdag de 
28ste zijn er nog wel kaarten be-
schikbaar. Wanneer de vraag on-
verminderd groot blijft zullen we 
een derde avond gaan regelen, 
maar dat is nu nog niet aan de 
orde”, zegt Fons Rouwhorst, ini-
tiatiefnemer van het filmproject.

De avondvullende documentaire 
Ode aan Vorden, gemaakt door 
een aantal Vordenaren, zal wor-
den vertoond op een groot projec-
tiescherm. De grote zaal van het 
Kulturhus leent zich hier uitste-
kend voor. Voor de première van 
de documentaire Ode aan Vorden 
gaat een groepje leerlingen van 
de designopleiding AOC-OOST 
in Doetinchem de foyer van het 
Kulturhus op een speciale manier 
aankleden. Leerling Nienke Kap-

pert uit Doetinchem heeft hier een 
aansturende rol in. Songwriter Stef 
Woestenenk maakte special voor 
de documentaire een lied; Tied. 
Samen met zijn band MoonYard 
maakte hij er een prachtig mu-
zikaal geheel van, gemixt door 
plaatsgenoot Jurriaan Boerstoel. 
Inmiddels staat het nummer in de 
tijdlijn en zorgen de beelden voor 
een toepasselijk geheel.

   

Oliebollenactie Harmonie
VORDEN - Harmonie Vorden or-
ganiseert, evenals voorgaande 
jaren, de jaarlijkse oliebollen-
actie op vrijdag 9 en zaterdag 10 
december. Deze actie is één van 
de belangrijke inkomstenbron 
voor de vereniging.

De oliebollen worden gebakken 
door een aantal eigen leden, die 
daarvoor vrijdagmorgen 9 de-
cember al extra vroeg opstaan. 
Vervolgens gaan de overige leden 
en Vrienden huis aan huis verko-
pen. De verkoop vindt plaats op 
vrijdagmiddag -en avond en de 
zaterdagmorgen. Het bakken van 
de oliebollen vind dit jaar plaats in 
samenwerking met Bakkerij Joop. 
Een mooie samenwerking met een 
plaatselijke ondernemer!

De opbrengst van de actie wordt 
onder andere besteed aan het op-
leiden van de jeugd. Voor de toe-
komst van de vereniging is het im-

mers van belang voldoende jeug-
dige leerlingen te hebben die op 
termijn kunnen doorgroeien naar 
de slagwerkgroep of het harmo-
nieorkest. Er staat nu een prach-
tig orkest en dat wil de vereniging 
voor de toekomst graag behouden.
Sinds 2014 heeft de vereniging de 
gehele opleiding weer in eigen 
hand genomen. Hiervoor zijn een 
aantal gekwalificeerde en enthou-
siaste vakleerkrachten aangeno-
men. Deze, aan het conservato-
rium opgeleide docenten, begelei-
den de leerling bij de eerste stap-
pen op hun muzikale pad. Om de 
opleiding betaalbaar te houden is 
de opbrengst van deze actie ieder 
jaar weer een mooie opsteker.

U kunt tot donderdagavond 8 de-
cember een bestelling plaatsen via 
e-mail: info@harmonievorden.nl 
Ook is het mogelijk om vrijdag de 
oliebollen te kopen in het Dorps-
centrum.

Het achteraanzicht van woonboerderij De Wientjesvoort. Foto: PR.

NIEUW: WEBSHOP

Alles voor in en om het huis!

www.kleinhesselink.com

Stef Woestenenk bezig met de tekst van 
het lied, Tied. Foto: PR
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Aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 27 nov

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Hachéepakket  (rundvlees, 

uien en kruiden)

500 gram

6

95

VLEESWARENKOOPJE

Gegrild 

Zeeuws spek 

+salami

3

29

2 x 100 

gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensoesters

5

49

4 stuks

SPECIAL

Keurmedaillon

1

75

100 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden

Gehaktbal

1

85

per stuk

Aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 27 nov
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Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
De mooiste vindt u bĳ  uw specialist.......
MARLENE APPELEN keuze uit
ROYAL GALA, BREABURN, GOLDEN DELICIOUS
GRANNY SMITH EN FUJI APPELEN 1 kg

                             
Kwaliteit wint altĳ d.......
MOOIE DIEPROOD GEKLEURDE 
HOLLANDSE TROSTOMATEN 500 gr.

                           
Van teler Boon... mooie kleine.......
HOLLANDSE HOTEL SPRUITJES 500 gr. 0.79

Geldig van dinsdag 22 november t/m maandag 28 november

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

1.49
1.99

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

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.
Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-SRBAG

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP, 
familie-opstellingen, systeemtherapie

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG
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, InnerChildWork.

RBCZ

“Natuurlijke aanloop naar kerst”
 

Laat u op ambachtelijke wijze verrassen op:
vrijdag 25 & zaterdag 26 november van 10.00-17.00 uur  

zondag 27 november van 12.00-17.00 uur

Hof van Kettelerij 2 • 7251 DS Vorden
www.kettelerij.nl • info@kettelerij.nl

Voor overige openingstijden in de maand december 
zie onze website.

Elke dag een stapje dichter naar het eind
Elke dag een beetje van je kracht verkleind
Elke dag wat zwaarder wat je dragen moest
Doch al gaande wetend: eens komt alles goed
Rusten na het leven, rusten bij de Bron
Vanwaar lang geleden ook de weg begon

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons 
heeft betekend, is in alle rust van ons heengegaan 
onze lieve en zorgzame moeder, oma en omi

Theodora Maria 
Theresia Wilhelmina 
Holtslag-Lucassen

 weduwe van Joop Holtslag

* Wehl,  † Vorden, 
31 augustus 1925 20 november 2016

Vorden:
    Gerard en Ans Holtslag-Jansen
    Hans en Anke, Pim, Casper
    Rob en Sanne, Jesse, Morris
    Jolien en Wout, Sepp
    Marlies en Frank
Zoetermeer:
    Ben en Marja Holtslag-den Toom
    Wouter en Sanne
    Maarten en Tamar
Twello:
    Anneke en Simon van Leeuwen-Holtslag
    Johan en Lieke, Nienke
    Peter en Karen
    Marco en Laura
Wichmond: 
    Jozef en Marie-José Holtslag-Degen
    Nienke en Eddy
    Maartje en Jorn
    Stijn
    Bob
Zutphen:
    Alfons en Hilde Holtslag-Abelmann
    Twan
    Sem
Wageningen:
    Elly Holtslag en Herrie Abbink
    Niek
    Vera
Neufchâteau (B.):
    Dorien Holtslag en Fred van den Boorn
    Naomi

Vorden, De Delle 79
Correspondentieadres: 
Nieuwstad 37, 7251 AE Vorden

Wij bidden voor haar in de avondwake op 
donderdag 24 november om 19.00 uur in de  
St. Willibrorduskerk, Vierakkersestraatweg 31, 
Vierakker. Gelegenheid tot condoleren na de 
avondwake in de kerk. Moeder is thuis op De 
Delle 79 te Vorden alwaar u na de avondwake 
afscheid van haar kunt nemen.

De uitvaartdienst is op vrijdag 25 november om 
11.00 uur in de hier bovengenoemde kerk. 
Voorafgaand kunt u eveneens afscheid van haar 
nemen van 10.20 tot 10.50 uur.
Hierna brengen we haar naar haar laatste 
rustplaats op het naastgelegen kerkhof.
Vervolgens komen we samen in het St. Ludgerus-
gebouw, Vierakkersestraatweg 37, Vierakker, waarbij 
er een mogelijkheid is tot condoleren.

Wij bedanken de medewerkers van Sensire team 
Wehmepark voor de liefdevolle zorg.

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 26 november 

Cafe:
Knakkers Exx BenT

DE BOETNERS
Disco:

Nozem Party met
DJ ROY

Onze kerstfolder 2016 is er weer, informatie over à-la-carte 
eten met de bijhorende tijden, kerstcatering bij u thuis bezorgd 
of salade. Voor onze Bistro geven wij speciale aandacht aan 
families met kinderen. Graag sturen wij u de folder toe.

Bijna weer tijd voor planning kerstborrels-etentjes/
nieuwjaar borrels-etentjes, leuk idee bij ons in de Bistro: 
Kookworkshop € 35,= op onze 1e verdieping of een exclusieve 
high tea, €18,50 high wine of high beer € 27,50 p.p. of leuke 
buffetjes en arrangementjes die wij graag vrijblijvend naar u 
sturen/meegeven.
Op zoek naar een origineel cadeau? Wij maken leuke originele 
presentjes van onze eigen Bistro de Rotonde waardebonnen, 
leuk om te geven met de Sint of voor de Kerst? Het bedrag is 
vrij in te vullen.

Meld U nu aan voor onze nieuwsbrief via onze website om op 
de hoogte te blijven van alle acties en nieuwtjes!
 
Grand Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3, Vorden www.grandbistroderotonde.nl
0575-551519 info@grandbistroderotonde.nl

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

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



‘Vorden zingt’
VORDEN - Zondagavond 27 no-
vember wordt in de Dorpskerk in 
Vorden een adventszangdienst 
‘Vorden zingt’ gehouden, aan-
vang 19.00 uur. Er wordt uit di-
verse bundels gezongen, maar 
ook liederen die zijn aangevraagd. 
Ds. Tim Wiersum uit Wichmond 
houdt een korte overdenking en 
Kees van Dusseldorp bespeelt het 
orgel. Na de dienst is er gelegen-
heid een kopje koffie te drinken.

   

Zangdienst 
Achterhoek
ZELHEM - Stichting de Opdracht 
organiseert zondagmiddag 11 de-
cember om 16.00 uur een zang- 
en ontmoetingsdienst in Cultureel 
centrum De Brink aan de Stations-
plein 12 (ingang zaal via parkeer-
plaats achterzijde, Industrieweg) 
in Zelhem. In deze bijeenkomst 
hoopt de heer H.G. Dijkman uit 
Vorden voor te gaan. Zang- en 
muziekgroep uit Westerhaar werkt 
mee aan deze samenkomst. Kees 
van Dusseldorp begeleid de sa-
menzang op piano. De toegang is 
vrij, wel is er een collecte. Na af-
loop is er koffie. Info: 0314-622878 
of www.stichtingdeopdracht.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
AVO Verspreidingen: (0314) 39 46 13
avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl

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

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

Definitief einde oefening live optreden Jolink
HUMMELO - Het is definitief einde 
oefening voor Ben Jolink (70). 
Muziek zal hij altijd blijven ma-
ken, maar zijn broze gezondheid 
laten liveshows niet meer toe. 
Zondag 18 december zal hij tij-
dens de cd-presentatie van zijn 
band De Pensionado’s een aller-
laatste keer het podium beklim-
men.

De Achterhoeker heeft de knoop 
definitief doorgehakt nadat de 
artsen hem anderhalve week ge-
leden vertelden dat hij slechts nog 
over 45 procent longcapaciteit 
beschikt. Het nieuws kwam hard 
aan. Vooral omdat hij met De Pen-
sionado’s dacht nog een paar jaar-
tjes door te kunnen gaan. Tijdens 
optredens met dit gezelschap kan 
hij immers blijven zitten tijdens 
het gitaarspelen. Heel wat anders 
dan de uitputtende shows met 
Normaal.

Jolink: “Met een hoop medica-
menten zou ik heus nog wel ge-
prepareerd kunnen worden voor 
een optreden. Maar bij een op-
treden komt veel meer bij kijken 
dan alleen dat uurtje dat je op de 
planken staat. De voorbereiding. 
De stress, de zenuwen op de dag 

zelf. Vast staat dat ik daarmee 
mijn longcapaciteit steeds verder 
zou afbreken. En dat is het mij al-
lemaal niet waard.” Jolink verblijft 
momenteel gedurende de werk-
week in een revalidatiekliniek. 
Slechts in de weekenden is hij 
thuis. “Alleen klopt de term reva-
lidatie in mijn geval niet. Ik word 
namelijk niet meer beter.” Met na-
me de laatste twee jaar gingen zijn 

longen hard achteruit.
Album presentatie
Deze middag zitten ze bij elkaar in 
De Heujberg, zoals de oefenstu-
dio naast Jolinks woonboerderij in 
Hummelo heet. De overige Pensi-
onado’s kent hij al vele jaren. De 
afgelopen negen maanden werk-
ten ze aan een cd. Zondag 18 de-
cember presenteren ze hun album 
Odi Profanum bij zaal De Witkamp 

in het Achterhoekse Laren. Met 
onder anderen Miss Montreal en 
Normaal bassist Willem Terhorst 
als speciale gasten. Het album 
bestaat vooral uit easy-listening-
muziek met veel koorzang. Met 
teksten in afwisselend Engels en 
Achterhoeks. Voornamelijk roots-
muziek met slechts een inciden-
tele stevige rock-uitzondering.

Toekomstmuziek
Of De Pensionado’s straks even-
tueel zonder Ben gaan optreden? 
“Geen idee. We weten dit ook nog 
maar net”, zegt oud-Normaal gita-
rist Alan Gascoigne in zijn karak-
teristieke ‘Achterhoeks-Engels’.

Ben stelt de rest echter gerust. “Ik 
blijf gewoon doorgaan met het 
componeren van nummers. Sa-
men met Bennie Migchelbrink, 
met wie ik dat ook veel jaren bij 
Normaal deed. En ook met De 
Pensionado’s ga ik door. Lekker 
een keer in de week gezellig mu-
ziekmaken, hier in De Heujberg. 
Voor de rest moet ik dit nieuws 
over mijn gezondheid nog tot mij 
door laten dringen. Hoe mijn mu-
zikale toekomst eruit gaat zien, is 
nu letterlijk toekomstmuziek.”

VORDEN - De Lindenhof, klein-
schalig wonen voor dementeren-
de ouderen, aan de Smidstraat in 
Vorden bestond dinsdag 15 no-
vember precies vijf jaar. Dit werd 
gevierd met alle bewoners mid-
dels een hapje en een drankje. 
Daarnaast zorgde het duo The 
Bendic’s vanaf 14.30 uur voor de 
muzikale omlijsting.

Door Bernadet te Velthuis

Vanwege het vijfjarig jubileum 
waren familie, vrienden, buurt en 
de medewerkers van Huisartsen-
praktijk Albers en Tanis en Fysio-
therapiekliniek Jansen van de Berg 
uitgenodigd om een kijkje te ko-
men nemen. “Ook een aantal vrij-
willigers en medewerkers van De 
Lindenhof zijn vanochtend langs 
geweest om het jubileum met ons 
te vieren”, zo vertelt Karin Zweers, 
één van de medewerkers van De 
Lindenhof. De vieringen vonden 
plaats binnen de eigen afdelingen, 
om het voor de bewoners rustig te 
laten verlopen. Het muzikale duo 
The Bendic’s ging langs bij de drie 

woongroepen zodat alle bewoners 
konden genieten van de diverse 
liedjes die gespeeld werden. “We 
spelen eigenlijk alles en hebben 
een heel breed repertoire geschikt 
voor allerlei gelegenheden”, zo 
vertelt Ben Olieslager uit Borculo 
die samen met Dick Brinkerink 
uit Vorden het duo The Bendic’s 
vormt. Het tweetal verzorgt, ge-
wapend met gitaar en accordeon, 
optredens bij diverse verzorgings-
centra in de regio.

De Lindenhof
Het gebouw van Sensire De Lin-
denhof bestaat uit 21 appar-
tementen, verdeeld over drie 
groepswoningen, allen speciaal 
ingericht en met begeleiding voor 
dementerende ouderen. Alle drie 
afdelingen beschikken over een 
eigen woonkamer en keuken. Het 
complex dat in totaal, met het 
vorige week nieuw gearriveerde 
echtpaar, tweeëntwintig bewoners 
huisvest, werd in 2011 nieuw ge-
bouwd aan de Smidstraat 48/52 in 
Vorden.

De Lindenhof in Vorden viert vijfjarig bestaan

De Pensionado’s presenteren binnenkort hun album Odi Profanum. Foto: Koos Groenewold

Kunst met ruimte voor associaties en interpretatie
VORDEN - Galerie Agnes Raben 
gaat van Oud naar Nieuw met wer-
ken van twee unieke en eigenzin-
nige Nederlandse kunstenaars 
die nationaal en internationaal 
bekendheid genieten. De sculptu-
ren van Nicolas Dings en de schil-
derijen en tekeningen van Han 
Klinkhamer bevolken de galerie en 
zullen de kijker verrassen en prik-
kelen om de geheimen ervan te 
willen ontfutselen. 

De expositie opent op zaterdag 26 
november 2016 om 15.00 uur in 
aanwezigheid van de kunstenaars 
en duurt t/m 15 januari 2017. Ga-
lerie Agnes Raben is tijdens exposi-
ties open op vrijdag, zaterdag, zon-
dag en maandag van 11.00 - 17.00 
uur en op afspraak.

De beelden van Nicolas Dings be-
vinden zich op het grensvlak van 
beeldende kunst en volkskunst met 
hun totaal verschillende esthetiek 
en functionaliteit. Gebruikmakend 
van uiteenlopende materialen als 
brons, keramiek, papier, kunststof 
of textiel verbindt hij substantie 
en symboliek op eigentijdse wijze. 
Daarmee schept hij een eigen, 
vaak humoristisch, universum met 
veel ruimte voor associaties.
De woonplek van Han Klinkhamer 
is gelegen in Demen, een klein 
dorpje aan de Maas. Het Stroom-
gebied met akkers en uiterwaarden 
heeft hem gaandeweg gevormd. 
Het landschap dringt binnen in 
zijn tekeningen en schilderijen 
zonder zich te manifesteren als 
een letterlijke weergave. De beelden van Nicolas Dings bevinden zich op het grensvlak van beeldende kunst en 

volkskunst. Foto: PR

Ben Olieslager en Dick Brinkerink verzorgen de muzikale omlijsting. Foto: Bernadet te 
Velthuis
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Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

BEL: 06-3097 4306 

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

BEL: 06-3097 4306 

Inkoop van o.a.: 
► IJzer ► Metaal

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

  terrasdeuren & schuifpuien

Leestenseweg 10
7207 EA Zutphen

T 0575 521796
W www.heijinkbouw.nl

Heijink Bouw voor al uw ramen-, 
deuren en kozijnen op maat!

  renovatie en nieuwbouw

  houtrot en HR++ beglazing

Terrasdeuren 
in showroom!info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D e  M a k e l a a r s  v a n  B r o n c k h o r s t

Perceel landbouwgrond te Vorden 
aan de Lieferinkweg.
Oppervlakte 3 hectare 51 are 40 centiare.

Perceel wordt verkocht bij inschrijving.
Inschrijving sluit 20 december 2016 om 17.00 uur.

Inschrijfvoorwaarden verkrijgbaar bij:
Van Zeeburg, Luimes en Lebbink Makelaars
Kerkstraat 4, 7255 CB Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462359

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

KERSTSHOW 
2016

We heten u van harte welkom 
op onze jaarlijkse kerstshow

Vrijdag 25 november 10.00-18.00 uur
Zaterdag 26 november 10.00-16.00 uur
Zondag 27 november 10.00-16.00 uur

Als u op zoek bent naar leuke 
kerstartikelen, inspiratie op wilt doen 
voor de komende wintermaanden, wilt 

weten wat de cursusmogelijkheden zijn, of 
gewoon wilt genieten van de kerstsfeer, bij 
ons vindt u het allemaal. Zoals gewoonlijk 

kunt u gezellig praatje maken in de 
cursusruimte onder het genot van een 

kopje koffi e of thee en een zelfgebakken 
oliebol.

SINT heeft ons geschreven dat kinderen 
voor 1 december hun schoen bij ons 

kunnen zetten.Vanaf 2 december zit er 
dan een cadeautje  in de schoen.

RAD VAN FORTUIN!
Betalende bezoekers mogen aan het rad 
van fortuin draaien. U hebt altijd prijs!

Vordenseweg 84 - Hengelo - 0575-461622

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Netwerkweg 10 • 7251 KV Vorden
06-22467236 • (0575) 519701

www.kaspervrielink.nl
info@kaspervrielink.nl



Boek over het leven van Arend, Baron 
van Westerholt tot Hackfort
VORDEN - Op 25 november ver-
schijnt De Baron, een boek over 
de laatste Baron van Westerholt tot 
Hackfort, eigenaar van Landgoed 
Hackfort. Persoonlijke herinnerin-
gen aan en onthullingen over het 
leven van de Baron opgetekend 
door Werner J. de Wilde aangevuld 
met verhalen en ervaringen van 
anderen. “Zodat ze niet verloren 
gaan”, aldus de Wilde. 

De auteur, Werner J. de Wilde 
voormalig makelaar en woon-
achtig op Landgoed de Boggelaar 
kende de Baron goed en heeft het 
bijzondere bewogen leven van de 
Baron vastgelegd in een boek vol 
herinneringen aangevuld met ver-
halen en anekdotes van anderen. 
Al vertellend komen in het boek 
onderwerpen aan de orde als de 
jacht op Hackfort, de jeugd op het 
kasteel , uitspattingen, de oorlog, 
bijzondere ontmoetingen met 
vrouwen en de baron en zijn nage-
slacht. Al hield de Baron meer van 
mannen dan vrouwen en is het ge-
slacht van Westerholt tot Hackfort 
officieel uitgestorven, in het boek 
blijkt dat toch niet het geval te zijn.

Boekpresentatie
Op 25 november om 16.00 uur 
vindt in de van Westerholtzaal op 
Kasteel Hackfort de officiële, be-
sloten presentatie van het boek 
plaats. Het eerste exemplaar zal 
worden overhandigd aan Martijn 
Akkerman, juwelen historicus en 
expert bij Tussen Kunst en Kitsch. 

Martijn Akkerman heeft een bij-
zondere band met Landgoed 
Hackfort waarover hij tijdens de 
presentatie zal vertellen. Vanaf 26 
november is het boek te koop bij 
Bruna in Vorden, Boek & Co in 
Warnsveld, van Someren en ten 
Bosch en bij Boek en Buro in Zut-
phen. 

   

Hanzehof viert Nationaal Theaterweekend met 
theaterfestival en open huis
ZUTPHEN - Voor het tweede op-
eenvolgende jaar wordt in janu-
ari het nationale BankGiro Loterij 
Theaterweekend georganiseerd 
in theaters door het hele land. Tij-
dens dit weekend krijgen bezoe-
kers de kans om voor een tientje 
per kaartje kennis te maken met 
het theateraanbod. In Zutphen 
organiseert Theater Hanzehof een 
twee dagen durend theaterfestival 
met lokale, nationale én interna-
tionale theatervoorstellingen. Het 
BankGiro Loterij Theaterweekend 
vindt plaats op 21 en 22 januari 
2017.

Het Zutphense theaterweekend 
wordt op zaterdagmiddag afge-
trapt met een open huis, vanaf 
12.00 uur ‘s middags. Onderdeel 
van dit open huis is een grote 

presentatie van Zutphense ama-
teurverenigingen in de Buitenso-
ciëteit, georganiseerd in samen-
werking met Sheila’s Buikdans-
centrum. Tijdens het open huis 
krijgen bezoekers de mogelijkheid 
het theater van alle kanten te be-
kijken. Ook krijgen ze voorproef-
jes voorgeschoteld van het thea-
terprogramma van de rest van het 
lopende theaterseizoen.

Voorstellingen voor een tientje
Het hoofdprogramma van het the-
aterweekend wordt gevormd door 
vier professionele voorstellingen 
die verdeeld over de twee dagen te 
zien zijn. Bezoekers betalen hier-
voor slechts 10 euro per persoon, 
veel minder dan normaal voor 
dezelfde voorstellingen. Welke 
voorstellingen bezoekers te zien 

krijgen blijft lange tijd een verras-
sing: men krijgt alleen het genre 
van tevoren te horen. Op zaterdag-
avond is er een toneelvoorstelling 
te zien met een landelijke topcast, 
zondagmiddag een muziekvoor-
stelling met lokale binding en een 
hilarische comedyshow. Het pro-
gramma wordt afgesloten met een 
show met internationale allure, 
bekend van een Amerikaanse ta-
lentenjacht.

Bezoekers worden ook culinair 
verrast. Theater Hanzehof nodigt 
een chefkok uit die een speciaal 
Theaterweekend-menu samen-
stelt. De kaartverkoop is nu ge-
opend via de website.
   

 ■ hanzehof.nl/theaterweekend

Nederlands jazzmusicus Saskia Laroo 
bij NR.2 Lounge

VORDEN - Trompettiste Saskia La-
roo komt met haar partner toetse-
nist, zanger en composer Warren 
Byrd naar Vorden bij Jazzclub NR.2 
Lounge, Industrieweg 2 te Vorden. 
Samen met de Groove Connection 
uit Zutphen zal zij een groovy en 
funky optreden verzorgen waar-
bij stilzitten niet is toegestaan. De 
aanvang is 15.00 uur met heerlij-

ke hapjes. Line-up: Saskia Laroo 
trompet, Warren Byrd toetsen en 
vocals, Ton Herman Melis toet-
sen, Erik Snellink drums, Frank 
van Velthoven contrabas, Douwe 
Laansma saxofoon, Frank Ong-
Alok gitaar. Voor meer informatie 
en toegang, zie de Facebookpagi-
na ‘Nr. 2 Jazzclub Lounge’.

   

More than a feeling bij LIVE@IDEAAL

ZELHEM - Woensdagavond 23 no-
vember staat de band ‘More than 
a feeling’ centraal in het program-
ma live@ideaal, dat tussen 20.00 
en 22.00 uur vanuit de iBeat Re-
cording Studio in Zelhem wordt 
uitgezonden. De band speelt live 
en de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

More than a feeling (MTF) begon 
eind 2007 in eerste instantie als 
Jazz/Funk/Fusion band met een 
puur instrumentaal repertoire. 
Vanaf 2008 werd de zang toege-

voegd. Inmiddels is de band uit-
gegroeid tot een echte en hechte 
vriendenband met leden uit Zeve-
naar, Nijmegen en Apeldoorn. Op 
muzikaal vlak kun je van de band 
covers met invloeden uit de Jazz, 
Soul en Funk verwachten. Het re-
pertoire bestaat uit een combina-
tie van mooie ballads tot up-tem-
po nummers, allemaal gespeeld 
met een herkenbaar ‘MTF sausje’ 
met harmonieuze samenzang en 
melodieuze instrumentalisten. 
Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden.

   

Tenorsax solo openbaar D-examen

WICHMOND - Muziekvereniging Ju-
bal is hard aan het repeteren voor 
het adventconcert op zondagmid-
dag 27 november om 14:30 uur in 
de Nederlands Hervormde kerk te 
Wichmond. Naast kerstliederen 
worden er ook andere muziek-

stukken gespeeld. Bovendien is 
er zang van Verena Schieven en 
speelt Wout Engels een tenorsax 
solo voor zijn openbaar D-exa-
men. Het belooft een zeer gevari-
eerd programma te worden.

   

Warnsvelds Mannenkoor verrast 
publiek

WARNSVELD - Een kerstconcert 
met vuurkorven, midwinter-
hoorns, verrassingen en prachtige 
muziek. Het Warnsvelds Mannen-
koor zet de lijn van vernieuwing, 
dit voorjaar ingezet met het Lente-
concert ‘De Vrouw’, door met een 
gratis kerstconcert op zaterdag 
10 december. In de prachtig ge-
restaureerde kerk van Vierakker 
wordt het publiek vanaf 19.30 uur 
op verrassende wijze meegeno-
men in de kerstsferen.

De start van het concert zal op-
zienbarend zijn. De heren van het 
WMK willen alleen kwijt dat het 
iets met ‘De Profundis’ van Arvo 
Pärt te maken heeft. Daarna zingt 
het koor, zowel alleen als samen 
met sopraan Alette van den Brul, 
een gevarieerd kerstrepertoire, 
met onder andere ‘Happy Christ-
mas’ van John Lennon. Dirigent 

Emile Engel en meesterpianist 
Evert-Jan de Groot staan garant 
voor muzikale topkwaliteit waar-
aan ook drie solisten van het koor 
zelf, Kees de Haan, Jonny Hogen-
doorn en Jan Roelofs, hun bijdrage 
leveren.

Na afloop wordt het publiek uitge-
nodigd in stemmige optocht met 
fakkels voorop, begeleid door de 
sonore tonen van Midwinterhoorn-
groep Lochem, naar het naastge-
legen Ludgerusgebouw te gaan al-
waar de kroeg geopend is. Wie weet 
klinkt daar dan ook nog wel een of 
ander vrolijk kerstnummer!

De toegang is gratis maar een vrije 
gift wordt zeer op prijs gesteld. De 
kerk is open vanaf 19.00 uur.
   

 ■ warnsveldsmannenkoor.nl 

Werner J. de Wilde. Foto: PR

Jubal is hard aan het repeteren. Foto: PR
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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

koop je bij Gotink Totaalinstallateur!
Een nieuwe badkamer

✔  Alles onder één dak!

✔  Totaalpakket

✔  Eén aanspreekpunt

✔  Ontzorgen

✔  Groot assortiment

✔  Ruime showroom met veel keus in sanitair 
en wand- & vloertegels

✔  Complete installatie en tegelwerken

✔  Badkamers compleet al vanaf €  7.295,-

8 kastelendorpVordense Ondernemers Vereniging
Sinterklaas in Vorden
Zwarte Pietenorkest brengt een bezoek aan alle winkels
Ze spelen “jazzy” sinterklaasliedjes en delen pepernoten 
uit. Zaterdag 26 november. 
Tijd: 12.00 – 16.00 uur.

De slaapkamer van Sinterklaas in het Kulturhus
Neem een kijkje in de slaapkamer van Sinterklaas. 
Woensdag 23 november 15.00 – 16.30 uur en
Woensdag 30 november 15.00 – 16.30 uur. 
Pieten aanwezig.

Extra koopavond
Donderdag 1 en 
vrijdag 2 december. 
Maandag 5 december 
sluiten alle winkels 
om 17.00 uur.

GroenRijk Steentjes Doetinchem  • Wassinkbrinkweg 2 • groenrijk.nl

Winterfair!
Kom

naar onze

GroenRijk Steentjes Doetinchem  • Wassinkbrinkweg 2 • groenrijk.nl

Winterfair!
Kom

Winterfair!
naar onze

Penders Voetzorg
Bilderdijkstraat 2
7002 AB Doetinchem
T: 0314 324 677

Gratis voetchecks

www.pendersvoetzorg.nl



Film over Nepal bij seniorensoos
VIERAKKER - De 60-plussers uit 
de omgeving worden van harte 
uitgenodigd om dinsdagmiddag 
29 november naar de Senioren-
soos te komen. Er is dan een 
film te zien over het werk van 
Stichting Diyo Nepal. U bent van 
harte welkom. Plaats: Ludgerus-
gebouw te Vierakker. Tijd: dins-
dag 29 november 14.30 uur. Zaal 
open vanaf 14.00 uur.

Al vele jaren wonen en werken 
de Vordense Ilse Bennink en haar 
Nepalese man Shiva op het plat-
teland van Nepal om de bevolking 
te helpen. Zij worden gesteund 
door Stichting Diyo Nepal. In april 
2015 werd het land getroffen door 
een zeer zware aardbeving. Op 
dat moment waren Ilse’s moe-
der Wilna Bennink en buurvrouw 
Gerda Bielderman ook in Nepal 
en zo doorstonden ze samen deze 
grote ramp. Gerda Bielderman 
was in Nepal om de projecten van 

Stichting Diyo Nepal te filmen. 
Een week voor de aardbeving wa-
ren zij allemaal op het platteland 
om vrouwenprojecten bij te wo-
nen. De film die Gerda hierover 
maakte, laten ze graag zien. In 
deze film maakt men kennis met 
de Nepalese cultuur, de werkwijze 
van Stichting Diyo Nepal en Shiva 
en Ilse die hun werk met hart en 
ziel doen. Na de vertoning van de 
film kan men even rondsnuffelen 
bij de tafel met Nepalese spulle-
tjes die voor de stichting verkocht 
worden. De opbrengst gaat recht-
streeks naar de projecten van de 
stichting. De stichting draait hele-
maal op vrijwilligers en zo blijft er 
niets aan de strijkstok hangen.

Ook als u geen vaste bezoeker van 
de seniorensoos bent, maar speci-
aal voor dit onderwerp belangstel-
ling heeft, is dit een goede gele-
genheid om kennis te maken met 
de seniorensoos. 

   

Leedvermaak in Dorpscentrum

VORDEN - Op vrijdag 25 november 
om 14.00 uur wordt een gezamen-
lijke bijeenkomst gehouden van 
de beide Ouderenorganisties in 
Vorden, in de grote zaal van het 
Dorpscentrum te Vorden. Op deze 
middag zal zal het chanty-/ smart-
lappenkoor ‘Leedvermaak’ uit Ei-

bergen een optreden verzorgen. 
De naam Leedvermaak is ontstaan 
uit het Achterhoeks dialect. ‘Leed’ 
betekent ‘lied’ en verklaart zo het 
vermaken door een lied. In dit 
geval op humoristische wijze zin-
gend door het 40-leden tellende 
mannenkoor.

Bronckhorst
Afgelopen donderdag, A12. Lang-
zaam haperend en snel suizend, 
meezingen en stotteren. File en 
extra rijbaan. Een gemeen onge-
luk langs de kant, ongeduldige 
bumpers en laverende ritsers. 
En dan het binnenrijden van de 
stad. Rotterdam in de regen. Het 
is echt, het waait daar harder. 
Zelfs in de parkeergarage klapt de 
wind me in het gezicht. Coolsin-
gel, trambaan, brede zebrapaden 
en snel, wisselende verkeerslich-
ten. En dan het Stadhuis, statig en 
geroutineerd. Je mag niet met de 
stoelen schuiven in de trouwzaal, 
want ‘als we daar in zo’n grote 
gemeente aan moeten beginnen 
mevrouwtje..’.

Nietsvermoedend heeft mijn 
trouwseizoen een staartje gekre-
gen. Mag de liefde langer duren 
dan de zomer kort was. Kruipen 
we in de Zuid-Hollandse wind te-
gen elkaar aan en zeggen ‘ja’. Ja 
tegen de herfst en voor altijd de 
zon, in het hoofd en het hart. On-
danks dat ik mijn bruidspaar niet 
buiten op mag wachten volgens 
het gemeenteprotocol. Ondanks 
dat alle stoepen glimmen van de 
regen, ondanks dat het november 
is en alle fietsen verlangen naar 
een afdak. Ondanks dat de stoe-
len verkeerd staan en er achter 
mij twee gemeentebeambten op 
mijn vingers kijken, of ik het wel 
goed doe.

Hoe anders is het in Bronckhorst 
denk ik, waar we op de getuigen 
wachten die de verkeerde Hen-
gelo intoetsten in het navigatiesy-
steem. Waar men je bij naam kent 
en op handen draagt. Waar er tijd 
is, maar vooral geduld. Waar het 

niet draait om het protocol, maar 
om de liefde. Waar je op de stoep 
parkeren mag, op die ene dag. 
Omdat hetgeen je dan uit- en 
meedraagt nu eenmaal niet past 
in de breedte van een parkeervak. 
Waar de poorten zich voor je ope-
nen en het personeel je opwacht.

En ach, de liefde. De liefde is 
overal gelijk. Ondanks stoelen of 
personeel. Ze stijgt huizenhoog 
boven alles uit. En ik zweef mee. 
Achter mijn ogen prikken tranen 
en in mijn mond heerst droogte. 
Niks herfst, niks wind, zenuwslo-
pende droogte. Hitte op de wan-
gen, nat achter de ogen en dorre 
droogte in de keel. Het is zomer 
in mijn hoofd. En als ik bijna bang 
genoeg ben om het toch te dur-
ven, rollen de woorden langzaam 
alsnog over mijn lippen. Stroomt 
er opnieuw bloed door mijn ade-
ren en speeksel in mijn mond.

In de auto blaast warme lucht de 
ramen schoon. Suis ik door natte 
straten terug de snelweg op. Naar 
huis denk ik, terug naar huis. Met 
deze beelden in mijn hoofd. Dit 
is wat ik meeneem, wat ik terug-
breng. Deze liefde maakt mijn 
thuis nog rijker. Want Bronckhorst 
is als mijn ouders, ik kom graag bij 
ze terug. Ik vind het heerlijk om 
uit te vliegen en de wereld te zien, 
want ik weet dat ze op me wach-
ten. Dat de poorten openstaan en 
ik op de stoep parkeren mag. Dat 
ze me op handen dragen en in de 
armen nemen. ‘Hoe was het Eef? 
Zeiden ze ja? Ja tegen de herfst 
en voor altijd de zon?’ En als ik 
gloeiend van vermoeidheid op 
de verkeerde plek wil gaan zitten, 
schuiven ze snel met de stoelen.  

Dash wint van tweede plek 
in de ranglijst
VORDEN - Vorige week werd Dash 
D1 met nul punten huiswaarts ge-
stuurd vanuit het mooie Sneek. 
Reden genoeg voor de meiden uit 
het achtkastelendorp om keihard 
te werken in de wedstrijd tegen de 
dames van Scylla uit Wageningen 
afgelopen zaterdag 19 november. 
In de voorbereiding hebben beide 
team elkaar al getroffen dus de no-
dige informatie was al bekend.

In de eerste set gingen de meiden 
van Dash goed van start. Ze pak-
ten een behoorlijke voorsprong 
en wisten dit goed vast te houden 
en door te zetten. Mede door veel 
fouten in de serve bij Scylla kon 
Dash een mooie voorsprong vast-
houden. Nadat de wedstrijd enkele 
minuten stilgelegd moest worden 
door een probleem met DWF, wist 
Dash vrij eenvoudig de eerste set 
binnen te halen met 25-17. 
Ook de tweede set begonnen de 
Vordense dames met een flinke 
voorsprong maar wisten deze niet 
vast te houden. De Vordenaren 
moesten er hard aan trekken, maar 
helaas werden er aan het einde 
van de set veel onnodige fouten 
gemaakt waardoor Dash de set ver-
loor met 21-25. De derde set kwam 

Scylla steeds beter in het spel, de 
serve begon te lopen en er werden 
mooie punten gescoord. Ook Dash 
deed er nog een schepje bovenop 
en het publiek kreeg een ontzet-
tend spannende en mooie set voor-
geschoteld. De passlijn van Scylla 
begon wat te wankelen, waardoor 
Dash veel punten kon pakken. De 
set werd gewonnen door Dash 
met 25-20. De vierde set stond in 

het teken van mooie verdedigende 
acties, lekkere serve series en een 
mooi aanvallend spel. De meiden 
uit het achtkastelendorp wisten 
ook deze set op te eisen met 25-22. 
3-1 winst van de nummer twee.

Na een weekend rust gaat Dash 
naar Emmen, waar zij om 17.00 
uur tegen dames 1 van Emmen’95 
spelen. Supporters zijn welkom!

VORDEN - Op zaterdag 26 novem-
ber houdt de Vordense Scouting-
groep David G. Alford in samen-
werking met Welkoop, de jaarlijk-
se actie ‘Wintervoer voor Vogels’.

De welpen, verkenners en explo-
rers van de groep komen in Vor-
den en Wichmond bij de mensen 
aan de deur om een pakketje win-
tervoer voor vogels te verkopen. 
Door een pakketje wintervoer aan 
te schaffen helpt u niet alleen de 
vogels de winter door, maar levert 
u ook een bijdrage aan de groeps-
kas. Het bijeengebrachte geld zal 
vooral besteed worden aan spel-
materiaal en het onderhoud van 
het clubhuis. De vogelvoeractie 
van Welkoop en Scouting vormt 
een belangrijke bron van inkom-
sten voor de uitbreiding en het 
onderhoud van het Scoutcentrum. 
Het groeiend aantal leden heeft 
hier een goede plek om op een 
verantwoorde manier het Scou-

tingspel te spelen. Jeugdleden en 
leiding hopen dat de bevolking 
van Vorden en Wichmond ook nu 
weer de vogels en Scouting zal hel-
pen. Meer informatie over Scou-

ting David G. Alford is te vinden 
op de website van de vereniging.
   

 ■ www.dga-vorden.nl

Jaarlijkse actie ‘Wintervoer voor
vogels’ Scouting Vorden en Welkoop

De actie is een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. Foto: PR

Foto: PR

Najaarskampioenen JO9-1 en MO17-1
VORDEN - Bij de voetbalvereniging 
Vorden zijn afgelopen zaterdag 
zowel de JO9-1 (F1) en de MO17-1 
(Meiden B1) kampioen geworden 
in de najaarscompetitie 2016-
2017. De JO9-1 moesten in de 1e 
klas uit 2 wedstrijden nog 1 punt 
behalen, maar zij namen geen en-
kel risico en wonnen met ruime 
cijfers van de rode lantaarndrager 
csv Apeldoorn. De meiden van 
MO17-1 wisten dat alleen met een 
overwinning op Ulftse Boys MO17-
1 de vlag in de top kon, maar ook 
zij besloten met een ruime over-
winning dat er geen twijfel over 
zou bestaan. Beide teams werden 
zowel op het veld, als na afloop in 
de kantine uitvoerig gehuldigd en 
samen met de ouders, begeleiding 
en de TJC werd het kampioen-
schap op passende wijze gevierd.

JO9-1 (F1) wonnen met ruime cijfers. Foto: PR

EvaSchuurman
Column
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WIN HET AANKOOPBEDRAG 

VAN UW KEUKEN TERUG!*

(Advertorial)

‘De liefde voor authentieke spullen is er met de paplepel ingegoten’
Laurens Wolbert begon begin februari Caliture Home & Garden in Vorden
Vorden – Antieke, boeren plavui-
zen is zijn ‘core business’, maar 
Laurens Wolbert uit het Gelder-
se Hengelo verzamelt allerhan-
de authentieke spullen die hij op 
het spoor komt. “De liefhebbe-
rij voor verzamelen en antieke 
spullen zat er al vroeg in”, zo 
vertelt Wolbert. Het assortiment 
van Caliture Home & Garden laat 
zich dan ook nauwelijks in een 
paar woorden omschrijven. Van 
(buiten)potten, lampen en ser-
vies tot kisten, luiken en meu-
bels (vaak door Laurens zelf ge-
maakt of opgeknapt), u kunt het 
zo gek niet bedenken of het is te 
vinden in de bedrijfshal aan de 
Ambachtsweg 3 in Vorden. Ook 
voor cadeauartikelen voor Sin-
terklaas of Kerst bent u hier aan 
het juiste adres. 

Door: Bernadet te Velthuis

HET ONDERNEMERS IDEAAL
Wolbert: “Met Caliture Home & Gar-
den wil ik mij onderscheiden van de 
grote tuincentra en woonwinkels. 
Bij ons vind je geen dertien in een 
dozijn, maar originele, authentieke 
spullen. Dit kan van alles zijn, zo heb 
ik hier zelfs een oude roeiboot lig-
gen”. Een blik werpend op de uitge-
stalde waren in het pand komt men 
van alles tegen: zeepjes, decoratie-
materialen, stoelen, bontjassen en 
ja, zelfs een roeiboot met daarop 
enkele zeer oude zeilkatrollen en 
touwen uitgestald/gedecoreerd. Zo-
wel voor huis en tuin kan men hier 
terecht voor originele, brocante 
spullen die niet gauw ergens anders 
te vinden zijn. Ondersteuning krijgt 
Wolbert twee dagen in de week 
van Gerdien Seesing-Langwerden, 
eveneens uit Hengelo, die dit met 
haar werk bij een reformwinkel in 
Doetinchem combineert. “Gerdien 
is mijn vroegere buurmeisje. Een 

tijd geleden kwamen we elkaar via 
gezamenlijke vrienden weer tegen. 
We kwamen in gesprek over de win-
kel en dat ik wel wat hulp kon ge-
bruiken. Gelukkig zag Gerdien dat 
wel zitten. “, zo verklaart Wolbert.

“Zo’n vijf of zes keer per jaar rijd ik 
met de bus naar voor mij bekende 
slopers en handelaren in onder 
andere Tsjechië en Hongarije  om 
spullen te verzamelen”, zo vertelt 
Wolbert op de vraag hoe hij aan al 
deze spullen komt. “Dat vind ik nog 
wel het mooiste aan dit werk: het 
inkopen doen in het buitenland. Je 
maakt altijd wat mee”.

Bijzondere projecten
Dat Caliture ook grotere projec-
ten aankan blijkt wel uit de leve-
ring van maar liefst 60.000 kloos-
termoppen (middeleeuwse bakste-
nen), afkomstig van een gesloopt 
klooster op de grens met Honga-
rije, voor landgoed Bleyendael in 
Groningen en het lopende project 
van Kasteel  Montfort in Limburg, 
waar driehonderd vierkante meter 
vloer wordt gelegd. “Ik heb vloe-
ren verkocht voor diverse panden 
in onder andere Duitsland, België, 
Frankrijk en Oostenrijk.”, zo laat 
Wolbert weten. Maar ook in de ge-
meente Bronckhorst weten ze hem 
te vinden. Begin  januari 2017 mag 
Caliture de vloer leveren voor De 
Gouden Leeuw in Bronkhorst, die 
vanaf dan aan een flinke verbou-
wing begint.

Hergebruik historisch materiaal
Voorheen werkte Wolbert onder de 
hoed van Stichting Materiaal Voor 
Monumenten (stichting MVM) in 

het Overijsselse Hengelo, dat zich 
onder andere focust op het behoud 
en hergebruik van historisch mate-
riaal van monumenten. “Het op en 
neer rijden vanuit Hengelo brak 
me op en ik vond het zonde, want 
dat ging van mijn werktijd af. Bo-
vendien wilde ik meer dan alleen 
met vloeren bezig zijn en zag ik een 
combinatie met de verkoop van di-
verse antieke spullen wel voor me. 
Toen een goede kennis aangaf dat 
het pand aan de Ambachtsweg in 
Vorden te huur werd aangeboden, 
heb ik mijn kans gepakt en opende 
ik februari dit jaar Caliture Home & 
Garden in Vorden”.

Openingstijden
U kunt bij Caliture Home & Garden 
ten alle tijden terecht. De vaste 

openingstijden zijn van woens-
dag tot en met vrijdag van 08.30 
tot 17.00 uur en op zaterdag van 
09.00 tot 16.00 uur. Mocht u op 
deze dagen verhinderd zijn, dan is 
het ook mogelijk telefonisch con-
tact op te nemen om een  afspraak 
te maken (ook op zondag). Voor 
meer informatie en een afspraak 
maken, kunt u contact opnemen 
via onderstaand telefoonnummer 
en e-mailadres. Voor een impres-
sie van het assortiment, kunt u de 
website (wordt nog verder aan ge-
werkt) raadplegen.

Caliture Home and Garden
Ambachtsweg 3, Vorden
0575-471658 of 06-83248930
info@caliture.nl
www.caliture.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
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blijverslening voor ouderen en anderen 
Zo lang mogelijk genieten van de eigen woning
Een samenleving met steeds 
meer ouderen stelt andere eisen 
aan de kwaliteit van woningen en 
de woonomgeving. De oplossing 
voor het geschikt maken van 
woningen ligt niet in nieuwbouw, 
maar in aanpassing van de 
bestaande woningen. 

Voor mensen die besluiten hun 
woning aan te passen, speelt 
financiering een rol. Lang niet alle 
(toekomstige) senioren hebben 
voldoende spaargeld om woon-
aanpassingen te betalen. Ook is 
het voor ouderen vaak moeilijk 
om geld te lenen. B en w vragen 
de gemeenteraad hiervoor de 
Blijverslening van het SVn (Stimu-
leringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten) in te 
voeren. Via de gemeente kunnen 
eigenaar-bewoners een lening 
krijgen, hypothecair of consump-
tief, waarmee zij een woningaan-
passing kunnen financieren. Voor 
de lening is een gemeentelijke 
garantstelling nodig. Ook hier-

mee moet de gemeenteraad 
instemmen. Op 15 december 
2016 neemt de raad een besluit. 
Na instemming van de raad gaat 
de regeling vanaf 1 januari 2017 
gelden. Mensen kunnen zich vanaf 
dan via www.bronckhorst.nl of 
de sociale teams aanmelden.
Ook gezinnen met een gezinslid 
met een beperking kunnen voor 
de regeling in aanmerking komen. 

Gunstige rente en voorwaarden
De Blijverslening heeft een 
gunstige rente en voorwaarden. 
De lening kan zowel hypothecair 
als consumptief afgesloten 
worden. De totale financiering van 
de woning (bestaande hypotheek 

Inloopbijeenkomst voorontwerp bestem-
mingsplan De Zonnekamp Zelhem

Zorgorganisatie Markenheem en 
woningcorporatie ProWonen 
hebben plannen om het terrein 
van woonzorglocatie De Zonne-
kamp in Zelhem te herontwik-
kelen. Een groot deel van de 
bestaande bebouwing sluit niet 
goed meer aan bij de huidige en 
toekomstige woon- en zorg-
behoefte en wijze van zorgver-
lening. Alleen de Magnoliahof 
(Magnoliaweg 100 t/m 172A) 
blijft nog gehandhaafd. De 
overige bebouwing wordt 
in fasen gesloopt. Hiermee is 
eerder dit jaar al een begin 
gemaakt. Ter vervanging 
worden 66 zorgwoningen (voor 
personen met 24-uurs zorg) 
en 30 zelfstandige woningen/
appartementen (voor senioren 
en personen met een beperking) 
gebouwd. Markenheem en 
ProWonen presenteerden 
hun herontwikkelingsplannen 
al aan bewoners en direct om-
wonenden tijdens een inloop-
bijeenkomst afgelopen juni.
 
Bestemmingsplan
Voor de plannen voor de ver-
vangende bebouwing en de 

terreininrichting is een aan-
passing van het nu geldende 
bestemmingsplan noodzakelijk. 
Een voorontwerp van die aan-
passing is inmiddels klaar.

Inspraak
Op 1 december start de 
inspraakprocedure over het 
voorontwerp bestemmingsplan. 
Tot 11 januari 2017 kunt u op 
dat plan reageren. 

Inloopbijeenkomst
Naast de vaste inspraakmoge-
lijkheden organiseren wij op 
6 december een inloopbijeen-
komst, waar u het voorontwerp 
bestemmingsplan kunt inzien 
en vragen kunt stellen. U kunt 
tussen 16.00 en 20.00 uur langs-
komen in het Proeflokaal van 
Eetcafé De Groes, Stationsstraat 
2 in Zelhem. Tijdens deze inloop-
bijeenkomst zijn naast vertegen-
woordigers van de gemeente, 
ook medewerkers van Marken-
heem en ProWonen aanwezig 
om eventuele vragen te beant-
woorden. Tevens is er gelegen-
heid om de in juni getoonde 
gebouwimpressies te bekijken.

B en w houden iedere dinsdag-
middag van 17.00 tot 17.30 uur 
inloopspreekuur in het gemeente-
huis. Wegens afwezigheid van 
het college kan het spreekuur 
op 29 november niet doorgaan. 
Het eerst volgende spreekuur is 
op 6 december a.s. Graag tot dan.

29 november geen inloopspreekuur 
b en w 

+ de Blijverslening) mag in het 
geval van hypothecaire financie-
ring maximaal 80 % van de WOZ-
waarde van de woning bedragen. 
Om in aanmerking te komen voor 
een lening voert SVn wel eerst 
een krediettoets uit. 

Soorten Blijversleningen
Er zijn drie soorten leningen moge-
lijk voor duurzame maatregelen: 
Voor huishoudens tot 75 jaar:
• Consumptief krediet van € 2.500,- 

tot € 10.000,- 
• Hypothecaire lening van € 10.000,- 

tot € 50.000,-
Voor huishoudens 75+:
• Hypothecaire lening van € 2.500,- 

tot € 50.000,-

Voorbeelden
Met de Blijverslening maakt u 
uw woning levensloopbestendig 
waardoor u zo lang mogelijk in
uw eigen huis kunt blijven wonen. 
Denk bijvoorbeeld aan het 
plaatsen van een slaapkamer of 
badkamer op de begane grond 
of aan het verwijderen van drem-
pels. Misschien moet uw woning 
geschikt worden gemaakt voor 
specifieke zorg. Er zijn volop 
technische snufjes waarmee u 
uw huis afstemt op uw wensen. 
Met de Blijverslening financiert u 
deze aanpassingen aan uw huis 
en maakt u uw woning klaar voor 
de toekomst.

Informatie
Wilt u meer weten? Neemt u dan
contact met ons op via tel. (0575)
75 02 50 of via info@bronckhorst.nl.

Opknapbeurt woonwijk ’t Joostink 
Vorden bijna klaar

In woonwijk ’t Joostink in Vorden 
krijgen het openbaar groen en 

de voetpaden een opknapbeurt, 
die inmiddels bijna klaar is. 
Afgelopen week werkte de 
aannemer de voetpaden af die 
al gereed zijn en is het laatste 
straatwerk in gang gezet. 
Eind deze week is de bedoeling 
dat al het straatwerk klaar is. 
Dit is wel afhankelijk van het 
weer. Het nieuwe groen (bomen 
en struiken) zal begin december 
aangeplant zijn. Wethouder Paul 
Seesing: “Binnenkort is de hele 
wijk ook voor voetgangers weer 
veilig begaanbaar!”



Subsidie instandhouding en isolatie monumenten 
De gemeente wil subsidie 
beschikbaar stellen voor onder-
houd en het toepassen van 
isolerende maatregelen aan 
gemeentelijke monumenten. 
Daarmee willen we stimuleren 
dat monumenteigenaren hun 
monumentale pand verduur-
zamen en energieneutraal maken. 
Voor een monumenteigenaar 
komt maximaal € 5.000,- per drie 
jaar beschikbaar. Daarnaast kan 
de eigenaar een beroep doen op 
de provincie voor co-financiering. 

Hiermee kunnen maatregelen 
worden getroffen voor onderhoud 
en isolatie ter behoud van het 
monument. Voor veel monumen-
teneigenaren betekent dat erken-
ning dat een gemeentelijk monu-
ment niet alleen maar beper-
kingen met zich meebrengt bij 
onderhoud of verbouw, maar 
ook recht geeft op een tegemoet
koming in de (over het algemeen 
duurdere) onderhoudskosten van 
een dergelijk object. In 2013 werd 
de subsidie voor onderhoud aan 
gemeentelijke panden afgeschaft. 

Alleen een aparte molenregeling 
bleef bestaan, vanwege het 
toeristische belang. Naast deze 
molenregeling, wil de gemeente 
de onderhoudssubsidies voor 
gemeentelijke monumenten nu 
opnieuw invoerren. De ontwerp-
verordening ligt t/m 22 december 
2016 ter inzage (zie ook de rubriek 
Bekendmakingen en medede-
lingen elders op deze gemeente-
pagina’s). Na definitieve vast-
stelling neemt de raad er eind 
februari een besluit over.  

Cultuurhistorisch en econo-
misch belang
De gemeenteraad vroeg aandacht 
voor het cultuurhistorische en 
economische belang van monu-
menten en het streven naar 
duurzaamheid van onze monu-
menten. Daarop is gekeken 
welke isolerende maatregelen 
geschikt kunnen zijn om 
gemeentelijke monumenten 
duurzamer te maken, zonder dat 
daarbij de historische monumen-
tale waarden worden aangetast. 
Dak,- muur- en vloerisolatie, 

maar ook het vervangen van 
bestaand glas door warmte-
isolerend monumentenglas 
zijn voorbeelden daarvan. Ook 
wordt het mogelijk subsidie aan 
te vragen voor bouwhistorisch 
onderzoek en/of een haalbaar-
heidsonderzoek (voor restau-
ratie) door een erkend bureau 
of bouwhistoricus. Een bouw-
historisch onderzoek wordt vaak 
gebruikt om een afweging te 
maken of bepaalde grootschalige 
ingrepen bij monumenten wel 
of niet verantwoord zijn. Een 
haalbaarheidsonderzoek is een 
instrument om bijvoorbeeld te 
onderzoeken of een pand of 
object in aanmerking komt voor 
herbestemming. 

Gezondheidsmonitor van de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland

GGD Noord- en Oost-Gelderland 
voert dit najaar een grootschalig 
vragenlijstonderzoek uit: de 
Gezondheidsmonitor Volwas-
senen en Ouderen 2016. Dit 
onderzoek gebeurt één keer in 
de vier jaar en gaat over onder 
andere gezondheid en leefstijl 
van volwassenen en ouderen. 
Kreeg u een uitnodiging om mee 
te doen aan het gezondheids-
onderzoek van de GGD en heeft u 
de vragenlijst nog niet ingevuld? 
Het kan nog tot 4 december! 
De vragen gaan onder meer 

over uw gezondheid, leefstijl en 
woonomgeving. Na het invullen 
kunt u een persoonlijk digitaal 
advies ontvangen op basis van 
uw antwoorden op de vragen-
lijst.

Met de resultaten van het onder-
zoek kunnen gemeenten en 
GGD’en het gezondheidsbeleid 
en activiteiten beter aanpassen 
op de behoefte en vragen van de 
inwoners. Ook kan naar aanlei-
ding hiervan verder onderzoek 
gedaan worden. 

Meer info?
Meer informatie over de 
Gezondheidsmonitor vindt u op 
de website van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland: www.ggdnog.nl

Problemen thuis? 
Aarzel nooit contact op te nemen met Veilig Thuis

Je zit met trillende handen aan de 
keukentafel, omdat je partner 
bijna thuis komt. Of je probeert 
jezelf onzichtbaar te maken, zodat 
je ouders geen aanleiding hebben 
om wéér boos op je te worden. 
Jaarlijks zijn naar schatting een 
miljoen volwassenen en kinderen 
slachtoffer van geweld in huise-
lijke kring. Slachtoffers en 
plegers vinden het vaak moeilijk 
om erover te praten of hulp te 
zoeken. Kinderen zijn vaak te jong 
om voor zichzelf op te komen. Ook 
voor ouderen die afhankelijk zijn 
van anderen is dat lastig. Daarom 
is het belangrijk dat omstanders 
actie ondernemen. Heeft u vragen 
over geweld in huiselijke kring of 
vermoedt u dat een gezin in uw 
omgeving er niet uit komt? Praat 

erover of bel gerust voor hulp en 
advies met ‘Veilig Thuis’.

‘Ik ga niet meer door het lint’
“Ik vind het achteraf moeilijk te 
begrijpen dat ik zo ver ben 
gegaan. Ik ben niet zo’n prater en 
uitte mijn emoties door te 
schreeuwen”, vertelt de 36-jarige 
Pieter. “Het werd steeds erger en 
tijdens een woedeaanval sloeg ik 
mijn vriendin zelfs. Ik schaamde 
me kapot en beloofde dat het 
nooit meer zou gebeuren. Maar ik 
kon mij niet aan mijn belofte 
houden. Mijn dochter werd steeds 
angstiger en haalde slechtere 
cijfers op school. Toen de juf ons 
hier op aansprak, besefte ik dat 
mijn woede-uitbarstingen niet 
vanzelf stoppen. Ik moest hulp 
zoeken om te voorkomen dat het 
volledig zou escaleren. De lerares 
wees mij op ‘Veilig Thuis’.  Met 
lood in mijn schoenen heb ik ‘s 
avonds de telefoon gepakt. Inmid-
dels gaat het met hulp van buiten 
weer vrij goed met ons. Ik heb 
natuurlijk nog wel eens woorden 
met mijn vriendin, maar ik ga niet 
meer door het lint. En zeker niet 
waar mijn dochter bij is.”

Huiselijk geweld stopt niet 
vanzelf
Pieter is niet de enige die te 
maken heeft met geweld in huise-
lijke kring. Het is één van de 
meest voorkomende vormen van 
geweld in Nederland. En het kan 
iedereen overkomen. Geweld in 
huiselijke kring is veel meer dan 
slaan en schelden. Vernedering, 
verwaarlozing, seksueel 
misbruik, financiële uitbuiting en 
stalken zijn óók vormen van 
geweld in huiselijk kring. Bijna 
altijd is hulp van buiten nodig om 
mishandeling te stoppen. 

Veilig Thuis
Wilt u advies en hulp voor iemand 
anders en/of voor uzelf? Praat 
erover met iemand die u 
vertrouwt zoals een familielid, 
vriend of de huisarts. Of bel 
gerust met ’Veilig Thuis’, het 
Advies- en Meldpunt Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling. 
‘Veilig Thuis’ is 24/7 bereikbaar 
via het nummer (0800) 20 00 
(gratis). ‘Veilig Thuis’ is er voor 
iedereen, jong en oud, die te 
maken heeft met huiselijk geweld 
of kindermishandeling.

Plan van aanpak huisvesting  
extra statushouders
In Bronckhorst zetten we 
ons in voor de huisvesting 
van statushouders. De 
gemeente wil bovenop 
op de taakstelling (de 
verplichte opdracht vanuit 
het rijk om een jaarlijks 
een bepaald aantal status-
houders te huisvesten) 
in 2016-2017 70 extra 
nieuwkomers opnemen 
in onze gemeenschap. 
Hiervoor is een plan 
van aanpak opgesteld.

Vergunning Pennekampweg 
Hummelo 
In dit plan is onder meer de 
afspraak opgenomen dat 
woningcorporaties ProWonen 
en Sité enkele extra woningen 
aankopen om statushouders in 
te huisvesten. Ook is Sité bezig 
om het leegstaande ‘Zande-
wierde’ pand op de Penne-
kampweg in Hummelo per 
begin 2017 voor bepaalde tijd 
beschikbaar te kunnen stellen 
aan een ‘Magic Mix’ van 
bewoners (het pand kan 
dan bewoond worden door 
verschillende doelgroepen 
zoals ouderen, starters en 
statushouders). De vergunning 
hiervoor is eind vorige week 
verleend. Volgende week vindt 
u hierover een publicatie met 
reactiemogelijkheid in de 
rubriek Bekendmakingen 
en mededelingen van deze 
gemeentepagina’s.

Tijdelijke huisvesting
Verder gaan we de komende tijd 
bekijken of meer particulieren, 
zowel woningenbezitters als 
eigenaren van grotere panden, 
met ons willen onderzoeken of 
hun leegstaande pand geschikt is 
of geschikt gemaakt kan worden 

voor tijdelijke verhuur aan status-
houders. We willen kamergewijze 
verhuur in woningen beter gaan 
benutten, waarbij aandacht is 
voor de samenstelling van de 
bewoners en afspraken worden 
gemaakt over begeleiding en 
inboedel. En we gaan verder 
met het verkennen van de moge-
lijkheden voor huisvesting in 
bestaand vastgoed dat al een 
woon/zorgfunctie heeft gehad 
(omdat dit sneller geschikt te 
maken is voor tijdelijke bewoning 
door statushouders). Het plaatsen 
van tijdelijke units zoals eerder 
beoogd in Hengelo en Zelhem is 
ook niet uitgesloten als de doel-
stelling niet gehaald wordt. 

Aandachtspunten
Uitgangspunt is dat de wachtlijst 
voor huurwoningen niet oploopt 
door de vestiging van de extra 
statushouders en het aantal 
woningen in Bronckhorst niet 
meer toeneemt dan afgesproken 
in de regionale Woonvisie. 
Andere aandachtspunten zijn dat 
huisvesting in een woonomgeving 
op fietsafstand van voorzieningen 
de voorkeur heeft. En bij het 
toewijzen van woningen houden 
we rekening met aangevraagde 
gezinsherenigingen, zodat 
woningen hiervoor al geschikt zijn 
en niet nogmaals een verhuizing 
plaats hoeft te vinden. 

Bekijk of uw woning geschikt is voor zonnepanelen
Bent u al bekend met de Zonatlas? 
Wellicht heeft u wel eens van de Zonatlas gehoord. 
De Zonatlas is de website waarop u in één oog-
opslag kunt zien of uw dak geschikt is voor het 
plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van 
zonne-energie. U kunt via www.zonatlas.nl bere-
kenen of uw dak geschikt is voor zonne-energie en 
wat u daarmee potentieel zou kunnen besparen. 

Financiering
Op de Zonatlas vindt u verder waardevolle links 
naar relevante websites waar u meer informatie 
vindt als u aan de slag wilt met het opwekken van 
duurzame energie en energiebesparing. Naast het 
berekenen van de zonpotentie is er bijvoorbeeld 
ook uitleg over de specifieke financieringsmogelijk-
heden binnen onze gemeente, zoals de duurzaam-
heidslening. Met de duurzaamheidslening kunt u 
geld lenen tegen een rentetarief van 1,6% voor 
verduurzamingsmaatregelen, waaronder voor 
zonnepanelen. Door middel van alle aangeboden 

informatie op de site kunt u een weloverwogen 
besluit nemen of zonne-energie voor u een interes-
sante mogelijkheid is. 

Gezondheidsmonitor van de GGD Noord- en Oost-Gelderland
GGD Noord- en Oost-Gelderland voert dit najaar een grootschalig vragenlijstonderzoek uit:
de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Dit onderzoek gebeurt één keer in 
de vier jaar en gaat over onder andere gezondheid en leefstijl van volwassenen en ouderen. 
Kreeg u een uitnodiging om mee te doen aan het gezondheidsonderzoek van de GGD en 
heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Het kan nog tot 4 december! De vragen gaan onder 
meer over uw gezondheid, leefstijl en woonomgeving. Na het invullen kunt u een persoonlijk 
digitaal advies ontvangen op basis van uw antwoorden op de vragenlijst.

Met de resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten en GGD’en het gezondheidsbeleid 
en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners. Ook kan naar 
aanleiding hiervan verder onderzoek gedaan worden.

Meer info?
Meer informatie over de Gezondheidsmonitor vindt u op de website van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland: www.ggdnog.nl. <<+ LOGO GGD>>

Subsidie instandhouding en isolatie monumenten 
De gemeente wil subsidie beschikbaar stellen voor onderhoud en het toepassen van na-
isolerende maatregelen aan gemeentelijke monumenten. Daarmee willen we stimuleren dat 
monumenteigenaren hun monumentale pand verduurzamen en energieneutraal maken. Voor 
een monumenteigenaar komt maximaal € 5.000,- per drie jaar beschikbaar. Daarnaast kan 
de eigenaar een beroep doen op de provincie voor co-financiering. 

Hiermee kunnen maatregelen worden getroffen voor onderhoud en na-isolatie ter behoud 
van het monument. Voor veel monumenteneigenaren betekent dat erkenning dat een 
gemeentelijk monument niet alleen maar beperkingen met zich meebrengt bij onderhoud of 
verbouw, maar ook recht geeft op een tegemoetkoming in de (over het algemeen duurdere) 
onderhoudskosten van een dergelijk object. In 2013 werd de subsidie voor onderhoud aan 
gemeentelijke panden afgeschaft. Alleen een aparte molenregeling bleef bestaan, vanwege 
het toeristische belang. Naast deze molenregeling, wil de gemeente de onderhoudssubsidies 
voor gemeentelijke monumenten nu opnieuw invoerren. De ontwerpverordening ligt t/m 22 
december 2016 ter inzage (zie ook de rubriek Bekendmakingen en mededelingen elders op 
deze gemeentepagina’s). Na definitieve vaststelling neemt de raad er eind januari een
besluit over. 

Cultuurhistorisch en economisch belang
De gemeenteraad vroeg aandacht voor het cultuurhistorische en economische belang van 
monumenten en het streven naar duurzaamheid van onze monumenten. Daarop is gekeken 
welke na-isolerende maatregelen geschikt kunnen zijn om gemeentelijke monumenten 

Wijziging Dr. Alfons Ariënsstraat  
in Steenderen
In Steenderen is nabij Aviko een 
nieuwe openbare weg aangelegd 
voor de ontsluiting van het dorp. 
Deze nieuwe weg krijgt de naam 
Dr. Alfons Ariënsstraat. De oude 
Dr. Alfons Ariënsstraat ter hoogte 
van het hoofdkantoor van Aviko 
komt te vervallen. Door het 
intrekken van deze route ontstaat 

er zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom een straat met 
de naam Dr. Alfons Ariënsstraat. 
Door de nieuwe weg en het deel 
L. Dolfingweg tussen de nieuwe 
rotonde en de Nijverheidsweg de 
naam Dr. A. Ariënsstraat te geven, 
blijft een logische aansluiting van 
de straten bestaan. 



Ga eens in gesprek met onze gebiedsambtenaren

• ...hebt u ideeën voor uw woon-
omgeving, maar weet u niet bij 
wie u terecht kunt voor hulp om 
uw idee verder uit te werken?

• ...hebt u iemand nodig om mee 
te denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

• ...wilt u weten wat er in omlig-
gende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatieven 
en hoe u daarvan kunt leren of 
er wellicht bij aan kunt haken?

Om u wegwijs te maken, handige 
tips aan de hand te doen en goed 
te weten wat er in een dorp speelt, 
heeft de gemeente een aantal 
medewerkers (gebiedsmedewer-
kers) die regelmatig op pad zijn in 
Bronckhorst. Zij gaan in gesprek 
met inwoners en organisaties 
over allerhande onderwerpen.

Zij dragen graag een steentje bij 
aan een betere buurt
Inwoners en organisaties in 
Bronckhorst hebben zoveel goede 
ideeën, maar weten niet altijd hoe 
ze die ideeën kunnen uitvoeren. 
Het zou mooi zijn als we van 
zoveel mogelijk inwoners uit 
een kern weten wat ze willen en 
kunnen en hen dan kunnen helpen 
om initiatieven te ontwikkelen. 
Onze gebiedsambtenaren hebben 
daarom als extra taak meer 
contact te zoeken in de kernen. 
Zij vormen een schakel in de 
samenleving, tussen inwoners, 
maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en gemeente. 
Ze kunnen u bijvoorbeeld de weg 

wijzen naar geschikte locaties, 
mogelijke samenwerkingspart-
ners, financieringsmogelijkheden 
etc. Daarbij bepalen zij niet wat 
er gaat gebeuren in uw woon-
omgeving, dat doet u als inwoner 
of organisatie zelf. Maar de 
gemeente is graag betrokken 
en draagt een steentje bij. 

Wie zijn ze, een overzicht: 
Gebied Bronckhorst Midden 
(Hengelo, Keijenborg, Veldhoek, 
Velswijk en Varssel): 
• Jeanne Wissink, 
 tel. (0575) 75 04 33, e-mail: 

j.wissink@bronckhorst.nl 
 
Gebied Bronckhorst Zuid 
(Hummelo, Voor- en Achter-Drempt 
en Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik): 
• Jan Ditzel, tel. (0575) 75 03 70, 

e-mail: j.ditzel@bronckhorst.nl
• Arie Vries, tel. (0575) 75 03 43, 

e-mail: a.vries@bronckhorst.nl

Gebied Bronckhorst Noord (Vorden, 
Kranenburg, Wichmond/Vierakker): 
• Herman de Groot, 
 tel. (0575) 75 04 82, e-mail: 

h.degroot@bronckhorst.nl
• Ineke Maciag, 
 tel (0575) 75 02 88, e-mail: 

i.maciag@bronckhorst.nl  

Gebied Bronckhorst Oost (Zelhem 
en Halle):  
• Arie Vries, tel. (0575) 75 03 43, 

e-mail: a.vries@bronckhorst.nl
• Jeanne Wissink, 
 tel. (0575) 75 04 33, e-mail: 

j.wissink@bronckhorst.nl 

Gebied Bronckhorst West 
(Steenderen, Bronkhorst, Toldijk, 
Olburgen, Baak en Rha):
• Ineke Maciag, 
 tel. (0575) 75 02 88, e-mail: 

i.maciag@bronckhorst.nl 
• Ilja Scholten, 
 tel. (0575) 75 03 46, e-mail: 

i.scholten@bronckhorst.nl

Spreekuren
Wist u dat een aantal gebieds-
ambtenaren ook maandelijks 
een spreekuur houdt? 

• Hummelo 
Op 24 november van 09.30-
11.30 uur houden onze 
gebiedsambtenaren voor 
Hummelo e.o., Jan Ditzel en/
of Arie Vries, spreekuur voor 
bewoners van het gebied in 
dorpshuis De Ruimte, Dorps-
straat 22 in Hummelo. 

• Halle
De gebiedsambtenaren van 
Zelhem e.o., Arie Vries en/of 
Jeanne Wissink, houden op 
2 december in Halle in dorps-
huis De Korenaar van 10.00-
11.30 uur spreekuur. 

• Zelhem 
Voor inwoners van Zelhem 
zijn Arie Vries en/of Jeanne 
Wissink op 1 december in de 
bibliotheek (ruimte van het 
sociaal team) in Zelhem van 
10.00-12.00 uur. 

• Hengelo
Tot slot is gebiedsambtenaar 
Jeanne Wissink van Hengelo 
e.o. op 1 december bij Ons 
Huis in Hengelo van 14.00-
16.00 uur. 

Ze zien u graag op het 
spreekuur!  Aarzel niet, 
loop bij ze binnen, 
de koffie staat klaar! 

Voorbeelden
Enkele mooie voorbeelden van 
initiatieven waar onze gebieds-
ambtenaren in 2016 inwoners 
bij konden helpen 
• In Voor-Drempt vonden buurt-

bewoners al langere tijd dat het 
Braambergsepark een opknap-
beurt verdiende. Zij kaartten bij 
onze gebiedsambtenaren aan 
dat zij dit zelf wilden oppakken 
en die regelden dat dit kon. Tij-
dens een gezellige dag in maart 
2016 schoonden de bewoners 
het park op door samen veel 

groenwerkzaamheden (o.a. 
harken, snoeien en opruimen) 
te verrichten en de 150 rodon-
dendrons te planten die de ge-
meente leverde. De gemeente 
regelde ook dat er enkele prul-
lenbakken en hondenpoepzak-
jesdispensers kwamen. Buurt-
bewoners zorgen dat het park 
nu bijgehouden wordt

• De bewoners van ’t Weidje in 
Zelhem vroegen onze gebieds-
ambtenaren of zij om ca. 20 

 bomen op hun pleintje groen 
mochten aanplanten voor een 
groenere en frissere aanblik. 
Dat kon en tijdens een gezellige 
buurtdag in het najaar van 2016 
maakten zij dit voor elkaar. Ze 
verzorgen ook zelf het onder-
houd van de nieuwe bodem-

 bedekkers. De aanplant was 
een eerste aanzet, inmiddels 
bekijken ze met de gebieds-
ambtenaren hoe ze het plein nog 
aantrekkelijker kunnen maken 

• In Bronkhorst vroeg Belangen-
groep Stad Bronkhorst aan de 
gebiedsambtenaren of het mo-
gelijk was om op verschillende 
plekken in het stadje hanging 
baskets met zomerbloeiers te 
hangen. Vanwege de monumen-
tenstatus van Bronkhorst gelden 
bepaalde restricties voor uitingen 
in de openbare ruimte, maar 

 de baskets konden na overleg 
mogelijk gemaakt worden met 
prachtig resultaat 

• De gemeente was als eigenaar 
verantwoordelijk voor het on-
derhoud van de muziekkoepel 
in Vorden. Dit gebeurde op mini-
male wijze en er vonden geen 
activiteiten plaats. Een groep 
bewoners vond dat zonde. Zij 
vroegen onze gebiedsambtena-
ren of zij de koepel over moch-
ten nemen en er zo nu dan festi-
viteiten mochten organiseren. 
Dit is geregeld. De bewoners 
richtten een stichting op, knap-
ten de koepel op en organiseer-
den onder meer al een brocan-
temarktje, muziekoptredens, 
een spetterende openingsacti-
viteit en gebruikten de koepel 
als gezellige start- en finish-
plaats voor wandelingen 

• Afgelopen september organi-
seerden twee Zelhemse dames, 
Wajia Rezaie en Carlijn Wiltink, 
een bijzondere Meet & Eat voor 
dorpsbewoners. Bijzonder 

 omdat de bijeenkomst bedoeld 
was om inwoners die al jaren 

 in Zelhem wonen en nieuw-
 komers, die net als Wahija hun 

land ontvlucht zijn en onlangs 
 in het dorp zijn komen wonen, 

elkaar te laten ontmoeten. 
 De toegang was gratis, de enige 

vraag was om een gerecht uit 
het thuisland mee te nemen. 
Dat kon dienen tot het laten zien 
van je cultuur aan mensen die 

 je niet kent. Bijna 100 mensen 
kwamen die middag! De dames 
hadden het idee en regelden 
onder meer de locatie en de 
drankjes. De gebiedsambtena-
ren regelden een tent en toilet-
ten en zorgden dat statushou-
ders die onlangs in Zelhem zijn 
komen wonen uitgenodigd wer-
den. Het werd een hele speciale 
middag met veel mooie ont-
moetingen en verschillende af-
spraken om contact te houden

• Het hertenkampje bij De Bleijke 
in Hengelo wordt al vele jaren 
onderhouden door een zeer 

 betrokken groep vrijwilligers. 
Dagelijks beleven jong en oud 
plezier aan de dieren. Het 
kampje is in eigendom van de 
gemeente en vrijwilligers zoch-
ten contact met onze gebieds-
ambtenaren over benodigd 

 onderhoud aan het hekwerk. 
Herstelwerkzaamheden ge-
beurden vooral ad hoc. In het 
najaar van 2017 zijn met een 
overeenkomst tussen de ge-
meente en de vrijwilligers nu 
vaste afspraken gemaakt over 
het onderhoud, zodat duidelijk 
is wat wanneer en door wie 

 gebeurt 

Voor meer info over onze gebieds-
ambtenaren en wat zij voor u 
kunnen bete-
kenen, zie 
bronckhorst.nl/
gebiedsambte-
naren of scan de 
QR-code. 

• In Bronkhorst vroeg Belangengroep Stad Bronkhorst aan de gebiedsambtenaren of 
het mogelijk was om op verschillende plekken in het stadje hanging baskets met 
zomerbloeiers te hangen. Vanwege de monumentenstatus van Bronkhorst 
gelden bepaalde restricties voor uitingen in de openbare ruimte, maar de baskets 
konden na overleg mogelijk gemaakt worden met prachtig resultaat. 

• De gemeente was als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
muziekkoepel in Vorden. Dit gebeurde op minimale wijze en er vonden geen 
activiteiten plaats. Een groep bewoners vond dat zonde. Zij vroegen onze 
gebiedsambtenaren of zij de koepel over mochten nemen en er zo nu dan 
festiviteiten mochten organiseren. Dit is geregeld. De bewoners richtten een stichting 
op, knapten de koepel op en organiseerden onder meer al een brocantemarktje, 
muziekoptredens, een spetterende openingsactiviteit en gebruikten de koepel als 
gezellige start- en finishplaats voor wandelingen.

• Afgelopen september organiseerden twee Zelhemse dames, Wajia Rezaie en Carlijn 
Wiltink, een bijzondere Meet & Eat voor dorpsbewoners. Bijzonder omdat de 
bijeenkomst bedoeld was om inwoners die al jaren in Zelhem wonen en 
nieuwkomers, die net als Wahija hun land ontvlucht zijn en onlangs in het dorp zijn 
komen wonen, elkaar te laten ontmoeten. De toegang was gratis, de enige vraag was 
om een gerecht uit het thuisland mee te nemen. Dat kon dienen tot het laten zien van 
je cultuur aan mensen die je niet kent. Bijna 100 mensen kwamen die middag! De 
dames hadden het idee en regelden onder meer de locatie en de drankjes. De 
gebiedsambtenaren regelden een tent en toiletten en zorgden dat statushouders die 
onlangs in Zelhem zijn komen wonen uitgenodigd werden. Het werd een hele 
speciale middag met veel mooie ontmoetingen en verschillende afspraken om 
contact te houden.

• Het hertenkampje bij De Bleijke in Hengelo wordt al vele jaren onderhouden door een 
zeer betrokken groep vrijwilligers. Dagelijks beleven jong en oud plezier aan de 
dieren. Het kampje is in eigendom van de gemeente en vrijwilligers zochten contact 
met onze gebiedsambtenaren over benodigd onderhoud aan het hekwerk. 
Herstelwerkzaamheden gebeurden vooral ad hoc. In het najaar van 2017 zijn met 
een overeenkomst tussen de gemeente en de vrijwilligers nu vaste afspraken 
gemaakt over het onderhoud, zodat duidelijk is wat wanneer en door wie gebeurt.
<<FOTO HERTENKAMPJE >>

Goedkope zorgverzekering voor mensen met laag inkomen
Speciaal voor mensen met een 
laag inkomen en een laag ver-
mogen hebben wij samen met 
zorgverzekeraar Menzis een 
goedkope zorgverzekering 
samengesteld. In 2017 worden 
alle zorgverzekeringen duurder. 
Ook Menzis verhoogt de premies 
voor 2017. Maar door een grotere 
gemeentelijke bijdrage kunnen 
wij die premiestijging zo veel 
mogelijk voorkomen voor mensen 
met een kleine portemonnee.

Kom ik in aanmerking? 
U komt voor deze zorgverzeke-
ring in aanmerking als u en uw 

eventuele partner een laag 
inkomen en een laag vermogen 
hebben. Wat we onder een 
laag inkomen/
vermogen 
verstaan, leest u 
op www.bronck-
horst.nl/zorgver-
zekering of scan 
de QR-code.

Korting op de premie
Wij geven u circa 25% korting op 
de zorgverzekering bij Menzis. U 
kunt kiezen uit drie aanvullende 
verzekeringen. De soort aanvul-
lende verzekering die u kiest, is 

afhankelijk van uw zorgbehoefte. 
Op www.bronckhorst.nl/zorgver-
zekering vindt u informatie over 
de verschillende aanvullende 
pakketten en de premiebedragen 
per maand, inclusief de korting. 

Extra dekking eigen bijdrage 
WMO maatwerkvoorzieningen
De aanvullende verzekeringen 
hebben we ook uitgebreid met 
een vergoeding van maximaal      
€ 400,- voor eigen bijdragen voor 
WMO maatwerkvoorzieningen, 
zoals huishoudelijke hulp. Het 
gaat om de eigen bijdragen die u 
maandelijks betaalt aan het CAK.

Hoe kan ik deelnemen?
Heeft u interesse in de verzeke-
ring, dan kunt u zich aanmelden 
op www.gezondverzekerd.nl/
mijngemeente/bronckhorst. 
Doen!

Wilt u liever op papier de collec-
tieve zorgverzekering aanvragen? 
Haal dan tijdens openingstijden 
een aanvraagpakket bij het 
gemeentehuis of bij het sociaal 
team bij u in de buurt. Kijk voor 
locaties en openingstijden op 
www.bronckhorst.nl of neem 
contact op via info@bronckhorst.nl 
of tel. (0575) 75 02 50.

Let op: Aanmelden voor 
de zorgverzekering van 
de gemeente kan t/m 
31 december 2016.

Boven v.l.n.r: Ilja Scholten, Jeanne Wissink, Jan Ditzel. Onder v.l.n.r.: Herman de Groot, 
Ineke Maciag, Arie Vries.



Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

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

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Wij repareren alle merken 
naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Openingstijden: 
Di t/m vr. 9.30-12.30 uur 13.30-17.30 uur
Vr. 9.30-12.30 uur                   13.30-18.00 uur
Za. 10.00 – 16.00 uur

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

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

Maandaanbieding 
NOVEMBER:

OM VAN TE DROMEN...
OPRUIMING SLAAPAFDELING:

BOXSPRINGS, MATRASSEN, 
BEDTEXTIEL, KUSSENS ETC.

Bekendmakingen en mededelingen

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

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

Bronckhorst:
• Kappen diverse bomen binnen de bebouwde kommen, vergunning verleend
• Kappen diverse bomen in het buitengebied, vergunning verleend 

Drempt:
• Binnenweg 10, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, aanvraag ontvangen

Hengelo (Gld):
• Kerkstraat/Spalstraat/Bleekstraat, organiseren winterpleinenfeest, vergunning   
 verleend
• Koningsweg 2A, plaatsen miniwindmolen, vergunning verleend
• Kremersdijk 5, veranderen uitrit, aanvraag ontvangen
• Spalstraat, ophangen spandoek voor actie kerkbalans, vergunning verleend

Hummelo:
• Groeneweg, Torenallee en Zutphenseweg, naam toegekend aan openbare ruimte
• Broekstraat 12, organiseren Dronkzitting DGWW, vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Burg. van Panhuysbrink 1, organiseren kerstmarkt, vergunning verleend

Keijenborg:
• Ottenkampweg 2, bouwen erker, aanvraag ontvangen

Laag-Keppel:
• Eldrikseweg 7, veranderen inrichting, proceduretermijn verlengd
• IJsselweg 5, afwijken bestemmingsplan ivm realiseren recreatiewoning en kappen   
 kastanjeboom

Steenderen:
• L. Dolfingweg en Dr. Alfons Ariensstraat, intrekken en toekennen van naam aan 
 openbare ruimte
• Koekoekstraat 10, bouwen schuur, aanvraag ontvangen
• Burgemeester Smitstraat 19, verbouwen schoolgebouw tot multifunctioneel gebouw,   
 aanvraag ontvangen

• Speelplaatsen Meidoornstraat en Lindelaan, plaatsen reclameborden, aanvraag   
 ontvangen

Vierakker:
• Koekoekstraat 10, bouwen schuur, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Dorpsstraat, standplaats zondag verkoop vis, vergunning verleend
• Enkweg 1, verplaatsen carport, aanvraag ontvangen
• Kerkhoflaan 9, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Wientjesvoortseweg 1, activiteit milieu: veranderen inrichting, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Keijenborgseweg 24A, verbouwen woning, vergunning verleend
• Magnoliaweg ong., veranderen entree en pui, vergunning verleend
• Pluimersdijk 1, kappen lindeboom, aanvraag ontvangen
• Burg. Rijpstrastraat, organiseren slipjacht, vergunning verleend
• Stationsplein, standplaats maandag verkoop vis, vergunning verleend 
• Stationsplein 8, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Varsselsestraat 8, vernieuwen en verplaatsen woning, vergunning verleend
• Wolfersveenweg 8A, veranderen inrichting, melding beoordeeld

Mededelingen
Ontwerpbesluit subsidieverordening ‘Instandhouding en isolerende 
maatregelen gemeentelijke monumenten Bronckhorst 2017
B en w hebben op 15 november 2016 de ontwerpsubsidieverordening ‘Instandhouding 
en isolerende maatregelen gemeentelijke monumenten Bronckhorst 2017’ vastgesteld. 
In deze ontwerpsubsidieverordening zijn naast reguliere onderhoudswerkzaamheden 
ook na-isolerende maatregelen opgenomen om zo verduurzaming van gemeentelijke 
monumenten in onze gemeente te stimuleren. Zie voor meer informatie het artikel elders 
op deze gemeentepagina’s. De ontwerpsubsidieverordening is digitaal te raadplegen 
via www.officiëlebekendmakingen.nl. De ter inzage periode is van 22 november t/m 
22 december 2016. 

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbesluit 
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Voornemen tot opnemen onbekend adres
Na onderzoek bleek dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij 
ingeschreven staat. Omdat hij zelf geen aangifte van adreswijziging heeft gedaan, hebben 
wij betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om op de persoonslijst 
het gegeven op te nemen van een onbekend adres. Hierdoor wordt hij opgenomen in het 
Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Neder-
land zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de BRP/RNI. 

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze 
in de gelegenheid om, binnen twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige 
woonadres te geven. Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie dan 
wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de 
volgende persoon:

Naam: Geboren op:  Voornemen uitschrijving naar:
A. Erdogan  27-07-1979 Onbekend

Blijf op de hoogte!

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

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Zaterdag 26 november 

Cafe:
Knakkers Exx BenT

DE BOETNERS
Disco:

Nozem Party met
DJ ROY

De liefde en het plezier dat een huisdier je kan geven is fantastisch. Logisch dat je dan 
het beste wilt voor je dier. Maar hoe kom je er nu achter of een dierspecialist daadwer-
kelijk kennis van zaken (dieren) heeft? Nou, dat is simpel. 
Dat zie je aan het Dierbaar-keurmerk. Bij bedrijven met 
het Dierbaar-keurmerk weet je zeker dat je huisdier in 
goede handen is. Meer weten? Kijk dan op dierbaar.nl

Extra zekerheid 
voor jou 
en je huisdier! dierbaar

het keurmerk voor de huisdierenbranche



Reurlse Midwinterhoarnwandeling op 
eerste adventszondag
RUURLO - In Ruurlo wordt op zon-
dag 27 november voor de acht-
tiende keer de midwinterhoorn-
periode geopend met de Reurlse 
Midwinterhoarnwandeling met dit 
jaar enkele verrassende activiteiten 
langs de drie wandelroutes (6-15-
20 kilometer).

Een groep midwinterhoornblazers 
blazen traditioneel op de eerste 
zondag van advent (zondag 27 no-
vember) tot en met Driekoningen 
(6 januari) op hun midwinter-
hoorns. De Reurlse Midwinterho-
arnwandeling start bij Pannen-
koekboerderij De Heikamp aan de 
Hengeloseweg. Er kan gewandeld 
worden tussen 10.00 uur en 16.00 
uur. Starten kan tot 14.00 uur. Ook 
dit jaar zijn er drie nieuwe wandel-
routes van zes, vijftien en twintig 
kilometer uitgezet door de bossen 
in en om Ruurlo. Verspreid over de 
routes staan de midwinterhoorn-
blazers opgesteld. Op diverse pun-
ten oefenen de blazers hun hobby 
uit in de nabijheid van een vuur-
korf. De route kan worden gevolgd 
door te luisteren naar hun geluid. 
De blazers zijn altijd bereid uitleg te 
geven over deze speciaal in de win-
ter gehouden folklore. Onderweg 

kan men wat nuttigen bij de koek- 
en zopietenten en kan men luiste-
ren naar de klanken van het vrou-
wenensemble Amazing uit Ruurlo. 
Bij Pannenkoekboerderij De Hei-
kamp wordt een demonstratie 
midwinterhoorn maken gegeven. 
Bovendien krijgen de deelnemers 
aan de tocht de kans om ook eens 
op zo’n hoorn te blazen. De Reurlse 
Midwinterhoarnwandeling is mo-

gelijk gemaakt door samenwerking 
van Staatsbosbeheer, Buurtvereni-
ging De Bruil en Omstreken, De 
Reurlse Midwinterhoarnblaozers, 
VVV Ruurlo en Pannenkoekboer-
derij De Heikamp. Deelnameprijs 
volwassenen 3,50 euro, kinderen 
tot en met twaalf jaar 1,50 euro. De 
kaarten zijn te koop aan de start 
bij De Heikamp. Inlichtingen: VVV 
Ruurlo: tel. 0573 453926.

WW daalt in de Achterhoek sterker
ACHTERHOEK - Eind oktober telde 
de Achterhoek 7.162 WW-uitke-
ringen. Een jaar geleden waren dat 
er nog 320 meer. Deze daling van 
4,3% is sterker dan in de meeste 
andere arbeidsmarktregio’s in Ne-
derland. Sinds begin 2015 is de 
WW-ontwikkeling in de Achter-
hoek gunstiger dan landelijk.

Het aantal WW-uitkeringen is 
eind oktober 2016 in alle Gelderse 
regio’s flink lager dan een jaar ge-
leden. Van alle 35 arbeidsmarktre-
gio’s in Nederland daalde de WW 
met 6,2% het sterkst in Zeeland. 
Daarna volgen drie Gelderse re-
gio’s: FoodValley met een daling 
van 5,2%, de Achterhoek met 4,3% 
en Rijk van Nijmegen met precies 
4%. Door de gunstige ontwikkeling 
in 2015 en 2016 is het aantal WW-
uitkeringen als percentage van de 
beroepsbevolking in de Achter-
hoek teruggelopen tot 4,6%. Dat is 
nu zelfs een fractie lager dan het 
landelijk gemiddelde.

Gunstiger dan landelijk
Dat de WW in de Achterhoek zich 
al langere tijd gunstiger ontwik-
kelt dan landelijk blijkt uit onder-
staande grafiek. Deze grafiek toont 

de ontwikkeling van de WW in de 
Achterhoek en in heel Nederland 
vanaf januari 2014. In 2014 groeit 
het aantal WW-uitkeringen steeds 
minder hard. Wel ligt de groei el-
ke maand in de Achterhoek nog 
boven het landelijk gemiddelde. 
Vanaf het begin van 2015 zijn de 
rollen omgedraaid. De omvang 
van de WW wordt dan echt kleiner 
en dat gaat in de Achterhoek ook 
nog eens sneller dan landelijk. Dit 
komt door de economische groei 
in het algemeen en in het bijzon-
der door het sterke herstel van de 
bouwsector. In 2016 zet de dalen-
de trend na de zomer door, maar 
het tempo neemt wel af.

In veel sectoren is het aantal WW-
uitkeringen in de Achterhoek nu 
kleiner dan een jaar geleden. Dat 
geldt zowel voor de marktsector 
als voor de publieke sector. De 
grootste afnames zijn van mensen 
die voorafgaand aan hun werk-
loosheid hebben gewerkt in bouw, 
detailhandel, vervoer & opslag, 
bij uitzendbedrijven of in zorg & 
welzijn. De opvallendste toename 
is die bij het grootwinkelbedrijf. 
Vooral in de eerste helft van 2016 
vielen daar veel ontslagen.

   

Virtual reality in de vrijetijdssector

EIBERGEN - Achterhoekse vrije-
tijdsondernemers kunnen op 
maandag 28 november in gesprek 
gaan met bedrijven uit de Smart 
Industry over de vraag ‘Hoe kan 
de technologie de vrijetijdssector 
ondersteunen?’. De bijeenkomst 
vindt plaats in Het Hof van Eck-
berge in Eibergen, begint om 
14:00 uur en wordt rond 17:00 
uur afgesloten met een hapje en 
een drankje. Wie geïnspireerd wil 
raken over de mogelijkheden en 
kansen die virtual reality, big data 
of social sharing de ondernemer 
in de vrijetijdssector kunnen bie-
den, is van harte welkom op deze 
middag die het Internethuis en 
Achterhoek Toerisme organiseren.

De bijeenkomst begint met een 
plenaire sessie over technologi-
sche trends en ontwikkelingen 
in de vrijetijdssector. Daarna kan 
men korte creatieve sessies volgen 

over onder andere het ontwikkelen 
van een app, de Ibeacon technolo-
gie, LoRa of virtual reality. Aan de 
hand van deze creatieve sessies 
wordt gekeken hoe technologie de 
vrijetijdssector kan ondersteunen 
en kunnen nieuwe ideeën en ini-
tiatieven ontstaan. Het verwachte 
resultaat van de bijeenkomst is 
dat er een aantal concrete projec-
ten worden benoemd waaruit de 
meerwaarde van de samenwer-
king tussen de Smart Industry en 
vrijetijdseconomie blijkt en die 
de komende tijd verder worden 
uitgewerkt voor de uitvoeringsa-
genda Achterhoek 2020.

Aanmelden
Ondernemers in de vrijetijdssector 
die erbij willen zijn, moeten zich 
uiterlijk 25 november aanmelden 
bij Annemiek Riefel, vrijetijdsma-
kelaar van Achterhoek Toerisme: 
a.riefel@achterhoek.nl.

   

‘Me, Myself and I’ thema Walk@Talk

REGIO - De eerstvolgende 
Walk&Talk, dé koffiepauze voor 
werkzoekenden, wordt gehouden 
op 30 november in de bibliotheek. 
Bij deze koffiepauze zijn werkzoe-
kenden van harte welkom.

Gastspreker is ditmaal Monique 
Peters, Imagoconsulent/kleurver-
taler Stijl op Maat. Tijdens deze 
bijeenkomst met als thema ‘Me, 
Myself and I’, krijgen de deelne-
mers laagdrempelige informatie 
met betrekking tot zelfkennis en 
reflectie. Hoe goed kent iemand 
zichzelf en hoe is dit te gebruiken 
in de zoektocht naar werk. Wie op 
zoek is naar een volgende baan, 
kan wel wat hulp gebruiken - of 

misschien kan iemand juist an-
deren helpen. Werkzoekenden 
kunnen elkaar ontmoeten op de 
Walk&Talk-bijeenkomst in de bi-
bliotheek. Voor herkenning, in-
spiratie en praktische tip, met wis-
selende onderwerpen, ervaringen 
van andere deelnemers en natuur-
lijk een gastvrije ontvangst met 
gratis koffie, thee en een koekje. 
De bijeenkomst vindt plaats op 30 
november van 9.30 tot 12.00 uur in 
de bibliotheek van Doetinchem. 
Kijk in de agenda op de website 
om gratis aan te melden.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Sinterklaas gaat op voorleestournee

BRONCKHORST - Sinterklaas heeft 
ook dit jaar weer tijd gevonden om 
te komen voorlezen in de biblio-
theek. Dit jaar op woensdagmid-
dag 30 november. Samen met twee 
van zijn pieten gaat hij op tournee 
naar de verschillende bibliothe-
ken. Sinterklaas begint in de bibli-

otheek Vorden. Van 14.30 tot 15.00 
uur leest hij daar voor. Vervolgens 
is hij van 15.15 tot 15.45 uur in de 
bibliotheek van Hengelo en van 
16.00 tot 16.30 uur in de biblio-
theek Zelhem. Alle kinderen zijn, 
samen met hun ouders, van harte 
welkom.

De nieuwste 
artikelen, trends 
en ideeën
WARNSVELD - De donkere dagen 
voor kerst beginnen weer. Kok 
Bloemenservice speelt hier weer 
prachtig op in door de nieuwste 
artikelen, trends en ideeën op het 
gebied van kerst te presenteren in 
de winkel. Kom genieten en idee-
en opdoen tijdens de kerstshow 
op vrijdag 25 november van 14.00 
uur tot 21.00 uur bij Kok Bloemen-
service, Rijksstraatweg 64-68 in 
Warnsveld.

In de kas achter de winkel zullen 
enkele mensen diverse handvaar-
digheden laten zien. Verder zijn 
er ook lekkere producten verkrijg-
baar voor bij de koffie en het kerst-
ontbijt.
De gastvrouw en -heer, Jet en 

Hans Zweverink, zullen u verwel-
komen samen met hun enthou-
siaste team. Onder het genot van 
koffie, warme chocolade melk of 
glühwein kunt u genieten van de 

gezellige kerstsfeer.
   

 ■ www.kokbloemenservice.nl ■ Facebook ‘Kok Bloemenservice’

Kom inspiratie opdoen tijdens de 
Kerstshow bij Kok Bloemenservice

De winkel van Kok Bloemenservice is compleet omgetoverd in kerstsferen. Foto: PR

ACHTERHOEK - In ICER van de 
DRU Cultuurfabriek vond vrijdag 
de grensoverschrijdende banen-
beurs plaats. Organisator Hilke 
Maatman van Vacaturebank-Ach-
terhoek.nl kijkt terug op een ge-
slaagde eerste editie van de beurs 
en ziet perspectieven voor een 
vervolg. “En dat geldt ook voor de 
samenwerking met Achterhoek 
Nieuws bv, bij het uitbrengen van 
de Vacaturekrant Achterhoek”, al-
dus Maatman. Op de beurs kon-
den mensen die op zoek zijn naar 
een baan terecht bij circa dertig 
standhouders, allemaal bedrij-
ven die banen te bieden hebben. 
Gedurende de beurs namen ve-
len de gelegenheid te baat om te 
kijken welke vacatures er waren.Hilke Maatman (Vacaturebank-Achterhoek.nl) en Judith der Kinderen kijken met tevre-

denheid terug op de banenbeurs in ICER. Foto: Pauline Redlich

Grensoverschrijdende banenbeurs
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Afmeting      Prijs

130 x 70 mm      Contact Noord en Midden: €  105

               doorplaatsen in Zutphen-Warnsveld: € 50

Oplage:  36.600 exemplaren 
Verschijning:  week 51 (19-25 december 2016) 
Deadline:  maandag 28 november
Prijzen:  excl. btw (incl. full colour)

Reserveer nu alvast ruimte voor uw 
kerstwens met foto.
In week 51 (week voor Kerst) wordt er 
een bijzondere fotopuzzel in Contact 
Bronckhorst Noord en Midden geplaatst 
(met de mogelijkheid tot doorplaatsing 
naar Zutphen-Warnsveld).

De puzzelstukjes bestaan namelijk uit 
stukjes van advertenties die elders in de 
krant geplaatst zijn.

Voor u als adverteerder daarom dé 
unieke gelegenheid om middels een 
advertentie uw kerstwens te publiceren. 
Uw advertentie zal tenslotte uitgebreid 
bekeken worden tijdens het puzzelen.
Ook leuk voor de lezers van Contact, 
want dit jaar is de hoofdprijs:

1 MINUUT 
GRATIS WINKELEN 

BIJ PLUS ELAND 
IN HENGELO GLD.

 De beste wensen in 
weekblad Contact

Reserveer voor maandag 28 november 2016 
uw kerstwens:

verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

Wilt u een foto erbij laat het tijdig weten, 
we komen graag bij u langs!
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Olburgen

Gorssel

RhaRha

OlburgenOlburgenOlburgenOlburgen

BronkhorstBronkhorstBronkhorst

SteenderenSteenderenSteenderen

ZutphenZutphen

Twello

VoorstVoorst

BrummenBrummen

De allerbeste wensen...

Zutphenseweg 7 Vorden  -  Tel.: (0575) 551505  -  www.siemerinkopticien.nl

Wij wensen u fijne Kerstdagen 
en een briljant 2016

Zutphenseweg18, Vorden       -      Tel.: (0575) 551384

Wij wensen u fi jne Kerstdagen 

en een smaakvol 2016

Echte bakker 
van Asselt

Zutphenseweg 16, Vorden - Tel.: (0575) 551321 - www.vlogman.keurslager.nl

Wij wensen u smaakvolle Kerstdagen 

en een gezond Nieuwjaar

Etos V� den wenst u allen fijne 

Kerstdagen en een gezond 2016

Zutphenseweg 3, Vorden - Tel.: (0575) 554082 - www.barendsen-etos.nl

Kerkstraat 1b, Vorden    -   Tel.: (0575) 553222   -   www.vvvbronckhorst.nl

VVV � onckh� st wenst u 

� e� ige Kerstdagen en een 

inspirerend Nieuwjaar

Burgemeester Galleestraat 9  -  Tel.: (0575) 551381 -  www.visser-mode.nl

Wij wensen u stijlvolle 

Kerstdagen en een gezond 

en gelukkig Nieuwjaar

Wij wensen U � jne Feestdagen en 

een Goed lopend Nieuw jaar

Dorpstraat 4, Vorden   -  Tel.: (0575) 553006   -   www.giesenshoes.nl

Dorpsstraat 1, Vorden  -  Tel.: (0575) 848635     -    www.hetmeestershuis.nl

Onze juffen & meesters wensen 

u Meesterlijke Feestdagen
 

G R A N D  C A F É

Aangepast lesrooster
van 1 november 2015 t/m 29 februari 2016

 
Het Meestershuis De Keuken

maandag 10.00 - 20.00 uur         11.30 - 19.00 uur

dinsdag studiedag

woensdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur

donderdag 10.00 - 20.00 uur 11.30 - 19.00 uur

vrijdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur

zaterdag 10.00 - 00.00 uur 11.30 - 20.30 uur

zondag 10.00 - 21.00 uur 11.30 - 20.00 uur

In het Meestershuis kunt u vanaf 6 personen een tafel reserveren. Komt 

u met minder personen dan hebben wij bij een vol Meestershuis meestal 

binnen 5 a 10 minuten een tafeltje voor u beschikbaar. Alle gerechten die 

besteld worden voor de genoemde sluitingstijden van de keuken worden 

nog gewoon uitgeserveerd.

Het Meestershuis is een bijzondere locatie. Wij organiseren graag uw feest 

zowel zakelijk als privé denkend aan een thema-avond, een bruiloft, een 

verjaardagsfeest, een bedrijfsborrel, een vergadering of bedrijfspresenta-

tie.
Wilt u meer weten over onze 

uitgebreide mogelijkheden 

dan horen wij dat 

natuurlijk graag!

Dorpsstraat 1  |  7251 BA Vorden  |  0575 - 84 86 35

info@hetmeestershuis.nl  |  www.hetmeestershuis.nl

Wij wensen u 

smaakvolle Kerstdagen 

en een gezond 2016

Kapelweg 14, Vierakker    -    Tel.: (0575) 441434     -    www.den4akker.nl

Dorpsstraat 12, Vorden    -    Tel.: (0575) 551393    -   www.profi lebleumink.nl

Team  V� den , 
Zutphen en 
Warnsveld 
wensen  jullie gezellige 

Kerstdagen en een 
sp� tief Nieuwjaar

Deze week maken wij extra veel:

CHOCOLADE ROLLEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Een heerlijke rol met chocolade cake 
een luchtige creme au beurre, 

afgewerkt met pure chocolade.

voor7.75van9.95

geldig van woensdag 
23 t/m dinsdag 
29 november

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

GRATIS
Apk en een kleine beurt 

airco vulling e 75,-

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig monteur. Bel voor meer info.

Voor benzine-en diesel voertuigen

APK en kleine beurt v.a. €75,-

Openingstijden:
Donderdag vanaf 12.00 tot 20.00 uur. Vrijdag vanaf 12.00 tot 17.00 uur. 
Zaterdag vanaf 9.00 tot 14.00 uur. Verder op afspraak.

Ook uw adres voor het leeghalen en opruimen van uw woning. 

tel.: 06-53154507 / 06-51332558
Industriepark 5a • 7021BK Zelhem
www.hivazelhem.nl

Handel In 
Van Alles

Zolang de vo
orraad str

ekt!

Lage Prijzen Festival in dure maand!

Speelgoed 
50% korting

2 afbreekmesjes in 
verpakking €1,-

Grote dienbladen, 
vrolijk dessin €1,-

2 pakjes servetten
 €1,-

Fraaie grote lijsten 
vanaf €5,-

hoe bestaat het! 
Keukenwekkers 

€1,-

Fotolijsten met 
houten lijst 

v.a. €2,-

Kadoverpakking: 
mes, schaar en 
dunschiller €1,-

Wollen mutsen, 
ook voor het 
sporten €2,-

2 Schminksetjes 
€1,- 

2 zakjes met  
feestartikelen €1,-

Kerstballen uitzoeken 
10 voor €1,-  

Kerstverlichting 
vanaf €6,-

Kerstbomen 
met verlichting 

€25,-

2 pakjes kerst- en 
nieuwjaarskaarten 

20 stuks 
voor €1,75

6 zemen voor €2,-   
Hotelzeep 
4 voor €1,- 

2 potten  
vruchtenbowl 

voor €2,-

Koffer vol 
pluggen met alle 
boren van €7,95 

voor €2,50

Paraplu €1,-

Kaarsen vanaf 
€1,- p. stuk

12V Ventilator 
voor auto, 

caravan of boot 
€2,-

Wasautomaten 
Occ.

vanaf €189,-

Gillette 
handshaver,  

type Fusion met 
mesje, Nu €5,-

Vele andere 
aanbiedingen in 

gebruikte kasten, 
banken en bedden 
en nog veel meer.

Aftershave Umbro 
nu €4,-

Eau de toilette 
Shirly May €5,-

5 Rollen inpakpapier voor €1,-

Gezellig
winkelen

in je
eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!



Handballers Quintus dames C spelen 
goede wedstrijd in nieuwe tenues
HENGELO - De D2 speelde tegen 
een laagvlieger in de competitie, 
UGHV D1. Er werd goed overge-
speeld en door mooie combina-
ties werd UGHV van het kastje 
naar de muur gespeeld. Onder 
leiding van de goede scheids-
rechter, werd het 16-4 in het 
voordeel van Quintus. Dames C1 
speelden de eerste wedstrijd in 
de nieuwe tenues. Het team pakte 
snel de voorsprong tegen UGHV 
DC2 en deze werd vakkundig uit-
gebouwd. Verdedigend ging het 
nog niet helemaal lekker, maar 
dit gaat zeker goed komen. Eind-
stand 26-9.

Op zondag 20 november speelden 
de heren 3 van Quintus tegen de 
heren 2 van Cabezota in Sporthal 
De Kamp. Aan het begin van de 
wedstrijd stonden de heren van 
Quintus even voor maar Cabezota 
kwam snel terug waardoor het tot 
de rust aardig gelijk op ging. De 
ruststand was 6-8. In de tweede 
helft kregen de heren van Cabe-
zota toch een flinke voorsprong op 
Quintus waarmee ze wonnen met 
23-12. De D1 van Quintus ging op 
bezoek in Doetinchem bij Artimes 
‘15 D2. Na een goede start liep 
Quintus uit naar 0-5, maar de dek-
king werd een open huis, waardoor 
er onnodige tegendoelpunten vie-
len. Mooie aanvallen zorgden voor 
een blijvende voorsprong. Eind-
stand 15-21. Een gretig spelend AES 
Arnhem E2 maakte het de Quintus 
E1 vandaag moeilijk. Hoewel er 
goed gekeept werd kwam Arnhem 
in de eerste helft met 4-2 voor. In de 
tweede helft werd er door Quintus 
niet altijd goed afgespeeld en ge-
vangen, waardoor Arnhem verder 
kon uitlopen. Eindstand 11-4.

De Heren 1 moesten in Nijmegen 
aantreden tegen Ha-Stu 2. De Hen-
geloërs begonnen sterk waardoor 
ze 1 a 2 doelpunten voorsprong 
hadden. Op het eind van de eerste 
helft nam Ha-Stu het initiatief over 
wat resulteerde in een 10-9 rust-
stand. Ha-Stu vloog uit de startblok-
ken en nam snel een voorsprong 
van vier punten. Quintus vocht 
zich terug in de wedstrijd. Met nog 
een minuut te spelen stond er een 
17-17 tussenstand. Ha-Stu maakte 

in de laatste aanval de winnende 
18-17. Heren 2 speelde zondag uit 
bij Erix HS2 te Lichtenvoorde. Rust-
stand 10-11. Ook na rust bleef het 
een spannende en sportieve pot. 
De heren van Quintus maakten 
helaas een aantal slordige fouten 
waardoor een voorsprong van twee 
punten toch nog uit handen werd 
gegeven. Eindstand 19-15.

Thuiswedstrijden 27 november:
10.00 uur Quintus E1 - Pacelli E2, 

10.55 uur Quintus HC1 - Minerva 
HC1, 11.55 uur Quintus HS3 - Erix 
HS3.

Uitwedstrijden 27 november:
09.00 uur OBW D1 - Quintus D2: 
Lentemorgen, Zevenaar, 09.45 uur 
OBW DC2 - Quintus DC1: Lente-
morgen, Zevenaar, 11.40 uur AES 
Arnhem D2 - Quintus D1: Rijkers-
woerd, Arnhem, 12.15 uur Blauw 
Wit HS1 - Quintus HS1: de Beemd, 
Lochem.

Fruitactie Flash Vorden
VORDEN - De badmintonvereni-
ging houdt op zaterdag 26 novem-
ber een verkoopactie van manda-
rijnen en sinaasappels. Vorig jaar 
is de vereniging met deze actie be-
gonnen. Iedereen was lovend over 
de kwaliteit en smaak van het fruit.

Toch was er voor de vereniging een 
tegenvaller vorig jaar. Omdat deze 
actie voor het eerst plaats vond en 
daardoor nog niet voldoende bij 

een ieder bekend was hadden veel 
mensen bij hun dagelijkse/weke-
lijkse boodschappen al voldoende 
fruit in huis gehaald. Door de ac-
tie jaarlijks te herhalen moet deze 
bekendheid krijgen. Flash hoopt 
dat mensen er echt rekening mee 
gaan houden en de vereniging wil-
len steunen. Vanaf half tien komen 
jeugd- en seniorenleden zaterdag 
in Vorden en Kranenburg bij u aan 
de deur.

   

Veldtoertocht Toerclub Zelhem

ZELHEM - Toerclub Zelhem orga-
niseert zondag 4 december een 
klassieker onder de veldtoertoch-
ten: de Scheffer Keukens Kappen-
bulten Tocht. Al sinds 1982 orga-
niseert Toerclub Zelhem, als één 
van de eerste verenigingen in de 
Achterhoek, veldtoertochten voor 
mensen met een MTB of cyclo-
crossfiets. De jarenlange ervaring 
heeft er toe geleid dat alle toertoch-
ten de maximale NTFU klassering 
hebben, namelijk drie sterren.

De Kappenbultentocht, die op een 
paar kleine punten is aangepast 
en daardoor nog verder verbeterd, 
voert de deelnemers vanaf de start-
locatie al snel richting het crosscir-
cuit De Kappenbulten. Daar wordt 
rondom de crossbaan een mooi 
parcours uitgezet met veel draai- 
en keerwerk, korte klimmetjes en 
doorgangen door tunneltjes. Daar-
na voert de route de deelnemers 
via de Halle Nijman naar bosge-
bied Haankheide, De Slangenburg 
en vervolgens richting Gaanderen. 
Alvorens de Ferrobult te bereiken 
is er aan de rand van de Slangen-
burgse bossen eerst een pauzemo-
gelijkheid. Hier worden de deel-
nemers getrakteerd op bouillon, 
sportdrank en iets te eten. Op de al 
eerder genoemde Ferrobult zal ook 
een inspannend parcours worden 

uitgezet, waar de krachten flink 
aangesproken moeten worden om 
op de diverse klimmetjes boven 
te kunnen komen. Via de Wrange, 
opnieuw de Slangenburgse bossen 
en het buitengebied van IJzevoor-
de en Heidenhoek wordt Zelhem 
weer bereikt.

De basisroute heeft een lengte van 
35 km die op vijf plaatsen is uit te 
breiden zodat er in totaal vijftig 
kilometer gereden kan worden. Ie-
dere extra lus heeft een lengte van 
drie a vier kilometer. Van de totale 
route is 90% onverhard met afwis-
selende bospaden, zandwegen, 
gravelpaden en single-tracks en 
voert door en langs eeuwenoude 
bossen, prachtige natuurgebieden 
met fraaie houtwallen en mooie 
waterpartijen.

Starten is mogelijk tussen 9.00 en 
10.00 uur vanaf de kantine van 
sportvereniging Zelos aan de Hal-
seweg in Zelhem. De kosten voor 
deelname bedragen 4 euro voor 
leden van de NTFU en 5 euro voor 
niet leden. Er is gelegenheid om 
na afloop van de tocht de fiets af te 
spuiten en om te douchen. Natuur-
lijk kan er ook een drankje genut-
tigd worden om gezellig na te kaar-
ten en ook de welbekende erwten-
soep zal weer verkrijgbaar zijn.

   

Bridgen in Toldijk

TOLDIJK - Uitslag Bridgeclub 
Bronkhorst donderdag 18 novem-
ber, de eerste avond van de derde 
ronde gewone competitie. In de 
A-lijn dertien paren. In de B-lijn 
veertien paren en in de C-lijn 
twaalf paren; een combi-tafel tus-
sen A en B. In de A hoge score op 
de eerste twee plaatsen, in de B- en 
C-lijn hoge scores op beide eerste 
plaatsen.

Uitslag: Lijn A: 1. Inge & Reint Pel-
lenberg 62,92%, 2. Riet Botschuy-
ver & Bert Deunk 60,42%, 3. José 
& René Winkelman 56,25%. Lijn 
B: 1. Annelies Schröder & Emmy 
Stegeman 64,58%, 2. Theo Damen 

& Theo schut 57,50%, 3. Aartje Ber-
nards & Pop Grizell 55,52%. Lijn 
C: 1. Ria Jansen & Rikie Scheers 
62,92%, 2. Jasper de Ronde & Bert 
Njjenhuis 59,17%, 3. Jan Veenhuis 
& Joop Rutten 56,67%.

Het Goede Doelentoernooi is in 
2017 op zaterdag 28 januari. Bin-
nenkort komt hiervoor de uitno-
diging. De komende twee weken 
wordt op de woensdagavond ge-
speeld. Volgende week woensdag 
23 november, de tweede avond van 
de derde ronde. Afmelden min-
stens vóór 12.00 uur op de wed-
strijddag via het mobiele nummer 
van de club: 06-25198329.

   

Wandelen voor de voedselbank

ZUTPHEN - De commissie zen-
ding, werelddiaconaat en ontwik-
kelingssamenwerking (ZWO) van 
de protestante kerk uit Wichmond 
organiseert op 4 december een 
wandeltocht voor een goed doel. 
De opbrengst gaat naar de voed-
selbank in Zutphen. Ter verhoging 
van de sfeer staan de midwinter-
hoornblazers van d’Olde Roop uit 
Zelhem op strategische punten 
langs de wandelroute opgesteld.

De start van de vijf kilometer lange 
wandeltocht is om 12.30 uur bij de 
protestante kerk van Wichmond 
aan de Dorpsstraat 16. Na vijf ki-
lometer te hebben gewandeld is er 
bij camping De Warnstee aan de 

Lankhorsterstraat 34 in Wichmond 
een rustpauze. Wie dat wil, wordt 
vervolgens per huifkar naar het 
sportcomplex van Sociï gebracht.

De laatste anderhalve kilometer 
naar het startpunt wordt weer met 
de benenwagen afgelegd. Wie niet 
kan meedoen met de volledige 
wandeltocht, maar toch wil mee-
genieten van de sfeer, komt tijdens 
de pauze omstreeks de klok van 
13.30 uur naar De Warnstee. 

Deelname aan de wandeltocht 
kost 2 euro per persoon. De dia-
conie verdubbelt het opgehaalde 
bedrag.

Quintus Dames C1 in hun nieuwe wedstrijdtenues. Foto: PR

(Advertorial)

Gratis health-checks in Bibliotheek 
Oost-Achterhoek
LICHTENVOORDE - Op vrijdag 25 november voert 
Kruiswerk Achterhoek gratis health-checks 
(t.w.v. € 19,50) uit voor leden bij de Bibliotheek 
Oost-Achterhoek. Tussen 13:30 en 18:30 uur is ie-
dereen van harte welkom aan de Dijkstraat 2a in 
Lichtenvoorde om zijn of haar gezondheid te laten 
controleren. Aanmelden is niet nodig.

Health-check in vier stappen
Om gezond te zijn en te blijven is het belangrijk om 
regelmatig uw gezondheid te testen. De checks van 
Kruiswerk worden uitgevoerd door erkende beweeg- 
en gezondheidsexperts. Een check duurt ongeveer 
een kwartier en bestaat uit vier stappen. Eerst be-
antwoordt u een paar vragen over uzelf en over uw 
leefgewoontes. Daarna wordt uw lengte en gewicht 
gemeten, uw BMI en vetpercentage bepaald en uw 
bloeddruk en knijpkracht vastgesteld. Op basis van de 
resultaten ontvangt u een persoonlijk leefstijladvies 
over voeding en beweging.

Gratis gezondheidscheck
Een gezondheidscheck t.w.v. € 19,50 is gratis voor 
leden van Kruiswerk Achterhoek, neem hiervoor uw 
ledenpas mee. Als u geen lid bent van Kruiswerk, 
maar wel graag een check wilt laten uitvoeren, kunt 
u deze dag lid worden bij een van de medewerkers. 
De check is dan alsnog gratis.

Programma
Kruiswerk organiseert verschillende gezondheid-
scheckdagen door de hele Achterhoek. Kijk voor het 
programma op www.kruiswerk.nl/evenementen of 
bel 0314-357430.
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Achterhoek WielerSpektakel op zondag 
27 november
Jelle van Gorkom 
en Tristan 
Hoffman lovend 
over evenement
Door Theo Huijskes

REGIO - Bij iedere wielerliefheb-
ber, en dat zowel actief als passief 
alsmede van jong tot oud, staat 
het grootste eendaagse wielereve-
nement in deze regio genoteerd in 
de agenda of thuis op de kalender. 
Het gaat hier om het Achterhoek 
WielerSpektakel, dat op zondag 
27 november aanstaande voor het 
zesde achtereenvolgende jaar in 
en rond De Radstake in Varsse-
veld zal plaatsvinden. Een groots 
opgezet en kleurrijk wielerfestijn, 
waaraan in totaal 1200 tot 1300 
sporters deelnemen en dat op de 
dag zelf door circa 150 vrijwilligers 
in goede banen wordt geleid. De 
totale opbrengst komt andermaal 
ten goede van de in de Achterhoek 
erg populaire Stichting Kanjers 
voor Kanjers (KvK).

Praten over de wielersport in het 
algemeen en over het Achterhoek 
WielerSpektakel in het bijzonder 
kan in dit geval niet beter dan 
met de bekende streekgenoten 
Jelle van Gorkom en Tristan Hoff-
man. Een ontmoeting met beide 
wielercracks in de showroom van 
Theissen Tweewielers in Lich-
tenvoorde. Terwijl eigenaar John 
Theissen - tevens bestuurslid van 
Kanjers voor Kanjers en contact-
persoon van de organisatie Ach-
terhoek WielerSpektakel - de kof-
fie verzorgt, zijn Van Gorkom en 
Hoffman bijzonder lovend over 
het evenement. De beide fietsfa-
naten, tevens ambassadeurs van 
Kanjers voor Kanjers, prijzen het 
Achterhoekse sportfestijn op alle 
onderdelen. “Ook omdat de to-
tale opbrengst ten goede komt 
aan het welzijn van het kind, die 
om bepaalde redenen niet of niet 
voldoende in staat zijn om te spe-
len en te sporten”, aldus Jelle en 
Tristan.

Doel: goud in Tokio
Jelle van Gorkom, op 5 janu-
ari 1991 in Doetinchem geboren, 
vanaf zijn eerste levensjaar tot en 
met de leeftijd van 17 jaar in Lich-
tenvoorde wonend en daarbij ook 
vier jaar werkzaam geweest bij 
John Theissen Tweewielers, zal er 
op zondag 27 november zeker bij 
zijn. “Ik ga nu een tweetal weken 
op trainingsstage in Zuid-Afrika en 
ben op de dag voor het spektakel 
terug in Nederland. Ik kan dus niet 
beloven dat ik aan het onderdeel 
Prominenten Cross meedoe, maar 
ik zal er zeker zijn.” De succesvolle 
BMX’er geniet nog steeds volop 
van zijn tijdens de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro behaalde 
zilveren medaille, maar blikt te-
gelijkertijd alweer vooruit. “Ons 
seizoen begint pas weer in april 
2017, maar ik train gewoon door. 
Ik woon op vijf minuten afstand 
van het Nationaal Sportcentrum 
Papendal in Arnhem, een meer 
dan ideale trainingslocatie.”

Het is nog ver weg, maar Jelle kijkt 
nu al uit naar de Olympische Spe-
len van 2020 in het Japanse Tokio. 
“Dan ben ik 29 jaar, een leeftijd 
waarop het zeker nog kan. Wan-
neer je ouder wordt, duurt de her-
stelperiode na sportactiviteiten 
vanzelfsprekend steeds langer. 
Maar het gaat erom dat je op het 

moment dat het moet gebeuren 
er staat. Daarbij komt dat ik altijd 
wil winnen. In mijn jeugdjaren 
accepteerde ik nooit een tweede 
plek, kon toen en kan nog steeds 
niet tegen mijn verlies. Mijn doel 
is van jongs af aan geweest om op 
het terrein van de BMX-sport de 
wereld te veroveren. En die doel-
stelling heb ik voor mijn gevoel 
pas echt bereikt wanneer het lukt 
om in Tokio goud te halen. Neemt 
niet weg dat ik op dit moment su-
pertrots ben op het in Rio behaal-
de zilver.”

Het beoefenen van een individu-
ele sport als deze vereist een ijze-
ren discipline, zegt Van Gorkom. 
“Absoluut. Ik heb dat van mijzelf, 
maar het is mij ook met de paple-

pel ingegeven. Al toen ik drie en 
een half was, wilde ik bij de fiets-
crossclub in Lichtenvoorde, waar 
ik een jaar later mocht aansluiten 
bij de jongste leeftijdscategorie. 
De belangrijkste aspecten voor de 
BMX-sport zijn kracht, techniek 
en explosiviteit. Daarnaast moet 
je mentaal erg sterk zijn, maar in 
mijn ogen wordt een echte win-
naar geboren. Verder moet je in 
deze sport zeker niet bang zijn. 
Bang zijn is ‘killing!’. Ook moet je 
in staat te zijn om, noem het maar 
zo, een ‘egoïstisch’ leventje te lei-
den.”

Alles in Jelles leven staat in het 
teken van de sport. “Ik weet als 
geen ander, het is een must, on-
danks dat het niet altijd fijn is voor 
je naaste omgeving. Maar ik ben 
nu eenmaal een trainingsbeest 
en wanneer daarbij of daarna de 
adrenaline door mijn lichaam 
stroomt, de spanning wordt op-
gevoerd tot een hoogtepunt, dan 
pas ga ik echt pieken. En dit laat-

ste hoop ik de komende jaren nog 
vaak te doen met hopelijk een 
apotheose in Tokio. Ik doe daar 
niet alleen mijzelf, maar heel veel 
mensen een plezier mee.”

‘Eénmanszaakjes’
Grollenaar Tristan Hoffman, ge-
boren op 1 januari 1970, bekleedt 
in alle opzichten een centrale 
plek binnen de organisatie Kan-
jers voor Kanjers (KvK) , waarvoor 
ook echtgenote Vera door de jaren 
heen bergen werk heeft verzet. 
Hoffman is niet alleen ambas-
sadeur van KvK en aanjager van 
het Achterhoek WielerSpektakel, 
maar ook de naamgever van de 
Tristan Hoffman Challenge, die 
in 2017 voor de negende maal van 
start gaat. De zoon van het Grolse 

echtpaar Tonnie en Annie Hoff-
man is, na een actieve wielercar-
rière bij zowel de amateurs als de 
profs, sinds 2005 ploegleider in het 
professionele wielerpeloton. Met 
ingang van het aanstaande sei-
zoen van de nieuwe ploeg Bahrain 
Merida met kopman Vincenzo Ni-
bali uit Italië, in 2014 winnaar van 
de Tour de France en daarvoor in 
2013 en daarna in 2016 van Giro 
d’Italia en in 2010 van de Vuelta. 
Hoffman, die onder andere be-
kend werd vanwege het Neder-
lands Kampioenschap op de weg 
bij de profs in 1992 en een tweede 
plek in de bekende klassieker Pa-
rijs-Roubaix in 2004, heeft zichzelf 
altijd gezien als een eendaagse-
renner oftewel een renner van 
de klassiekers en absoluut geen 
ronderenner. Wanneer Tristan, 
die Bjarne Riis en Alex Peters nog 
steeds ziet als zijn meest favoriete 
ploegleiders, wordt gevraagd naar 
de grote verschillen in de profwiel-
rennerij tussen de jaren negentig 
en het heden, antwoordt de in-

middels 46-jarige ploegleider: “De 
renners van tegenwoordig zijn al-
lemaal eenmanszaakjes. Zij opere-
ren weliswaar in een ploeg, maar 
zijn en blijven grote sportegoïs-
ten. Maar dat neemt niet weg, dat 
ik vind dat de wielerwereld in de 
afgelopen jaren sterk verbeterd 
is. Dat heeft vanzelfsprekend ook 
te maken met de aanpak van alle 
dopingschandalen in de natio-
nale en internationale wielersport. 
Wanneer mij nu gevraagd wordt of 
een renner zonder gebruik van do-
ping de Tour de France kan win-
nen, zeg ik volmondig ‘ja’. Door de 
aangebrachte rigoureuze wijzigin-
gen met betrekking tot controles 
en dergelijke, is de controle veel 
beter, en zijn er veel minder do-
pinggevallen. Maar vergeet niet 

dat vroeger het motto gold, dat je 
zeker een keer positief moest zijn 
geweest, anders was je geen echte 
wielrenner.”

Achterhoek WielerSpektakel
Contactpersoon John Theissen 
van het organisatieteam van het 
Achterhoek WielerSpektakel is 
trots op het programma. “Samen 
met Kanjers voor Kanjers, WTC De 
Slinge en De Radstake is het weer 
gelukt om een aantrekkelijk dag-
programma samen te stellen met 
voor elk wat wils. Het programma 
start ‘s morgens om 9.00 uur met 
de Kanjers voor Kanjers Veldtoer-
tocht, waarvoor iedere keer een 
overweldigende belangstelling be-
staat, en wordt na tal van andere 
onderdelen, waarbij activiteiten 
als KvK MTB Jeugdclinic en Stri-
der loopfietsrace voor peuters niet 
onvermeld mogen blijven, ‘s mid-
dags afgesloten met de Prominen-
ten Cross.”

Theissen kan hij met zekerheid 

bevestigen dat naast Jelle van Gor-
kom en Tristan Hoffman ook ren-
ners als Joost Wichman, Maarten 
Tjallingii en Loes Gunnewijk van 
de partij zullen zijn. “De naam Ro-
bert Gesink noem ik onder voor-
behoud, maar de kans is groot dat 
ook deze KvK-ambassadeur acte 
de présence zal geven.”

Voor een nieuw en uniek program-
maonderdeel vraagt Theissen 
extra aandacht. “Dat is het door 
geboren Lichtenvoordenaar Joost 
Wichman ingebrachte onderdeel 
Pumptrack, waarvoor op zaterdag 
26 november in de manege van 
De Radstake de voorwedstrijden 
plaatsvinden. De beste zestien 
plaatsen zich voor de finale op de 
zondag, die dan zal plaatsvinden 

op een binnenbaan in De Rad-
stake zelf. De winnaar hiervan zal 
na afloop officieel gehuldigd wor-
den als de eerste Wereldkampioen 
Pumptrack. Een prachtige bijkom-
stigheid dat dit Wereldkampioen-
schap, dat in eerste instantie elders 
in het land zou worden gehouden, 
bij nader inzien is gekoppeld aan 
ons wielerevenement.”

Kortom, het programma voor het 
Achterhoek WielerSpektakel 2016 
lijkt een garantie voor succes. Een 
evenement waarbij niet alleen de 
actieve liefhebber, maar zeker ook 
de passieve liefhebber in en buiten 
De Radstake aan zijn of haar trek-
ken kan komen. Het bezoeken van 
het Achterhoek WielerSpektakel is 
gratis, met uitzondering van deel-
name aan de Kanjers voor Kanjers 
Veldtoertocht.

   

 ■ achterhoekwielerspektakel.nl ■ kanjersvoorkanjers.nl

Staand Tristan Hoffman links en Jelle van Gorkom rechts en zittend John Theissen. Foto: Theo Huijskes
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Diverse bands in actie voor 3FM Serious Request

BAAK - Voor de vijfde keer organi-
seert de band Drop It! een minifes-
tival om geld in te zamelen voor 
3FM Serious Request. Samen met 
nog acht andere bands en muzi-
kanten uit de regio organiseert zij 
op 17 december een gemoede-
lijk festival in het Martinushuus 
in Baak. De opbrengst komt ten 
goede aan de actie van 3FM Seri-
ous Request 2016, waarmee 3FM 
zich in samenwerking met het 
Rode Kruis ieder jaar inzet voor 
een stille ramp. Dit jaar zijn dat de 
slachtoffers van longontstekingen 
wereldwijd. Vanaf 15.30 uur zijn 
de deuren van de kerk geopend 
en om 16.00 uur begint de eerste 
band te spelen.

Elke 35 seconden sterft er ergens 
ter wereld een kind aan longont-
steking -het doodt meer kinderen 
dan hiv en aids, malaria en maze-
len bij elkaar opgeteld- en dat ter-
wijl deze ziekte te voorkomen en te 
behandelen is. Met de opbrengs-
ten van 3FM Serious Request kan 
het Rode Kruis een belangrijke 
rol spelen bij het voorkomen en 
behandelen van longontstekin-
gen. Ze kunnen bijvoorbeeld vac-
cinatiecampagnes ondersteunen, 
gezondheidszorg verbeteren en 
zorgen voor veilig drinkwater en 
sanitaire voorzieningen. Ook le-
ren ze ouders en gezondheidsme-
dewerkers hoe ze longontsteking 
kunnen voorkomen, op tijd her-
kennen en laten behandelen.

Het festival kenmerkt zich door de 
diversiteit in repertoire en soort 
muziek. Explicit Content zal het 
festival om 16.00 uur aftrappen 
en diverse bands vanuit de ge-
hele regio zullen hun bijdrage le-
veren: Blend, BBR Band en BPM. 

Mig Buff zal het festival afsluiten. 
Tijdens de bandwissels betreden 
Unplugged Matters, Rhavage Light 
en Jemilo het akoestische podium. 
Drop It! zal natuurlijk ook zelf op-
treden.

Tijdens het festival zal ook de 
prijsuitreiking plaatsvinden van 
de verkochte loten door Team Ar-
reba voor hun Noordkaap Chal-
lenge. Leden van dit team komen 
uit Baak, net als een aantal band-
leden van Drop It! overigens. Team 
Arreba is op 17 december, de dag 
van de actie, nog onderweg naar 
de Noordkaap. Dit is eveneens een 

actie om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor hetzelfde doel.

Voor wie de 3FM Serious Request-
actie wil omarmen en ondersteu-
nen: financiële donaties zijn van 
harte welkom op rekeningnum-
mer: NL82 RBRB 0845 2589 82 of 
kom op 17 december naar Baak. 
Entree is een vrije gift en ook door 
verkoop van de munten ten be-
hoeve van eten en drinken, wordt 
geld ingezameld.

De band Drop It! heeft voor deze 
vijfde editie een nieuwe plek ge-
vonden. “De nieuwe locatie, het 

Martinushuus in Baak is beter be-
reikbaar, beter vindbaar en de par-
keergelegenheid is perfect”, aldus 
de organisatie. “We zijn heel erg 
blij met de enthousiaste mede-
werking van de Stichting Vrienden 
van de Parel van Baak!”

Meer informatie over deze actie is 
te vinden op de website en bij Ca-
rolien Beijer.
   

 ■ www.dropitmusic.nl/
drop-it-friends/ ■ Carolien Beijer 06-46031445 ■ carleo2008@live.nl

DAP16 
combineert 
Achterhoeks 
poptalent en 
ervaring
REGIO - Met meer dan dertig 
bands live op verschillende lo-
caties en studio’s die hun deuren 
openzetten voor publiek, dat is het 
aanbod van de derde editie van de 
Dag van de Achterhoekse Pop-
muziek (DAP). Het initiatief van 
Meindert Bussink en Erik Rama-
ker is daarmee ook dit jaar weer 
gegroeid. Op 26 november zullen 
onder meer Threshold, Birth of 
Joy en het 12-jarige talent Myron 
op het podium staan. “En alles wat 
daar tussen zit”, stelt Bussink, een 
van de aanjagers van een nauwere 
samenwerking tussen muzikanten 
uit de Achterhoek.

“Het is belangrijk om muzikanten 
een podium te geven”, vult Erik Ra-
maker aan. “We hebben deze edi-
tie 24, waaronder bekende namen 
als de P8 in Terborg, Rockcafé Tas-
te in Groenlo en Den Diek in Lich-
tenvoorde.” De podia en bands 
hebben samen kunnen overleggen 
wie waar speelt. “Soms hebben we 
daar bij bemiddeld. Alleen voor 
het programma in de DRU heb ik 
vooraf al bands benaderd.”

In de DRU treedt onder meer 

Midas uit Zutphen op en komt 
Threshold weer bij elkaar. “Dat is 
toch een van de bands die in de 
eerste golf van de Achterhoekse 
pop zat.”

Birth Of Joy
Het trio van Birth Of Joy is een 
van de jongste succesvolle vaan-
deldragers van de regionale mu-
ziekwereld. De band van drum-

mer Bob Hogenelst uit Zieuwent 
is in de afgelopen maanden half 
Europa door gereisd. “En nu dus 
‘thuis’ in Lichtenvoorde”, vertelt 
Bussink. “Het is goed dat jonge 
talenten zien dat muzikanten uit 
onze streek naast de optredens op 
grote festivals ook nog gewoon bij 
hen om de hoek spelen.”

Onder jonge talenten die op 26 

november te zien en te horen zijn, 
bevinden zich ook Mart Hillen 
(Slingeland FM, Brugman Mu-
ziek en Jasper Muziek), Lilith Effie 
(DRU) en Moon Wassink (Wim’s 
Muziekkelder). Speciaal voor 
DAP16 heeft OptimaalFM een 
aantal muzikanten gevraagd om 
uit hun comfortzone te stappen. 
“Een idee van Eelco Walraven”, al-
dus Ramaker. “In de studio in Ulft 
doen Kevin Raayman van de Boet-
ners en Sandra Vriese een duet, 
spelen Alan Gascoigne en Pieter 
Holkenborg een nummer van The 
Shadows en neemt Cordula Klein 
Goldewijk Joop mee.”

Meer dan dertig 
bands live op 
diverse locaties

Blokkenschema
Bussink: “OptimaalFM start al om 
9.00 uur. Het heet niet voor niets 
de ‘dag van...’, maar veel van de 
optredens op andere locaties vin-
den ‘s middags en ‘s avonds plaats. 
Informatie over welke band hoe 
laat waar staat en welke studio op 
welke momenten toegankelijk is, 
vind je in het blokkenschema op 
de website.”
   

 ■ www.behindthecorner.nl/dap16

Birth of Joy en Threshold op Dag van de 
Achterhoekse Popmuziek

Coverband Drop It! organseert voor de vijfde keer de actie voor 3FM Serious Request. Foto: PR

Postduiven- 
tentoonstelling
RUURLO - Postduivenvereni-
ging Roderlo Ruurlo organiseert 
zaterdag 26 en zondag 27 no-
vember een tentoonstelling van 
postduiven in haar clubgebouw 
aan de Ventersteeg in Ruurlo. 
Het betreft een tentoonstelling 
van de Concours Combinatie 
(CC) De Graafschap. Aan deze 
tentoonstelling doen de leden 
mee die meespelen in de acht 
verenigingen die de CC De 
Graafschap rijk is en afkomstig 
zijn uit Vorden, Zelhem, Doetin-
chem, Lochem, Borculo, Henge-
lo/Keijenborg en Ruurlo. Er zul-
len tussen de 150 en 200 duiven 
tentoongesteld worden.

In de zomer wordt er onderling 
tegen elkaar gestreden op de 
vluchten vanuit België en Frank-
rijk en soms van nog verder 
weg. Tijdens de tentoonstelling 
gaat het echter om de schoon-
heid van de duif. Een mooie duif 
hoeft niet perse een goede snelle 
duif te zijn, andersom kan ook. 
Ook is een dergelijke tentoon-
stelling bedoeld om in de win-
termaanden gezellig bij elkaar 
te komen. Tevens is er tijdens de 
tentoonstelling de kans om een 
leuke prijs te winnen met het 
Rad van Avontuur. De inwen-
dige mens wordt ook niet ver-
geten. Zaterdagmorgen worden 
de duiven gekeurd door twee 
keurmeesters van de Groep van 
Keurmeesters van Postduiven. 
Dit jaar zijn dat Theo te Booy 
uit ‘s Heerenberg en Theo te Pas 
uit Ulft. De tentoonstelling is za-
terdagavond vanaf 20.00 uur en 
zondagmiddag vanaf 14.00 uur 
geopend.

   

Gratis bomen 
buitengebied
BRONCKHORST - De actie ‘1 
boom mot kun’n’, waarbij grond-
eigenaren in het buitengebied 
van de gemeente Bronckhorst 
in aanmerking komen voor 
een gratis boom, is verlengd tot 
zaterdag 10 december. Vorige 
winter leverde de actie in totaal 
ruim 120 nieuwe bomen op.

Het betreft een initiatief van be-
woners uit het buurtschap Bek-
veld. Vereniging Bomenbelang 
steunt hen, evenals de agrari-
sche natuurvereniging ‘t Onder-
holt. De gemeente Bronckhorst 
en de provincie Gelderland be-
talen de bomen. Doel van de 
actie is weer meer beeldbepa-
lende bomen terug te krijgen in 
de Achterhoek. Veel vrijstaande 
bomen in het landschap zijn 
door schaalvergroting verloren 
gegaan. Juist die solitaire bomen 
zijn van groot belang voor vo-
gels en insecten, vee vindt er be-
schutting en het maakt het land-
schap bijzonder. Grondeigena-
ren die in aanmerking willen 
komen voor een gratis boom, 
moeten voldoen aan enkele 
voorwaarden. Geïnteresseerden 
kunnen kiezen uit een winter- of 
zomereik, linde, groene beuk, 
kastanje, es, populier, walnoot, 
zwarte els, berk of een vliegden. 

‘t Onderholt coördineert de ac-
tie. Aanmelden bij deze organi-
satie kan tot zaterdag 10 decem-
ber, bel 0575 - 55 05 93 of mail in-
fo@onderholt.nl. Vermeld naam, 
adres, telefoonnummer, e-mail-
adres én de locatie om de boom 
te planten. ‘t Onderholt neemt 
dan spoedig met contact op.

Dag van de Achterhoekse Popmuziek. Foto: Stan Bouman
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do  1 dec  Angela Groothuizen - IKIGAI
wo  7 dec  Roué Verveer - Op het laatste moment
do  8 dec  Purper - Purper’s vier jaargetijden
za 10 dec  Christmas with Anúna
za 10 dec    Johan Derksen en de pioniers van de Nederpop  
wo 14 dec  Tineke Schouten - T-Splitsing laatste kaarten
do 15 dec  BINT (Bordewijk) - Jules Croiset e.a.
vr 16 dec  De Notenkraker (met orkest en verteller)
za 17 dec  Yentl en de Boer - De snoepwinkel is gesloten
zo 18 dec  Bobo (3+)
di 20 dec  Angela Schijf e.a. - Kreutzersonate
wo 21 dec  Wintercircus Arlette Hanson (4+)
vr 23 dec  Theo Nijland - Desalniettemin
wo 28 dec  Jeans - Magic
do 29 dec  Dolfje Weerwolfje (6+)

Complete theateragenda december 2016

do 1 dec \ 20.00 uur wo 7 dec \ 20.00 uur

Angela Groothuizen \ IKIGAI

Avond vol prachtige liedjes, op zoek 
naar de reden van het bestaan.

Roué Verveer \ 
Op het laatste moment
De leukste grappen en de mooiste 
verhalen.

za 10 dec \ 20.00 uur vr 16 dec \ 20.00 uur

Johan Derksen en de 
pioniers van de Nederpop
De helden van toen terug op het 
podium.

De Notenkraker 
(met orkest en verteller)

Charkov Staats Opera en Ballet Theater

zo 18 dec \ 13.00 uur di 20 dec \ 20.00 uur

Bobo (3+)

Supergrappige familievoorstelling rond 
Bobo en zijn vriendje Tjerk.

Angela Schijf en Tom Van 
Landuyt \ Kreutzersonate
Naar de novelle van Lev Tolstoj, met 
livemuziek van Beethoven.

Meer informatie en 
reserveringen via  
www.hanzehof.nl

Theateragenda 
december 2016

Theater Hanzehof \ Coehoornsingel 1 \ 7201 AA Zutphen

wo 28 dec \ 20.00 uur do 29 dec \ 19.00 uur

Jeans \ Magic

Hedendaagse popsongs, heerlijke 
duetten en swingende showmuziek.

Dolfje Weerwolfje (6+)
Splinternieuwe familiemusical, 
gebaseerd op de succesvolle 
boekenreeks van Paul van Loon.

Aalten:
Meneer Kees,

Welkoop
Borculo:
Welkoop

Eibergen:
Meneer Kees,

Welkoop
Groenlo:

Boekhandel Wiegerink
Bruna

Lichtenvoorde:
Meneer Kees,

Welkoop
Neede:

Tabakorie Rona 
Ruurlo:
Welkoop

Silvolde:
Welkoop
Vorden:

Bruna
Slijterij & Wijnhandel Sander Pardijs

Welkoop
Winterswijk:

Bruna
Welkoop

Zutphen:
Boek & Buro 

verkrijgbaar 
in de

volgende 
winkels:

 Veurslechts

€ 7,50

Vrolijk spel in
Achterhoeks

         dialect

Heeft u een winkel en wilt u ook dit te gekke 
kwartet verkopen? Neem dan contact met ons op:

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

Achterhookser 
ku’j ‘t neet
kriegen!

Advertentie Kwartet 130x195 Versie3.indd   1 21-11-16   09:53

 Heeft u een winkel en wilt u ook dit te gekke 
kwartet verkopen? Neem dan contact met ons op:

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

Ook de
plek voor

workshops!

Breng je schoen
met gedicht of tekening

voor de Sint, 
dan zorgen wij 

dat je er 3 december 
een kadootje in vindt!

Breng je schoen

Speelgoed, woonaccessoires, streekproducten, thee, schoenen, 
kleding, wijnen en nog veel meer! 

De leukste Sintcadeau’s
vind je bij ShopMelange

Raadhuisstraat 13-15 Hengelo Gld
Shop Melange MEER DAN 1000 m2

SHOPBELEVING

ONDER ÉÉN DAK!T: 0650866975, info@shopmelange.nl 

Volg ons 
op facebook

en win
mooie prijzen!

Skyrail Suspension
twv € 26,95

De komende week 
kun je onderstaande 

prijs winnen:

Iedere week verloten wij
een leuke prijs

onder onze volgers.
Workshop Wijnproeven
Door Proef en Geniet. Locatie Shop Melange. 
Donderdag 1 december 19.30 - 21.30 uur/
Hoe proef je win, welke wijn hoort bij welk gerecht, 
minimaal 8 verschillende wijnen proeven.
Kosten 15,95 p.p. Aanmelden voor 27 november bij
Shop Melange of bel 06 33803126.

Kerst Workshop
Glasmozaiek
Locatie: Shop Melange.
Vrijdag 2 december; 10.00-13.00 & 14.00 - 17.00 uur
We gaan een mooi kerstwerkstuk maken tijdens 
een gezellige workshop.  Voor koffie/thee met wat
lekkers wordt gezorgd. Kosten € 25,-
Reserveren gewenst. Opgave en info: 
bel Ingrid 06 12732891 www.glasmozaiek-kado.nl



Hardlopend BACK2HOME
Estafetteloop 
door de 
Achterhoek
WINTERSWIJK/DOETINCHEM/ 
ZUTPHEN - Twee hospices, één in-
loophuis, 29 sponsoren, 65 onder-
nemende hardlopers, 28 uur en 
230 kilometer door elf gemeenten 
in de Achterhoek. Dat zijn de in-
grediënten voor BACK2HOME, de 
estafetteloop door de Achterhoek 
die plaatsvindt op zaterdag 26 en 
zondag 27 november.

Door Lydia ter Welle

Het evenement wordt georgani-
seerd door de stichting BAX2GIVE, 
in 2013 opgericht vanuit BAX Ad-
vocaten en Belastingkundigen in 
Doetinchem, om continuïteit te 
bieden aan evenementen die door 
medewerkers van het advocaten-
kantoor werden georganiseerd 
voor goede doelen. Dit jaar blijft 
BAX2GIVE dicht bij huis met de 
gekozen goede doelen: Inloophuis 
Oude IJssel in Doetinchem, Hospi-
cegroep De Lelie in Winterswijk en 
Hospice Zutphen.

Eén van de organisatoren Mike 
Timmer, die zelf ook meeloopt: 
“Het is heel fijn om te merken 
dat deze drie doelen volop ge-
steund worden door 29 sponsoren 
in de regio en door de 65 onder-
nemende hardlopers die de klus 
gaan klaren. Zij gaan in teams en 
in estafettevorm de route door 
de Achterhoek afleggen. We star-
ten op zaterdag om 11.00 uur bij 
het Inloophuis Oude IJssel aan 
de Plantenstraat 2 te Doetinchem 
en finishen, naar verwachting, op 
zondag rond 15.00 uur in Doe-
tinchem bij het kantoor van BAX 
Advocaten Belastingkundigen. Nu 
hopen wij natuurlijk nog dat de 
Achterhoek, of het nu om bedrij-
ven of particulieren gaat, zal laten 
merken dat ook zij vindt dat die 
steun voor de goede doelen ver-
diend is.”

Inloophuis Oude IJssel
Het Inloophuis Oude IJssel is een 
huiselijke ontmoetingsplek voor 
mensen uit de wijde regio die met 
kanker in aanraking komen. Er 
wordt een luisterend oor en in-

formatie geboden, maar ook ont-
spannende activiteiten, praktische 
ondersteuning en lotgenotencon-
tact.

Hospice Zutphen
In een huiselijke omgeving bieden 
vrijwilligers zorg en ondersteu-
ning, gericht op het welbevinden 
van de gasten in de terminale le-
vensfase, die verblijven in het hos-
pice, dat ook wel ‘bijna-thuis-huis’ 
wordt genoemd.

Steun zeer welkom’’
Voorzitter Arjan Jonge Vos van 
de stichting Hospicegroep De 
Lelie: “Ik vind het heel bijzonder 
dat er bij BACK2HOME sprake is 
van vrijwilligers die iets doen om 
te zorgen dat andere vrijwilligers 
hun werk kunnen blijven doen. Bij 
BACK2HOME leveren vrijwilligers 
namelijk een sportieve prestatie 
om zo geld op te halen zodat onze 
vrijwilligers hún prestatie, het bie-
den van steun aan mensen in de 
terminale levensfase, kunnen blij-
ven leveren. Immers, alle drie de 
doelen die gesteund worden, drij-
ven grotendeels op de kracht van 
vrijwilligers. Ze zijn alle drie ook 
grotendeels afhankelijk van giften 
en donaties, dus voor elk van hen 
is deze steun zeer nodig en zeer 
welkom.”

Doneren
Iedereen die het goede doel van 
BACK2HOME wil steunen, kan 
een gift overmaken op NL48 RA-
BO 0148 544 797 onder vermel-

ding van ‘vrije gift’ en de naam 
van de gever. Ook zijn er via de 
facebookpagina voor vijf euro ge-
denkkaarsjes te koop, en ook het 
magazine 2GIVE is te koop voor 
tien euro. Met het kopen van zo’n 
weerbestendig kaarsje en/of het 
magazine worden de goede doe-
len gesteund.

Route
De route van BACK2HOME voert 
door de hele Achterhoek. Een 
overzicht van de verwachte tijden 
waarop en locaties waar de hard-
lopers langskomen, is te vinden 
op de website van deze krant. De 
start is op zaterdag om 11.00 uur 
bij het Inloophuis Oude IJssel aan 
de Plantenstraat 2 in Doetinchem, 
waarna rond 18.59 uur Hospice De 
Lelie aan de Leliestraat 36 in Win-
terswijk wordt aangedaan. Even 
na 06.00 uur in de ochtend van 
de zondag arriveert de groep bij 
Hospice Zutphen aan de Thorbec-
kesingel 2 in Zutphen. Om 15.24 
uur wordt het eindpunt, BAX aan 
de Edisonstraat 86 in Doetinchem 
bereikt. De tijden zijn bij bena-
dering en kunnen onder invloed 
van de omstandigheden wijzigen. 
Gedurende het evenement wordt 
het verloop via de facebookpa-
gina wereldkundig gemaakt. “Toe-
schouwers zijn van harte welkom 
en mensen die willen doneren na-
tuurlijk ook!”
   

 ■ www.facebook.com/BAX2GIVE

VORDEN - De adventsperiode is 
in aantocht met daaropvolgend 
de kerst- en feestdagen. Bij Ket-
telerij Bloembinderij zijn ze zich 
daar terdege van bewust en na 
het succes van vorig jaar en de 
vele fijne reacties, is besloten om 
deze ‘natuurlijke aanloop naar 
kerst’ te gaan continueren, in 
vrijwel dezelfde vorm.

Het belooft een verrassend geheel 
te worden, waar ook diverse colle-
ga-ondernemers met hun specia-
lisme present zullen zijn, om het 
geheel te completeren. 

De juiste elementen zullen dan 
centraal staan: de natuur, creativi-
teit met hout, toepasbare wijnen, 
al eens gedacht aan een buiten-
keuken?, warme aankleding, bij-
zondere kaarsen en meer. Kortom, 
termen als sfeer, gevoel en bele-
ving staan deze dagen centraal.

Alles in combinatie met de ver-
trouwde woorden van Kettelerij: 
Dicht bij mens en natuur & bijzon-

der door eenvoud.
Het geheel duurt drie dagen en 
zal op 25, 26 en 27 november gaan 
plaatsvinden aan het Hof van Ket-
telerij 2 te Vorden.

In de winkel, onder de veranda, in 
het tuinhuis en onder de hooiberg 

op het binnenterrein, kortom alles 
bij elkaar in een sfeervolle ambi-
ance.
   

 ■ Zie de advertentie voor meer 
informatie

‘Natuurlijke aanloop naar Kerst’

Natuurlijke aanloop naar kerst bij Kettelerij Bloembinderij. Foto: Dagmar van Rossum

Bestuursleden van hospicegroep De Lelie, organisator Mike Timmer (tweede van rechts) 
en coördinatoren Janny Stronks en Joke Verwey. Foto Lydia ter Welle

Fonds van waterschappen voor 
cultuur en natuur
ACHTERHOEK - De drie Gelderse 
waterschappen, waaronder Wa-
terschap Rijn en IJssel, slaan de 
handen ineen om culturele en 
natuurprojecten in de regio finan-
cieel mogelijk te maken. De drie 
waterschappen richten een fonds 
op bij het Prins Bernhard Cultuur-
fonds: Gelders Waterschapsfonds. 
De officiële lancering van het 
fonds is tijdens de uitreiking van 
de Gelderse Pauwenveer op 18 no-
vember in het Openluchtmuseum 
Arnhem.

De drie grote Gelders waterschap-
pen en het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds Gelderland besloten 
eind 2015 samen te gaan werken. 
De samenwerking is gericht op het 
bij elkaar brengen van een sub-
stantieel bedrag met als doel: ‘Het 
financieel ondersteunen van aan 
het onderwerp water gerelateerde 
cultuurhistorische- en/of natuur-
projecten die ontwikkeld en uitge-
voerd worden binnen het beheer-
gebied van de Waterschappen, in 
landelijk en/of stedelijk gebied.’ 
Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap 

Rijn en IJssel: “Water, natuur en 
cultuur houden niet op bij de 
waterschapsgrens. Met het fonds 
bundelen we de krachten en kun-
nen we meer en grotere projecten 
mogelijk maken. Water verbindt. 
Met nieuwe netwerken en nieuwe 
initiatieven maken we deze pro-
vincie samen nog mooier.” 
De waterschappen storten jaar-
lijks een totaalbedrag van €50.000 
in het fonds. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Gelderland beheert 
het fonds en een zorgvuldig sa-
mengestelde commissie selecteert 
projecten die binnen de criteria 
vallen. Het fonds is speciaal be-
doeld voor aan waterschappen 
gerelateerde, ‘meerlaagse’ projec-
ten waarin de beleving van natuur, 
cultuur en water centraal staat. 
Het Gelders Waterschapsfonds 
hoopt zich door de jaren heen te 
kunnen ontwikkelen tot steunpi-
laar voor Gelderse initiatieven.
   

 ■ www.cultuurfonds.nl/
gelders-waterschapsfonds

Heftan tattat
Ik kom uit een tamelijk groot ge-
zin en de verhouding tussen al 
die gezinsleden is altijd goed ge-
weest. Toch komt het maar zel-
den voor dat alle broers en zussen 
elkaar tegelijkertijd zien. Tot voor 
kort gebeurde dat nog af en toe 
bij een begrafenis van een oude 
oom of tante, maar ook die zijn 
langzamerhand opgeraakt. En op 
verjaardagen zijn we nooit com-
pleet, dan zijn er altijd wel een 
paar verhinderd.

Vorige week echter waren we ein-
delijk weer eens met z’n (bijna) al-
len bij elkaar. Naar aanleiding van 
een feestelijke gebeurtenis, want 
in mijn dorp is een straat naar 
onze vader genoemd. Het straat-
naambord werd feestelijk onthuld 
en daar mochten we allemaal bij 
zijn. Na afloop van de plechtigheid 
kwamen alle kinderen, met aan-
hang, bij ons thuis nog een bord 
soep eten. De woonkamer was 
bijna te klein voor dit gezelschap, 
maar door alle beschikbare stoe-
len in een kring te zetten was er 
net voor iedereen plek.

Het lijkt wel een ouderwetse 
verjaardag, bedacht ik, de kring 
rondkijkend. U weet wel, zo’n ver-
jaardag als vroeger gebruikelijk 
was. Dat de hele familie (of als dat 
er teveel waren de helft, de ande-
re helft kwam dan een week later) 
netjes om acht uur binnenkwam. 
Keurig op tijd voor de koffie, die 
dan steevast werd gevolgd door 
een borrel of een pilsje voor het 
mansvolk en een advocaatje of 
likeurtje voor de dames. En dat al 
die mensen dan ook in een kring 
zaten, maar wel gescheiden van 
elkaar. De vrouwen aan de ene 
kant, de mannen aan de andere.
Dat laatste was vooral praktisch, 
want de mannen wilden met el-
kaar praten over voetbal, auto’s 
en dergelijke en de vrouwen over 
…. Ja, waar hadden die vrouwen 
het eigenlijk over? Ik zou het niet 
weten, ik heb er nooit bij gezeten. 
Over allerlei vrouwendingetjes, 
zullen we maar zeggen.
Steevast kwam er dan toch een 
moment, dat het hele gezelschap 

het wel over hetzelfde onder-
werp had. Over gezondheid ging 
het dan. Of beter gezegd: over 
ziektes, want die zijn natuurlijk 
pas echt interessant. Daar kun je 
urenlang over ‘nöalen’ .

Wijlen Willem Wilmink heeft in 
een gedicht (in zijn Enschedese 
moedertaal) zo’n verjaardagsvisi-
te eens prachtig beschreven. Hoe 
het aanwezige gezelschap het 
achtereenvolgens heeft over Her-
man (net ziek geweest), Graads 
(moet weer onder het mes), Trui 
(bij wie alles is weggenomen), 
Klaas (al dood) en Leida (dat ar-
me wief hef zo’n pien in ‘t lief).

En dan komt het gesprek op Ber-
nard. Hoe is het toch met hem?
Heftan tattat. Heftan tattat. Hee 
har völs te völ patat had, dicht 
Wilmink. (Voor wie dit Twents 
niet begrijpt een vertaling: Hij 
heeft het aan het hart gehad. Hij 
had veel te veel patat gegeten). 
Waarna de dichter eindigt met: 
Dat genöal, oo man, oo man, 
doodzeek goa’j op hoes op an.

Aan dat gedicht moest ik natuur-
lijk even denken, toen mijn zussen 
elkaar uitvoerig allerlei pijntjes en 
ongemakken gingen beschrijven. 
Wat gelukkig trouwens maar kort 
duurde, zodat er niemand ziek 
van het genöal naar huis ging.
De volgende dag echter schoot 
het gedicht opnieuw door mijn 
hoofd. Ik had een paar dagen eer-
der bloed laten prikken en moest 
me melden bij de huisarts voor de 
uitslag. “Uw suiker en cholesterol 
zijn te hoog. Niet veel, maar toch… 
Daar moeten we iets aan doen!”
“Medicijnen?”, veronderstelde ik. 
Maar zo gemakkelijk kwam ik er 
niet af. “Niks medicijnen. U moet 
afvallen. Minstens vijf tot tien kilo.”
Schuldbewust keek ik naar mijn 
inderdaad iets bollende buik. “Eeh, 
hoe doe ik dat?” Streng keek de 
dokter me over haar brilletje aan. 
“Minder eten! En vooral ook: beter 
eten. Geen roomboter, geen koek-
jes en vooral: geen patat!”
Dan krieg ik ‘t ok neet an ‘t hat, 
vulde ik haar in gedachten aan.

Zwaleman
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bluesrock-band, die al meer dan der-
tig jaar vol energie en passie actief is. 
Het repertoire varieert van bluesrock 
tot ingetogen slow blues. De liefde 
voor muziek en het bouwen van een 
feestje staan altijd centraal.

MIDAS
14.00 uur - Popgilde clinic:
Songwriting, Brugman Gaanderen

Songwriting is inspiratie en transpi-
ratie. Van een leuk idee naar een 
killer song. Midas Treub was zanger, 
gitarist en songwriter van rockband 
The Fudge en brengt in voorjaar 
2017 zijn eerste solo album uit met 
folky power pop.

20.30 uur - DRU Cultuurfabriek Ulft
Zanger, songwriter, begenadigd gi-
tarist. Dat is Midas, die op zijn 25ste 
kan zeggen dat hij zijn halve leven al 
bezig is met muziek. Na de zilveren 
plak bij de Grote Prijs van Nederland 
wisten kenners het zeker: The Fudge 
gaat het fort bestormen.
Het liep anders. De band hield ermee 
op en zanger Midas verhuisde naar 
Barcelona. De energieke stuiterrock 
verwisselde hij voor popfolkliedjes 
die de sfeer van Neil Young en Su-
pertramp ademen. Het nieuwe jasje 
staat hem uitstekend. Dat vond ook 
Ilse deLange, die Midas meenam op 
de zegetour van The Common Lin-
nets.

Iedereen kan straks genieten als 
zijn liedjes verschijnen op zijn de-
buutalbum, wat in het voorjaar van 
2017 uitkomt! Nog voor zijn album 
verschijnt komt hij er speciaal voor 
de Dag van de Achterhoekse Popmu-
ziek mee naar Ulft !

MYRON
12.30 uur - Optreden bij Koen de 
Jonge/OptimaalFM
Myron Weenk heeft al een aantal 
optredens op haar naam staan. Zo 
was zij te zien in de Gasthuiskerk in 
Doesburg, op de AaltenDagen en in 
het openluchttheater in Engbergen, 
waar zij het door haar zelf geschre-
ven nummer ‘Dare, before it is too 
late’ zong. Myron heeft sinds 2012 
zangles van vocal coach Sandra 
Vriese en is vorig jaar begonnen met 
piano spelen. Op de Dag van de Ach-
terhoekse Popmuziek is deze bijna 
13-jarige zangeres te gast in de stu-
dio van OptimaalFM.

NODOX 
20.00 uur - Het Wapen van Baak
Nodox bestaat uit vier vrienden die 
zich uitleven in blues, rock and coun-
trymuziek. Zij spelen akoestisch en 
licht versterkt covers van The Beat-
les, The Rolling Stones, Eric Clapton, 
JJ Cale en Willy deVille. Het reper-
toire omvat rock, rock’n roll, blues, 
country en easy listening.

SCHOOL’S OUT
11.00 uur - Eurostudio Lichtenvoorde
Jonge band met een gemiddelde 

leeftijd van 16 jaar die haar eerste 
opname in de Eurostudio doet op de 
Dag van de Achterhoekse Popmu-
ziek.

SHOCK ROYAL
23.00 uur - MixxiM Lounge &
Cocktails Zutphen 
Het electro-duo Shock Royal heeft 
een verrassende hartslag. Gedre-
ven door 100% passie voor muziek, 
dompelt Shock Royal je onder in hun 
muzikale golven en neemt je mee. 
De set evolueert van pure eenvoud 
met drums , toetsen en bas tot een 
kolkende stijl gestuwd door vette 
beats, met onweerstaanbare groo-
vy baspartijen en tricky zanglijnen. 
Shock Royal was finalist Grote Prijs 
van Nederland en heeft afgelopen 
jaren op vele festivals en popzalen in 
en buiten Nederland gespeeld.

SIDEKICKS
23.00 uur - Kultuurhuus De Vos
Westendorp
De rockformatie Sidekicks bestaat 
uit 5 muzikanten die op een enthou-
siaste manier hun eigen werk ten ge-
hore brengen. Het doel van de band 
is om vaker op te treden om zo meer 
mensen met hun muziek kennis te 
laten maken. Hou je van stevige gi-
taarrock dan ben je bij de SideKicks 
aan het juiste adres!

SOUR MASH
20.00 uur - Rock café Tase Groenlo
Sour Mash, de ‘winnaar’ van de 
KUDO-avonden van het afgelopen 
seizoen, en ze mochten daarom Pig-
Pop, editie 2016, openen. Sour Mash 
is een americana swamp rock sleazy 
countryband uit de Achterhoek: 
Warnsveld/Zutphen. Opgericht rond 
2010 met sinds twee jaar een vaste 
bezetting. Muzikaal omschreven als 
de ideale soundtrack van een Ach-
terhoekse western door Quintin Ta-
rantino!

THRESHOLD (foto)
22.30 uur - DRU Cultuurfabriek Ulft
Bert Heerink, de broers Dick en Paul 
Kemper en drummer Jan Mourik ho-
ren tot de grondleggers van de pop- 
en rockmuziek in de Achterhoek. 
Als Threshold maken zij begin jaren 
zeventig naam in en buiten de regio. 
Met als hoogtepunt de zomer van 
1973, waarin zij zes weken lang als 
de huisband van popboerderij Sar-
sani fungeren. De bandleden vinden 
vervolgens hun weg bij Vandenberg, 
Normaal en de Oxx Band en verko-

pen samen miljoenen platen. Na 
het reünie-optreden in 2013 staan 
zij voor de derde editie van DAP op-
nieuw op het podium in de DRU Cul-
tuurfabriek.

 

TWEE FM
15.00 uur - Verpleeghuis Gertrudis 
(Azora) ’s-Heerenberg 
19.00 uur - Theater ‘t Barghse Huus 
‘s-Heerenbergh
22.00 uur - Kultuurhuus De Vos
Westendorp
TweeFM is een authentiek Achter-
hoeks liedjesduo bestaande Twee 
Freemde Mannen met gitaar en 
mondharmonica . Het duo wordt 
ook wel omschreven als Ferward, 
Faag, Frolijk, Ferassend, Fegetarisch 
of Ferliefd. Zo lang het maar met een 
F is, vinden zij niet dat niet erg!  De 
mannen laten zich dan ook graag in 
een feestelijk hoekje drukken, hoe-
wel ze als losgeslagen duo ook erg 
Ferassend zijn.

THE GRIT
14.00 uur - NR2 Vorden
20.00 uur - P8 café discotheek
Terborg
The GRiT brengt aanstekelijke 
modern-classic-groove-pop-rock-
muziek en heeft een repertoire dat 
varieert van klein en ontroerend 
tot vette, stevige grooverock. Type-
rend voor de ‘GRiT-style’ zijn melo-
dieus opgebouwde songs met vaak 
explosieve refreinen.

De band is in oktober de studio in-
gegaan voor de opname van een 
nieuwe single en heeft plannen om 
veel live op te treden om het nieu-
we materiaal te laten horen.

ARTIESTEN (selectie)

ALAN GASCOIGNE &
PIETER HOLKENBORG 
14.30 uur - Optreden OptimaalFM
In zijn thuisland Engeland verwerft 
hij de meeste bekendheid als gita-
rist van Screaming Lord Sutch, maar 
inmiddels woont hij al 30 jaar in Ne-
derland waar hij vooral bekend is 
geworden als gitarist van Normaal 
en de Tim Disney Band. Deze Ach-
terhoekse vingervlugge boogyman 
staat bekend als begenadigd slide- 
en labsteelgitarist.
Pieter Holkenborg is zanger/gitarist 
van de avontuurlijke rockband Au-
tomatic Sam, gitarist van het Ame-
rikaanse improvisatie collectief Ten 
East, gitarist in freejazz trio MÖTHRA! 
en gitarist in hardcorepunktrio Gene-
ration Doom. Voormalig bandlid van 
o.a. Shaking Godspeed, Backcorner 
Boogie Band en Woost. Stond op het 
podium met o.a. Yawning Man, Rhys 
Chatham, Andre Manuel, Rudeboy’s 
Club Of High Eyebrows, Jack Broad-
bent en een flinke handvol andere 
(punk)rock en experimentele bands. 

BEWARE
19.00 uur - Rock café Tase Groenlo
Beware speelt blues, rock en soul en 
bestaat uit vijf ervaren muzikanten 
uit Vorden en Doetinchem. De band 
bestaat ongeveer acht jaar het re-
pertoire bestaat uit bekende en on-
bekende up-tempo covers, afgewis-
seld met een enkele ballad.
Blikvanger van de band is zangeres 
Mieke Polman, die in vele nummers 
vocaal wordt bijgestaan door Jan 
Denekamp (gitaar) en Bert/Qbus 
van Dijk (bas). Gerard Eijkelkamp zit 
achter het drumstel en Fred Meijer 
bespeelt het Hammond-orgel.

BIRTH OF JOY
23.30 uur - Den Diek Lichtenvoorde
Met meer dan 450 shows in de afge-
lopen drie jaar en de release van een 
3LP live-album in 2015 doet de band 
menigeen herinneren aan betere tij-

den. Toen rock & roll nog ‘recht in je 
bek’ was en zich de bakpapieren lon-
gen uit het lijf perste in elke plek en 
stad waar maar een podium stond. 
Hoewel zeker geïnspireerd door de 
psychedelische kant van de jaren 
zestig en zeventig, heb je niet het 
gevoel dat je terug wordt gezogen 
in de vergoorde Perzische tapijten 
die je bij de plaatselijke kringloop-
winkel om de hoek hebt opgesnord. 
Natuurlijk, er zijn psychotische jams 
- dat wordt zeker niet ontkent, laten 
we wel wezen - maar in de slacentri-
fuge met Stoner en Grunge, inclusief 
de Punk instelling, is Birth of Joy 
vooral een band die in het bezit is 
van een eigen(wijs) smoelwerk.

DIALOGUE 
21.00 uur - Den Diek Lichtenvoorde
Dialogue is een ‘Straight in your 
face’ Groove-rock band uit Lich-
tenvoorde/Eibergen. De muziek is 
melodisch, funky en krachtig en 
kenmerkt zich door vette gitaarrifs 
onder een deken van beukende bas 
en drums. Dialogue is opgericht in 
1996 door Talie Wijlens (gitaar/zang). 
Het nummer Purple Past Tense be-
zorgde de band destijds een plaats 
in de maandfinale van de 3FM buz-
zawards, waardoor het nummer 
airplay kreeg op 3FM en KinkFM. In 
2004 plaatste Dialogue zich in Para-
diso als halvefinalist van de Amster-
damse popprijs, wonnen ze de grote 
prijs van Twente en in 2005 deed de 
band mee met de Popronde. In juni 
2006 verscheen het debuutalbum 

dat werd geproduceerd door M’her 
Filian en gemixed in Los Angeles. 

HANDSOME MOLLY 
15.00 uur - NR2 Vorden
Handsome Molly is een springleven-
de 4-mans rock ‘n roll formatie. De 
bandleden uit Doetinchem, Brum-
men, Apeldoorn en Rheden brengen 
pure, aanstekelijke rock & roll, soul 
en powerblues vol energie en passie. 
Het repertoire van de band bestaat 
voor een groot deel uit eigen num-
mers in de stijl van ZZ Top, The Black 
Crowes, The Rolling Stones. In 2015 
heeft Handsome Molly het album 
‘Free’ uitgebracht.

HOOKED 
10.30 uur - Hooked on Strings -
Optimaal FM
Harpist Judith Baakman en Hooked-
gitarist Meindert Bussink leerden 
elkaar kennen bij de bijeenkomst 
‘Er zit muziek in de Achterhoek’ dat 
georganiseerd werd door Behind the 
Corner en LKCA, het Landelijk Ken-
nisinstituut voor Cultuuronderwijs 
en Amateurkunst. Speciaal voor 
DAP16 spelen zij een arrangement 
met harp en gitaar. Ook Radboud 
Post (viool) en Mark Fisser (zang) 
verlenen medewerking.

22.30 uur - Hooked on Slash - Den 
Diek Lichtenvoorde
Hooked is de Achterhoekse roulatie-
formatie met jonge hunde en erva-
ren rott’n van gitarist Meindert Bus-
sink. In telkens wisselende formaties 
speelt de in Varsseveld getogen Zut-
phenees Achterhoekse ambiteuze 
evergreens van de inspiratiebronnen 
van zijn tijdelijke bandleden. Bussink 
deelde inmiddels al het podium met 
meer dan honderd (prominente) 
Achterhoekse muzikanten. Speciaal 
voor de Dag van de Achterhoekse 
Popmuziek formeerde Bussink met 
diverse muzikanten uit Lichten-
voorde e.o. een tijdelijke band en 
brengt hiermee een eerbetoon aan 
de legendarische gitarist van Guns n’ 
Roses en Velvet Revolver.

INDIV
20.30 uur - Theater ‘t Barghse Huus 
‘s-Heerenbergh
Indiv is een band die niet in een 
hokje te plaatsen is. Met invloeden 
van pop, rock en indie zijn zij een 
veelzijdige band die een eigen geluid 
creëert. Sinds 2014 entertaint Indiv 
mensen met zelfgeschreven muziek 
en thema’s als liefde, absurdisme, 
politiek en haat vanuit het perspec-
tief van het individu. Inspiratie haalt 
Indiv – heel afgezaagd – uit het dage-
lijkse leven, natuur, politiek en mu-
zikale helden als Queen, Muse, Foo 
Fighters en vele andere grootheden.

IRIS CURTAIN
10.00 uur Radio Backstage /
Slingeland FM, Winterswijk

KEVIN RAAYMAN & SANDRA VRIESE 
09.30 uur - Optreden Van mojn tot 
goedgoan/OptimaalFM
Als zangeres van de Perfect Show-
band heeft Sandra Vriese een druk 
jaar achter de rug. Een jaar waarin 
zij al haar eerder opgedane ervaring 
in verschillende commerciële for-
maties heeft kunnen gebruiken en 
professionaliseren. Naast de Perfect 
Showband treedt Sandra ook re-
gelmatig solo op, of met vrienden, 
zoals tijdens haar theatershow ‘I’m 
a believer’ (2015) in openluchtthea-
ter Engbergen. Na de theatershow is 
haar volgende ‘solo stap’ het opne-
men van een eigen album, waar zij 
inmiddels een aantal nieuwe songs 
voor heeft geschreven.

LILITH EFFIE
21.30 uur - DRU Cultuurfabriek Ulft
De band van zangeres Marieke van 
Ark uit Neede benadert muziek 
eigenwijs en compromisloos. De 
sleutel van de benadering ligt in de 
samenwerking tussen de zangeres, 
harpiste Janne Minke Nijp, drummer 
Noah Ralph en (live)producer Anoesj 
Sadraee. Al tijdens een van hun eer-
ste optredens dwong Lilith Effie als 
winnaar van de publieksprijs tijdens 
de Achterhoekse Band Competitie 

een plek af op Huntenpop 2016. Ze-
ker voor Nederlandse begrippen zijn 
de Achterhoekse zangeres en haar 
band iets speciaals en wellicht hun 
tijd ver vooruit.

MART HILLEN
11.00 Radio Backstage / Slingeland 
FM, Winterswijk
13.30 Popgilde clinic: Fingerstyle, 
Brugman Gaanderen
15.00 Optreden Jasper Muziek,
Winterswijk

Deze 19-jarige Lichtenvoordenaar 
won in mei 2016 de finale van Rabo 
On Stage. Juryvoorzitter Juul Dite-
weg noemde hem ‘een ambassadeur 
voor de gitaar’. In oktober 2016 won 
hij met zijn overtuigende gitaarspel 
de ‘Fingerstyle Academy Award 
2016’ en speelde daardoor samen 
met zijn held en ‘s werelds beste fin-
gerstyle gitarist Tommy Emmanuel.
Tijdens de Popgilde fingerstyle clinic 
zal Mart zijn favoriete composities 
en covers spelen en vertellen waar-
om deze stukken zo bijzonder zijn. 
Bovendien legt hij uit hoe de stuk-
ken zijn opgebouwd en hoe je deze 
stukken zelf kan spelen. Daarnaast 
vertelt hij welke gitaren, pick-ups, 
versterker en effecten hij gebruikt en 
worden er natuurlijk ook vragen uit 
het publiek beantwoord. 
 
MEET THE PRESS
21.00 uur - P8 café discotheek
Terborg
Meet The Press is een Achterhoekse 
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24 Off Shore Bob

LOCATIES: 1. Het Wapen van Baak 2. Herfkens Baak 3. Silvox Studio Bontebrug 4. De Waag Stadsbierhuys Doesburg  
5. Merlyn Muziekmeerdaagse Doetinchem 6. Wim’s Muziekkelder Doetinchem 7. Brugman Muziek Gaanderen  
8. Rockcafé Taste Groenlo 9. Heidehuus Halle-Heide 10. Café de Zwaan Hengelo 11. Theater Het Barghse Huus  
Õs-Heerenbergh 12. Verpleeghuis Gertrudis (Azora) Õs-Heerenberg 13. Den Diek Lichtenvoorde 14. Eurostudio 
Lichtenvoorde 15. P8 Café-Discotheek Terborg 16. DRU Cultuurfabriek Ulft 17. Optimaal FM Ulft 18. NR2 Vorden  
19. Kulturhuus De Vos Westendorp 20. Jasper Muziek Winterswijk 21. White Noise Studio Winterswijk 
22. Backstage / Slingeland FM Winterswijk 23. MixxiM Lounge & Cocktails Zutphen 24. Coens Tapperij Keijenborg

DAG VAN DE ACHTERHOEKSE POPMUZIEK GROEIT IEDER JAAR

Divers programma
met meer dan vijftig acts 
op twintig locaties
door de Achterhoek

Achterhoekse rock, hiphop, folkpop, electro, blues en nog veel meer muziek 
staat centraal bij de derde Dag van de Achterhoekse popmuziek op zaterdag 
26 november 2016. Het initiatief van Erik Ramaker (DRU Cultuurfabriek) en 
Meindert Bussink (Behind the Corner, Popgilde) groeit ieder jaar en biedt dit 
jaar aan meer dan vijftig Achterhoekse topmuzikanten en jonge talenten een 
podium op meer dan twintig locaties door de hele Achterhoek. Een levend be-
wijs hoe vruchtbaar de Achterhoekse popcultuur al decennia en nog steeds is!

Voor meer informatie over alle deelnemende artiesten en locaties, zie de website 
www.behindthecorner.nl/dap16

LOCATIES (selectie)

Den Diek Lichtenvoorde
Het enige poppodium van Lichten-
voorde is gehuisvest in Sociaal Cul-
tureel Centrum ‘Den Diek’. 

Eurostudio Lichtenvoorde
Eurostudio is een oefen- en opna-
mecomplex in Vragender. Het com-
plex bestaat uit twee akoestisch
ontworpen oefenruimten met een 
complete professionele backline 
en een controlekamer. In de com-

pleet digitale controlekamer van 
de studio worden opnamen, mixen 
en masters gemaakt door een jong 
en dynamisch team. De studio kan 
worden gebruikt op vaste afspraak, 
of in de losse verhuur.

Silvox Studio Bontebrug 
Al meer dan 35 jaar worden er in 
de Silvox Studio van Caspar Falke 
uiteenlopende muziekproducties 
opgenomen. Vanaf 1994 heeft de 
studio bovendien een eigen label 
en sinds 1999 werkt Silvox samen 
met Coast To Coast, die de lande-

lijke promotie en distributie ver-
zorgt. Kortom, wie bij Silvox aan de 
Bontebrug over de drempel stapt, 
treedt in de voetsporen van talloze 
muzikanten, van eigen dialect uit 
de Achterhoek tot stevige interna-
tionale rock en van tango tot feest-
muziek.

Popgilde clinics bij Brugman
Muziek Gaanderen
Popgilde is een nieuw Achterhoek-
se muziekonderwijsplatform voor 
jong en oud. Docenten en studen-
ten leren thuis via de online app 

en samen bij clinics en concerten. 
Hierdoor komen persoonlijk on-
derwijs, professionele coaching en 
creatieve ambities samen. Plezier, 
kwaliteit en betaalbaarheid staan 
hoog in het vaandel bij het groeien-
de team van docenten en coaches. 
Bij Brugman Muziek organisteert 
Popgilde voor de Dag van de Ach-
terhoekse popmuziek inspirerende 
clinics over songwriting (Midas) en 
fingerstyle (Mart Hillen). Brugman 
Muziek heeft al meer dan 60 jaar 
ervaring bij reparaties van hout 
en koper instrumenten en gitaren 

en versterkers in een eigen atelier. 
Daarnaast is er een groot assorti-
ment en staat de koffie altijd klaar.

De Waag Stadsbierhuys sedert 
1478 Doesburg
Bij “Whisky Unplugged” worden 
de allerbeste whiskies gecombi-
neerd met akoestische optredens 
van Captain Albatross (Nirvana), 
Kashmir (Led Zeppelin) en Ever-
long! Een whisky-proeverij ver-
zorgd door Alba Malts met akoesti-
sche muziek van Achterhoeks top-
muzikanten. 

BIRTH OF JOY

MART HILLEN

MIDAS

THRESHOLD

SHOCK ROYAL

SCHOOL’S OUT

ZATERDAG  
26 NOVEMBER 

2016 
MEER DAN 20 LOCATIES 

MEER DAN 30 ACTS

Actueel programma: www.behindthecorner.nl/dap16.

Achterhoekse muziek bij jou in de buurt!



bluesrock-band, die al meer dan der-
tig jaar vol energie en passie actief is. 
Het repertoire varieert van bluesrock 
tot ingetogen slow blues. De liefde 
voor muziek en het bouwen van een 
feestje staan altijd centraal.

MIDAS
14.00 uur - Popgilde clinic:
Songwriting, Brugman Gaanderen

Songwriting is inspiratie en transpi-
ratie. Van een leuk idee naar een 
killer song. Midas Treub was zanger, 
gitarist en songwriter van rockband 
The Fudge en brengt in voorjaar 
2017 zijn eerste solo album uit met 
folky power pop.

20.30 uur - DRU Cultuurfabriek Ulft
Zanger, songwriter, begenadigd gi-
tarist. Dat is Midas, die op zijn 25ste 
kan zeggen dat hij zijn halve leven al 
bezig is met muziek. Na de zilveren 
plak bij de Grote Prijs van Nederland 
wisten kenners het zeker: The Fudge 
gaat het fort bestormen.
Het liep anders. De band hield ermee 
op en zanger Midas verhuisde naar 
Barcelona. De energieke stuiterrock 
verwisselde hij voor popfolkliedjes 
die de sfeer van Neil Young en Su-
pertramp ademen. Het nieuwe jasje 
staat hem uitstekend. Dat vond ook 
Ilse deLange, die Midas meenam op 
de zegetour van The Common Lin-
nets.

Iedereen kan straks genieten als 
zijn liedjes verschijnen op zijn de-
buutalbum, wat in het voorjaar van 
2017 uitkomt! Nog voor zijn album 
verschijnt komt hij er speciaal voor 
de Dag van de Achterhoekse Popmu-
ziek mee naar Ulft !

MYRON
12.30 uur - Optreden bij Koen de 
Jonge/OptimaalFM
Myron Weenk heeft al een aantal 
optredens op haar naam staan. Zo 
was zij te zien in de Gasthuiskerk in 
Doesburg, op de AaltenDagen en in 
het openluchttheater in Engbergen, 
waar zij het door haar zelf geschre-
ven nummer ‘Dare, before it is too 
late’ zong. Myron heeft sinds 2012 
zangles van vocal coach Sandra 
Vriese en is vorig jaar begonnen met 
piano spelen. Op de Dag van de Ach-
terhoekse Popmuziek is deze bijna 
13-jarige zangeres te gast in de stu-
dio van OptimaalFM.

NODOX 
20.00 uur - Het Wapen van Baak
Nodox bestaat uit vier vrienden die 
zich uitleven in blues, rock and coun-
trymuziek. Zij spelen akoestisch en 
licht versterkt covers van The Beat-
les, The Rolling Stones, Eric Clapton, 
JJ Cale en Willy deVille. Het reper-
toire omvat rock, rock’n roll, blues, 
country en easy listening.

SCHOOL’S OUT
11.00 uur - Eurostudio Lichtenvoorde
Jonge band met een gemiddelde 

leeftijd van 16 jaar die haar eerste 
opname in de Eurostudio doet op de 
Dag van de Achterhoekse Popmu-
ziek.

SHOCK ROYAL
23.00 uur - MixxiM Lounge &
Cocktails Zutphen 
Het electro-duo Shock Royal heeft 
een verrassende hartslag. Gedre-
ven door 100% passie voor muziek, 
dompelt Shock Royal je onder in hun 
muzikale golven en neemt je mee. 
De set evolueert van pure eenvoud 
met drums , toetsen en bas tot een 
kolkende stijl gestuwd door vette 
beats, met onweerstaanbare groo-
vy baspartijen en tricky zanglijnen. 
Shock Royal was finalist Grote Prijs 
van Nederland en heeft afgelopen 
jaren op vele festivals en popzalen in 
en buiten Nederland gespeeld.

SIDEKICKS
23.00 uur - Kultuurhuus De Vos
Westendorp
De rockformatie Sidekicks bestaat 
uit 5 muzikanten die op een enthou-
siaste manier hun eigen werk ten ge-
hore brengen. Het doel van de band 
is om vaker op te treden om zo meer 
mensen met hun muziek kennis te 
laten maken. Hou je van stevige gi-
taarrock dan ben je bij de SideKicks 
aan het juiste adres!

SOUR MASH
20.00 uur - Rock café Tase Groenlo
Sour Mash, de ‘winnaar’ van de 
KUDO-avonden van het afgelopen 
seizoen, en ze mochten daarom Pig-
Pop, editie 2016, openen. Sour Mash 
is een americana swamp rock sleazy 
countryband uit de Achterhoek: 
Warnsveld/Zutphen. Opgericht rond 
2010 met sinds twee jaar een vaste 
bezetting. Muzikaal omschreven als 
de ideale soundtrack van een Ach-
terhoekse western door Quintin Ta-
rantino!

THRESHOLD (foto)
22.30 uur - DRU Cultuurfabriek Ulft
Bert Heerink, de broers Dick en Paul 
Kemper en drummer Jan Mourik ho-
ren tot de grondleggers van de pop- 
en rockmuziek in de Achterhoek. 
Als Threshold maken zij begin jaren 
zeventig naam in en buiten de regio. 
Met als hoogtepunt de zomer van 
1973, waarin zij zes weken lang als 
de huisband van popboerderij Sar-
sani fungeren. De bandleden vinden 
vervolgens hun weg bij Vandenberg, 
Normaal en de Oxx Band en verko-

pen samen miljoenen platen. Na 
het reünie-optreden in 2013 staan 
zij voor de derde editie van DAP op-
nieuw op het podium in de DRU Cul-
tuurfabriek.

 

TWEE FM
15.00 uur - Verpleeghuis Gertrudis 
(Azora) ’s-Heerenberg 
19.00 uur - Theater ‘t Barghse Huus 
‘s-Heerenbergh
22.00 uur - Kultuurhuus De Vos
Westendorp
TweeFM is een authentiek Achter-
hoeks liedjesduo bestaande Twee 
Freemde Mannen met gitaar en 
mondharmonica . Het duo wordt 
ook wel omschreven als Ferward, 
Faag, Frolijk, Ferassend, Fegetarisch 
of Ferliefd. Zo lang het maar met een 
F is, vinden zij niet dat niet erg!  De 
mannen laten zich dan ook graag in 
een feestelijk hoekje drukken, hoe-
wel ze als losgeslagen duo ook erg 
Ferassend zijn.

THE GRIT
14.00 uur - NR2 Vorden
20.00 uur - P8 café discotheek
Terborg
The GRiT brengt aanstekelijke 
modern-classic-groove-pop-rock-
muziek en heeft een repertoire dat 
varieert van klein en ontroerend 
tot vette, stevige grooverock. Type-
rend voor de ‘GRiT-style’ zijn melo-
dieus opgebouwde songs met vaak 
explosieve refreinen.

De band is in oktober de studio in-
gegaan voor de opname van een 
nieuwe single en heeft plannen om 
veel live op te treden om het nieu-
we materiaal te laten horen.

ARTIESTEN (selectie)

ALAN GASCOIGNE &
PIETER HOLKENBORG 
14.30 uur - Optreden OptimaalFM
In zijn thuisland Engeland verwerft 
hij de meeste bekendheid als gita-
rist van Screaming Lord Sutch, maar 
inmiddels woont hij al 30 jaar in Ne-
derland waar hij vooral bekend is 
geworden als gitarist van Normaal 
en de Tim Disney Band. Deze Ach-
terhoekse vingervlugge boogyman 
staat bekend als begenadigd slide- 
en labsteelgitarist.
Pieter Holkenborg is zanger/gitarist 
van de avontuurlijke rockband Au-
tomatic Sam, gitarist van het Ame-
rikaanse improvisatie collectief Ten 
East, gitarist in freejazz trio MÖTHRA! 
en gitarist in hardcorepunktrio Gene-
ration Doom. Voormalig bandlid van 
o.a. Shaking Godspeed, Backcorner 
Boogie Band en Woost. Stond op het 
podium met o.a. Yawning Man, Rhys 
Chatham, Andre Manuel, Rudeboy’s 
Club Of High Eyebrows, Jack Broad-
bent en een flinke handvol andere 
(punk)rock en experimentele bands. 

BEWARE
19.00 uur - Rock café Tase Groenlo
Beware speelt blues, rock en soul en 
bestaat uit vijf ervaren muzikanten 
uit Vorden en Doetinchem. De band 
bestaat ongeveer acht jaar het re-
pertoire bestaat uit bekende en on-
bekende up-tempo covers, afgewis-
seld met een enkele ballad.
Blikvanger van de band is zangeres 
Mieke Polman, die in vele nummers 
vocaal wordt bijgestaan door Jan 
Denekamp (gitaar) en Bert/Qbus 
van Dijk (bas). Gerard Eijkelkamp zit 
achter het drumstel en Fred Meijer 
bespeelt het Hammond-orgel.

BIRTH OF JOY
23.30 uur - Den Diek Lichtenvoorde
Met meer dan 450 shows in de afge-
lopen drie jaar en de release van een 
3LP live-album in 2015 doet de band 
menigeen herinneren aan betere tij-

den. Toen rock & roll nog ‘recht in je 
bek’ was en zich de bakpapieren lon-
gen uit het lijf perste in elke plek en 
stad waar maar een podium stond. 
Hoewel zeker geïnspireerd door de 
psychedelische kant van de jaren 
zestig en zeventig, heb je niet het 
gevoel dat je terug wordt gezogen 
in de vergoorde Perzische tapijten 
die je bij de plaatselijke kringloop-
winkel om de hoek hebt opgesnord. 
Natuurlijk, er zijn psychotische jams 
- dat wordt zeker niet ontkent, laten 
we wel wezen - maar in de slacentri-
fuge met Stoner en Grunge, inclusief 
de Punk instelling, is Birth of Joy 
vooral een band die in het bezit is 
van een eigen(wijs) smoelwerk.

DIALOGUE 
21.00 uur - Den Diek Lichtenvoorde
Dialogue is een ‘Straight in your 
face’ Groove-rock band uit Lich-
tenvoorde/Eibergen. De muziek is 
melodisch, funky en krachtig en 
kenmerkt zich door vette gitaarrifs 
onder een deken van beukende bas 
en drums. Dialogue is opgericht in 
1996 door Talie Wijlens (gitaar/zang). 
Het nummer Purple Past Tense be-
zorgde de band destijds een plaats 
in de maandfinale van de 3FM buz-
zawards, waardoor het nummer 
airplay kreeg op 3FM en KinkFM. In 
2004 plaatste Dialogue zich in Para-
diso als halvefinalist van de Amster-
damse popprijs, wonnen ze de grote 
prijs van Twente en in 2005 deed de 
band mee met de Popronde. In juni 
2006 verscheen het debuutalbum 

dat werd geproduceerd door M’her 
Filian en gemixed in Los Angeles. 

HANDSOME MOLLY 
15.00 uur - NR2 Vorden
Handsome Molly is een springleven-
de 4-mans rock ‘n roll formatie. De 
bandleden uit Doetinchem, Brum-
men, Apeldoorn en Rheden brengen 
pure, aanstekelijke rock & roll, soul 
en powerblues vol energie en passie. 
Het repertoire van de band bestaat 
voor een groot deel uit eigen num-
mers in de stijl van ZZ Top, The Black 
Crowes, The Rolling Stones. In 2015 
heeft Handsome Molly het album 
‘Free’ uitgebracht.

HOOKED 
10.30 uur - Hooked on Strings -
Optimaal FM
Harpist Judith Baakman en Hooked-
gitarist Meindert Bussink leerden 
elkaar kennen bij de bijeenkomst 
‘Er zit muziek in de Achterhoek’ dat 
georganiseerd werd door Behind the 
Corner en LKCA, het Landelijk Ken-
nisinstituut voor Cultuuronderwijs 
en Amateurkunst. Speciaal voor 
DAP16 spelen zij een arrangement 
met harp en gitaar. Ook Radboud 
Post (viool) en Mark Fisser (zang) 
verlenen medewerking.

22.30 uur - Hooked on Slash - Den 
Diek Lichtenvoorde
Hooked is de Achterhoekse roulatie-
formatie met jonge hunde en erva-
ren rott’n van gitarist Meindert Bus-
sink. In telkens wisselende formaties 
speelt de in Varsseveld getogen Zut-
phenees Achterhoekse ambiteuze 
evergreens van de inspiratiebronnen 
van zijn tijdelijke bandleden. Bussink 
deelde inmiddels al het podium met 
meer dan honderd (prominente) 
Achterhoekse muzikanten. Speciaal 
voor de Dag van de Achterhoekse 
Popmuziek formeerde Bussink met 
diverse muzikanten uit Lichten-
voorde e.o. een tijdelijke band en 
brengt hiermee een eerbetoon aan 
de legendarische gitarist van Guns n’ 
Roses en Velvet Revolver.

INDIV
20.30 uur - Theater ‘t Barghse Huus 
‘s-Heerenbergh
Indiv is een band die niet in een 
hokje te plaatsen is. Met invloeden 
van pop, rock en indie zijn zij een 
veelzijdige band die een eigen geluid 
creëert. Sinds 2014 entertaint Indiv 
mensen met zelfgeschreven muziek 
en thema’s als liefde, absurdisme, 
politiek en haat vanuit het perspec-
tief van het individu. Inspiratie haalt 
Indiv – heel afgezaagd – uit het dage-
lijkse leven, natuur, politiek en mu-
zikale helden als Queen, Muse, Foo 
Fighters en vele andere grootheden.

IRIS CURTAIN
10.00 uur Radio Backstage /
Slingeland FM, Winterswijk

KEVIN RAAYMAN & SANDRA VRIESE 
09.30 uur - Optreden Van mojn tot 
goedgoan/OptimaalFM
Als zangeres van de Perfect Show-
band heeft Sandra Vriese een druk 
jaar achter de rug. Een jaar waarin 
zij al haar eerder opgedane ervaring 
in verschillende commerciële for-
maties heeft kunnen gebruiken en 
professionaliseren. Naast de Perfect 
Showband treedt Sandra ook re-
gelmatig solo op, of met vrienden, 
zoals tijdens haar theatershow ‘I’m 
a believer’ (2015) in openluchtthea-
ter Engbergen. Na de theatershow is 
haar volgende ‘solo stap’ het opne-
men van een eigen album, waar zij 
inmiddels een aantal nieuwe songs 
voor heeft geschreven.

LILITH EFFIE
21.30 uur - DRU Cultuurfabriek Ulft
De band van zangeres Marieke van 
Ark uit Neede benadert muziek 
eigenwijs en compromisloos. De 
sleutel van de benadering ligt in de 
samenwerking tussen de zangeres, 
harpiste Janne Minke Nijp, drummer 
Noah Ralph en (live)producer Anoesj 
Sadraee. Al tijdens een van hun eer-
ste optredens dwong Lilith Effie als 
winnaar van de publieksprijs tijdens 
de Achterhoekse Band Competitie 

een plek af op Huntenpop 2016. Ze-
ker voor Nederlandse begrippen zijn 
de Achterhoekse zangeres en haar 
band iets speciaals en wellicht hun 
tijd ver vooruit.

MART HILLEN
11.00 Radio Backstage / Slingeland 
FM, Winterswijk
13.30 Popgilde clinic: Fingerstyle, 
Brugman Gaanderen
15.00 Optreden Jasper Muziek,
Winterswijk

Deze 19-jarige Lichtenvoordenaar 
won in mei 2016 de finale van Rabo 
On Stage. Juryvoorzitter Juul Dite-
weg noemde hem ‘een ambassadeur 
voor de gitaar’. In oktober 2016 won 
hij met zijn overtuigende gitaarspel 
de ‘Fingerstyle Academy Award 
2016’ en speelde daardoor samen 
met zijn held en ‘s werelds beste fin-
gerstyle gitarist Tommy Emmanuel.
Tijdens de Popgilde fingerstyle clinic 
zal Mart zijn favoriete composities 
en covers spelen en vertellen waar-
om deze stukken zo bijzonder zijn. 
Bovendien legt hij uit hoe de stuk-
ken zijn opgebouwd en hoe je deze 
stukken zelf kan spelen. Daarnaast 
vertelt hij welke gitaren, pick-ups, 
versterker en effecten hij gebruikt en 
worden er natuurlijk ook vragen uit 
het publiek beantwoord. 
 
MEET THE PRESS
21.00 uur - P8 café discotheek
Terborg
Meet The Press is een Achterhoekse 
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DAG VAN DE ACHTERHOEKSE POPMUZIEK GROEIT IEDER JAAR

Divers programma
met meer dan vijftig acts 
op twintig locaties
door de Achterhoek

Achterhoekse rock, hiphop, folkpop, electro, blues en nog veel meer muziek 
staat centraal bij de derde Dag van de Achterhoekse popmuziek op zaterdag 
26 november 2016. Het initiatief van Erik Ramaker (DRU Cultuurfabriek) en 
Meindert Bussink (Behind the Corner, Popgilde) groeit ieder jaar en biedt dit 
jaar aan meer dan vijftig Achterhoekse topmuzikanten en jonge talenten een 
podium op meer dan twintig locaties door de hele Achterhoek. Een levend be-
wijs hoe vruchtbaar de Achterhoekse popcultuur al decennia en nog steeds is!

Voor meer informatie over alle deelnemende artiesten en locaties, zie de website 
www.behindthecorner.nl/dap16

LOCATIES (selectie)

Den Diek Lichtenvoorde
Het enige poppodium van Lichten-
voorde is gehuisvest in Sociaal Cul-
tureel Centrum ‘Den Diek’. 

Eurostudio Lichtenvoorde
Eurostudio is een oefen- en opna-
mecomplex in Vragender. Het com-
plex bestaat uit twee akoestisch
ontworpen oefenruimten met een 
complete professionele backline 
en een controlekamer. In de com-

pleet digitale controlekamer van 
de studio worden opnamen, mixen 
en masters gemaakt door een jong 
en dynamisch team. De studio kan 
worden gebruikt op vaste afspraak, 
of in de losse verhuur.

Silvox Studio Bontebrug 
Al meer dan 35 jaar worden er in 
de Silvox Studio van Caspar Falke 
uiteenlopende muziekproducties 
opgenomen. Vanaf 1994 heeft de 
studio bovendien een eigen label 
en sinds 1999 werkt Silvox samen 
met Coast To Coast, die de lande-

lijke promotie en distributie ver-
zorgt. Kortom, wie bij Silvox aan de 
Bontebrug over de drempel stapt, 
treedt in de voetsporen van talloze 
muzikanten, van eigen dialect uit 
de Achterhoek tot stevige interna-
tionale rock en van tango tot feest-
muziek.

Popgilde clinics bij Brugman
Muziek Gaanderen
Popgilde is een nieuw Achterhoek-
se muziekonderwijsplatform voor 
jong en oud. Docenten en studen-
ten leren thuis via de online app 

en samen bij clinics en concerten. 
Hierdoor komen persoonlijk on-
derwijs, professionele coaching en 
creatieve ambities samen. Plezier, 
kwaliteit en betaalbaarheid staan 
hoog in het vaandel bij het groeien-
de team van docenten en coaches. 
Bij Brugman Muziek organisteert 
Popgilde voor de Dag van de Ach-
terhoekse popmuziek inspirerende 
clinics over songwriting (Midas) en 
fingerstyle (Mart Hillen). Brugman 
Muziek heeft al meer dan 60 jaar 
ervaring bij reparaties van hout 
en koper instrumenten en gitaren 

en versterkers in een eigen atelier. 
Daarnaast is er een groot assorti-
ment en staat de koffie altijd klaar.

De Waag Stadsbierhuys sedert 
1478 Doesburg
Bij “Whisky Unplugged” worden 
de allerbeste whiskies gecombi-
neerd met akoestische optredens 
van Captain Albatross (Nirvana), 
Kashmir (Led Zeppelin) en Ever-
long! Een whisky-proeverij ver-
zorgd door Alba Malts met akoesti-
sche muziek van Achterhoeks top-
muzikanten. 

BIRTH OF JOY

MART HILLEN

MIDAS

THRESHOLD

SHOCK ROYAL

SCHOOL’S OUT

ZATERDAG  
26 NOVEMBER 

2016 
MEER DAN 20 LOCATIES 

MEER DAN 30 ACTS

Actueel programma: www.behindthecorner.nl/dap16.

Achterhoekse muziek bij jou in de buurt!



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.

Grafisch Vouwer m/v

Ben jij een vouwer die kan werken met een 
volautomatische vouwmachine?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze functie bedien je zelfstandig de vouwmachine. Hierbij 
ben je verantwoordelijk voor het machinaal vouwen van diver-
se producten. Je stelt de machine volgens de voorschriften in 
en bedient de machine tijdens het vouwproces. Daarbij contro-
leer je continu of het vouwen goed verloopt.

Allround Installatiemonteur m/v

Ben jij een allround installatiemonteur? En 
zoek jij een baan waarbij je zowel installatie-
werk als onderhoud uitvoert? Dan zijn wij op 
zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als allround installatiemonteur voer jij diverse werkzaamheden 
uit. Deze bestaan onder andere uit renovaties, verbouwingen 
en het installeren van badkamers. Tijdens jouw werkzaamhe-
den ben je veelal zelfstandig aan het werk. Daarnaast verhelp 
je storingen en verricht je reparaties aan CV installaties.

CNC Frezer/Programmeur m/v

Ben jij een ervaren CNC frezer en ben jij op 
zoek naar een functie voor de lange termijn?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als CNC frezer/programmeur ben jij verantwoordelijk voor het 
vervaardigen van complexe en precieze fijnmechanische pro-
ducten. Hierbij kun je denken een kleine en middelgrote series. 
Je voert deze freeswerkzaamheden uit in een zeer moderne 
werkomgeving. Je maakt programma’s voor drie- en vijf-assige 
CNC freesmachines in Top Solid en stelt deze machines zelf-
standig in. Daarnaast maak je opspantekeningen en werkin-
structies voor de productie. Tijdens jouw werkzaamheden ga 
je voor pure kwaliteit en maak je producten voor verschillende 
industrieën.

Verkoopmedewerker Binnendienst m/v

Heb jij een commerciële instelling, ben jij 
klantgericht en heb je affiniteit met hout? Dan 
zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als verkoopmedewerker binnendienst ga je samen met de 
klant op zoek naar het best passende product. Dit doe je 
samen binnen een klein en gezellig team. Naast het adviseren 
van klanten houd jij je onder andere bezig met het opstellen 
van offertes. Hierbij is het van belang dat je goed kunt inschat-
ten wat technisch wel/niet kan. Je bent bereid om te leren 
en hier veel energie in te stoppen. Je hebt een commerciële 
drive en jouw enthousiasme weet je goed over te brengen op 
klanten.

Projectplanner m/v

Ben jij dé schakel tussen klanten, de verkoop-
afdeling en de servicemonteurs? Wil jij graag 
meedenken over verbeteringen? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als projectplanner ben jij de link tussen 
klanten, engineers, servicemonteurs en de 
verkoopafdeling. Je plant werkopdrachten, 
bestelt de benodigde onderdelen voor de 
monteurs en informeert klanten over de 
status van de werkzaamheden. Hierbij ben 
jij verantwoordelijk voor een efficiënte en 
effectieve planning, waarbij je tevens zorgt 
voor een goede administratieve afhande-
ling. Nieuwe initiatieven op het gebied van 
optimalisatie worden hierbij zeer op prijs 
gesteld.

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

www.amphion.nl

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

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

Theateragenda

tips!

'Moeders  en Zonen'
wo. 30 november

West Side Story

Het Gelders Orkest

Moeders en Zonen

De Partizanen

Purper

Martijn Hillenius

Hans Dorrestijn

Originele film uit 1961 op groot scherm

Solist: Remy van Kesteren (Harp)

Met o.a. Anne Wil Blankers en Paul de Leeuw

Welkom in Partizanië

We zullen doorgaan

De man in bonus

Het einde is zoek

Geniet van prachtige choregrafieën, schitterende 
muziek en de wereldberoemde songs ('Maria', 
'America', 'Somewhere', 'Tonight').

Remy van Kesteren: De liefde voor zijn instrument zit 
niet twee spaden, maar metersdiep. En hij is door-
drenkt met talent. 

De Broadwayhit van Terrence McNally is nu voor het 
eerst in Nederland te zien. Het debuut was in 2014 en 
werd dat jaar genomineerd voor twee Tony-awards.  

Na hun prijswinnende debuut uit 2014 gaan De 
Partizanen opnieuw het land in. Dus pak in die tas en 
gun jezelf een enkele reis naar het beloofde land!

Vier heren in rok. Dat wordt feest. Het publiek wil 
lachen, wil mooie liedjes, vertrouwde namen en ge-
zichten, kortom: wil PURPER. Dat is de trend.

Martijn gaat op zoek naar het geheim van de voor-
spoed. Met hilarische muzikale acts en rake typeringen 
neemt hij u mee op zijn zoektocht. 

Na de ervaringen met de drie jonge muzikale vrouwen,
Zazí, is het weer tijd voor onvrede, onrecht, onver-
mogen, zuivere onversneden wanhoop en lelijkheid. 

20:00 uur - Musicalfilm

20:00 uur - Klassiek Concert

20:00 uur - Toneel

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Muziektheater

20:30 uur - Cabaret

20:30 uur - Cabaret
24
do.

28
ma.

1
do.

30
wo.

1
do.

2
vr.

2
vr.

NOVEMBER 2016

DECEMBER 2016

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:
26 - 27 november, G.M. Wolsink, Laren, (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 27 november, 1e Advent, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg, 
viering Maaltijd van de Heer.
1e C: Missionair werk en Kerkgroei; 2e C: Eredienst en pastoraat
19.00 uur: Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk,
dhr. Tim Wiersum uit Wichmond.
1e C: Evangelisatiecommissie; 2e C: Herv. en Geref. kerk.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 27 november, 1e Advent, 10.00 uur: ds. J. Kool,
viering Maaltijd van de Heer.
1e C: Missionair werk en Kerkgroei; 2e C: Eredienst en pastoraat
19.00 uur: Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk,
dhr. Tim Wiersum uit Wichmond.
1e C: Evangelisatiecommissie; 2e C: Herv. en Geref. kerk.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 27 november, 10.00 uur, Zangdienst, 1e advent.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 november, 19.00 uur, Woord- en Communieviering, 
M. Storteler, parochiemedewerker. 
Zondag 27 november, 9.30 uur, Woorddienst, werkgroep. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 november, 9.30 uur, Eucharistieviering, Ceciliafeest, 
pastoor H. Scheve. 

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

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

Opslagruimte te Huur.1200 
m2 tussen Groenlo en 
Ruurlo. Goed bereikbaar 
voor vrachtwagens. Info 06-
51013164.
   

Schilder/behanger heeft nog 
tijd over. Netjes en voordelig. 
Tel. 06-1818 1234.
   

KRINGLOOP De Boedelhof 
650 m2 winkelplezier Enk-
weg 17b in Vorden di t/m 
vrij 9.00-17.00 zaterdag 9.00-
16.00 laatste zat. v/d maand 
magazijnverkoop Tel. 0575-
555456 Wij zijn ook een leuke 
dagbesteding voor mensen 
met een afstand tot de ar-
beidsmarkt dus is er iemand 
die u kent(of u zelf) die on-
dersteuning nodig heeft, bel 
gerust voor meer info.
   

Gezocht: oude brommers 
en onderdelen van o.a. 
Zundapp en Kreidler. Brom-
fietszaken opgelet! Wij ko-
pen ook graag uw oude win-
kelvoorraad op. Tel. 06-526 
8461.
   

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

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

Echte zwarte Piet bestellen, 
het Pieten Bureau pieten-
bureau2016@outlook.com 
mailen of 06-5361 4985 bel-
len.
   

Reurlse Midwinterhoarn-
wandeling. Zondag 27 nov. 
a.s. van 10.00 - 16.00 uur bij 
Pannenkoekboerderij De Hei-
kamp. (starten kan tot 14.00 
uur). Keuze uit 3 routes: 6, 15 
en 20 km. Volw. € 3,50, kind. 
€ 1,50 Inl. bij VVV Ruurlo tel. 
0573-453926 en via www.
vvvhartjeachterhoek.nl
   

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

Te huur gezocht vrijstaande 
woning of woonboerderij 
door rustig echtpaar 60+ 
voor langere tijd. Max. huur 
€900,- pmnd 06-53369853, 
pieterrebergen@gmail.com

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Vlooienmarkt
Westervoort

Zondag 27 november 
10.00 / 17.00 uur

Sporthal Planets de Pals
Emmerik 5

Info. Kr. Huur 
tel. 06-39108152

www.animo-vlooienmarkten.nl

GROTE 
VLOOIENMARKT
‘S HEERENBERG

Zondag 4 december
10.00 - 17.00 uur

Laco Sportcentrum
Oude Doetinchemseweg 43

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

VLOOIENMARKT
VORDEN

Zondag 4 december
10.00 - 17.00 uur

SPORTHAL 
‘T JEBBINK

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

VLOOIEN
MARKT

ZON. 11 DECEMBER
VAN 10.00-17.00 UUR

Info Kraam HUUR

ANIMO-VLOOIENMARKTEN.NL

SPORTHAL BEUMERSKAMP
BREEDESTRAAT 39

DOESBURG

06-39108152



mens, wat ben je mooi

“Ook kinderen die moeilijk lopen of weinig kracht in hun benen hebben, 
moeten kunnen genieten van een potje samen voetballen.” Erna wil met 
haar Stichting Doelpunt ouders én clubs laten zien wat er allemaal wel 
mogelijk is voor hen bij voetbalclubs. Zelf vindt ze haar inspanningen niet 
bijzonder, ze is gewoon een ‘bijtertje’. Maar waarom vindt haar man haar 
echt een mooi mens? We ondervragen hen beide.

Als we Erna uitdagen om te vertellen wat 
haar een mooi mens maakt, valt ze ons halver-
wege al in de rede. “Ik doe niets bijzonders. Er 
zijn mensen die veel meer teweegbrengen. En 
ik run de stichting niet alleen hè.” 

We herhalen de vraag, en aarzelend zegt ze: 
“Mijn goede eigenschap is ook meteen mijn 
lastige kant: ik ben een bijtertje. Ik geef niet 
op.” Jeroen, wat maakt Erna een mooi mens 
volgens jou? “Ze is eerlijk, oprecht. En ze zet 
zich vol overgave in voor iets als ze weet dat 
dat ertoe doet,” klinkt het direct.

 
Voetbal voor iedereen 

Dat Erna samen met Jeroen aan de basis 
stond van de Stichting Doelpunt en ze zich 
nu als voorzitter zo inzet, heeft alles te 
maken met zoon Rick (14). Hij werd geboren 
met Cerebrale Parese (CP), een houding- en 
bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt 
door beschadiging van de hersenen. “Rick is 
meervoudig beperkt, maar heeft gelukkig een 
milde vorm.” 

Al van kleins af aan is Rick dol op voetbal. 
Hoewel zijn motoriek niet zo goed was en hij 
weinig kracht in zijn beentjes had, ging het 
bij de mini’s prima. Maar hoe moest dat later 
bij de F’jes, binnen het reguliere voetbal? 
“Het enige alternatief bleek het G-voetbal, voor 
gehandicapten, maar dat wordt voor 90 - 95%

zich heen weet te verzamelen die zich ook 
graag sterk maken voor hetzelfde doel.”

Het belang van de 10
Erna is veranderd door Rick. “Vroeger wilde 

ik alleen maar tienen halen. Ik was niet mak-
kelijk voor mezelf, en ook niet voor anderen. 
En toen kreeg ik Rick. Hij is op een heel eigen 
manier een 10, het is zó’n mooi kind. Hij is 
altijd positief, heeft een gouden randje. Hij 
laat mij zien dat je heel mooie dingen kunt 
doen, zonder tienen te halen.” Vroeg ze zich 
voorheen wel eens af waarmee ze verschil kon 
maken, nu weet ze dat je zelfs op heel kleine 
schaal al veel kunt betekenen. “Of je nou één 
kind super blij maakt of er 100 een leuke dag 
hebben: het dóet ertoe.” 

Oprecht doen, niet afwachten
Erna doet dus veel moois voor de kids en 

voor haar zoon Rick. Maar wat doet het met 
Erna om te horen waarom Jeroen haar een 
mooi mens vindt? 

“Ik vind het mooi om te horen. Bijzonder. 
En dat oprechte herken ik wel: het raakt mij 
echt wat ik kan betekenen met de stichting. 
Als ik tijdens een voetbaldag die pure blijd-
schap zie bij de kinderen, en hoe hun ouders 
daardoor worden geraakt, maakt mij dat ook 
blij. Tegelijkertijd vind ik het normaal dat je 
doet wat je kunt. Als je ergens zelf iets aan 
kunt doen, dóe er dan ook wat aan. Ik houd 
niet van afwachten.” Jeroen lacht: “En bij Erna 
is het vol gas of niks, mooi mens!”

Vergeet je zorgen en doe lekker mee!

gespeeld door kinderen en volwassenen met 
een verstandelijke beperking. Dat was geen 
100% fit voor Rick,” vertelt Erna. Ouders, 
kinderen en voetbalclubs zelf zijn niet genoeg 
bekend met de mogelijkheden die er zijn om 
ook kinderen met andere soorten beperkingen 
mee te laten spelen. Of dat nou in een G-team 
is, of binnen het reguliere voetbal. 

Daar brengt de stichting verandering in. Ze 
organiseert onder meer voetbaldagen met 
Heracles en De Graafschap en lessen op 
Onderwijscentrum Het Roessingh in Enschede 
samen met FC Twente. Hiermee opent ze deuren 
voor kinderen met een beperking binnen G- 
en reguliere teams. Jeroen: “Erna krijgt veel 
voor elkaar. Omdat ze écht is, en mensen om 

Wil je meer mooie mensen zien, die verrast worden door anderen met hoe mooi ze eigenlijk zijn? Of wil je ontdekken waarom dit je bewezen sterker maakt? 
Je vindt het allemaal op menzis.nl/mooimens

ADVERTENTIE

Mens, kijk eens naar jezelf. En bewonder, verwonder hoe bijzonder je eigenlijk bent.
Het is soms lastig om in te zien wat je een mooi mens maakt. Terwijl het bewezen is dat dit je sterker maakt. Daarom probeert Menzis 

op allerlei manieren mensen hiermee te helpen. Bijvoorbeeld door ze naar zichzelf te laten kijken door de ogen van een ander.

Links: Jeroen Koeslag, de man van Erna. Rechts: Erna Koeslag.

MooiMens
Wie: 
Erna Koeslag (45)
Mooi mens omdat: ze zich met hart en ziel 
inspant om kinderen met een motorische 
of meervoudige beperking te laten 
genieten van voetbal


