
Een antiek jachtgeweer keert na bijna  
60 jaar terug naar boerderij ‘t Hietveld, 
aan de Van Lennepweg in Vorden. B  9

Kasteel Vorden nieuwe festivallocatie voor 
Mañana Mañana
VORDEN - ‘Het meest relaxte festival van Nederland’ heeft een nieuwe 
locatie gevonden voor het evenement op 15,16, 17 en 18 juni 2017. 
Kasteel Vorden en de mooie, groene omgeving is de plek waar 
Mañana Mañana neerstrijkt komende zomer. De kaartverkoop start 
op 15 december via www.mananamanana.eu en bij alle Primera’s 
in Nederland. In de loop van januari zullen de eerste geboekte acts 
worden bekendgemaakt.

De Feestfabriek Alles Komt Goed 
BV, de organisatie van Mañana 
Mañana, heeft in Kasteel Vorden 
een nieuwe, geschikte locatie ge-
vonden. Kasteel Vorden en de di-
recte omgeving zijn prachtig, met 
veel groen, een bos met oude bo-
men en een mooie vijver in een 
glooiend landschap. De Feestfa-
briek zocht naar een groene, bos-
rijke en sfeervolle locatie vergelijk-
baar met Landgoed Enghuizen in 
Hummelo, waar de eerste vier edi-
ties van het festival plaatsvonden.

Die zoektocht is geslaagd met het 
nieuwe festivalterrein in de Ge-
meente Bronckhorst. Burgemees-
ter Marianne Besselink: “Mañana 

Mañana is een geweldig festival 
voor jong en oud. De relaxte sfeer 
past perfect in Bronckhorst, waar 
nog veel ruimte is voor ontspan-
ning en activiteiten in een fantas-
tische omgeving. Ik ben blij dat 
dit festival weer een plek in onze 
gemeente heeft gevonden!”

Kaartverkoop
De kaartverkoop voor Mañana 
Mañana start op 15 december om 
11.00 uur via de website www.
mananamanana.eu (de Feestfa-
briek Alles Komt Goed B.V. rekent 
geen servicekosten) en bij alle Pri-
merawinkels in Nederland (2,50 
euro servicekosten per ticket). Tot 
1 januari wordt een aantal kaart-

soorten voor gereduceerd tarief 
aangeboden. De korting beloont 
het vertrouwen van Vroege Vogels, 
zo kost een dagkaart tot 1 januari 
slechts 20 euro (na 1 januari 30 
euro) en een passe-partout kost 
tot het einde van het jaar maar 50 
euro (na 1 januari 75 euro). 

Voor maar 25 euro mogen bezoe-
kers hun camper of caravan op het 
festivalterrein parkeren. Kinderen 
tot 1,40 meter hebben gratis toe-
gang tot Mañana Mañana. Voor 
kids langer dan 1,40 meter en tot 
en met 15 jaar oud zijn er jeugd-
kaarten, daarop geldt geen kor-
ting; een dagkaart voor de jeugd 
kost 10 euro, een passe-partout 
voor jeugd kost 25 euro. Kopers 
van een passe-partout zijn, net als 
vorig jaar, al op donderdagavond 
15 juni vanaf 18.00 uur van harte 

welkom. Over beschikbaarheid en 
prijs van dagkaarten voor de don-
derdag en over de invulling van de 
donderdagavond wordt op een la-
ter moment meer bekendgemaakt.

Suggesties?
Op 25 november meldde Mañana 
Mañana dat het op zoek was naar 
een nieuwe festivallocatie. De 
kaartverkoop die op 1 december 
zou starten werd daarom uitge-
steld. Het festival merkte op dat 
het zich aanbevolen hield voor 
suggesties voor nieuwe festivallo-
caties. Festivalgangers die Mañana 
Mañana een warm hart toedragen, 
leverden in totaal tientallen sug-
gesties aan.
   

 ■ Kasteel Vorden 
www.mananamanana.eu

 

Firecracker Party
VORDEN- Nieuwjaarsnacht van 
01:00 tot en met 04:30 vindt in het 
Kulturhus in Vorden de Firecracker 
Party plaats. Een aantal oudere jon-
geren uit Vorden vond het jammer 
dat het Nieuwjaarsfeest dit jaar niet 
door zou gaan vanwege het stoppen 
van de STEVO, met als resultaat de 
Firecracker Party met DJ Martin. Op 
zaterdag 17 december is de Firecrac-
ker Party op de Kerstmarkt in Vor-
den vertegenwoordigt en kunnen 
de kaarten (5 euro) gekocht worden. 
Tevens is er een verloting met leuke 
prijsjes en een drietal Firecracker VIP 
arrangementen! Als klap op de vuur-
pijl introduceert de Firecracker Party 
‘The Silent Disco’ waarbij je met een 
draadloze koptelefoon kunt schake-
len naar: Kerstliedjes, Firecrackers 
en Partycrackers. Kaarten zijn alleen 
in de voorverkoop verkrijgbaar. 
   

 ■ facebook.com/firecrackerparty 

Vordenaar 
doet mee aan 
handbikebattle 
Oostenrijk
Wilco Klein Nengerman wil 
volgend jaar deelnemen aan 
een sportieve handbikebattle 
in Oostenrijk. 

B  5

50  nr.

Ruim   
800 deelnemers  
Grote Veld veldrit
VORDEN - Afgelopen zondag 11 
december genoten, onder ideale 
weersomstandigheden, ruim 800 
deelnemers van de door de VRTC 
de 8 kastelenrijders uit Vorden uit-
gezette A.T.B. veldrit. Om 08.00 uur 
melden zich al de eerste deelne-
mers zodat ze ruim op tijd waren 
om op tijd van start te kunnen gaan. 
Tot 10.00 uur passeerden ruim 800 
deelnemers de inschrijftafels. Bij 
scan en go stond op een bepaald 
moment een kleine file, maar deze 
was ook al gauw weer door de leden 
van de organiserende vereniging 
opgelost. Ook de parkeerwachters 
hadden hun handen vol om alles in 
goede banen te leiden.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

13 december 2016  

0573 - 25 17 61

Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

www.agem.nu

ZONNEPANELEN
Zonder 

investering 

direct voordeel!

Gewijzigde inleverdata voor de editie van week 52 
(week na Kerst). Voor het aanleveren van advertenties of persberichten geldt:

uiterlijk donderdag 22 december 12.00 uur
(Familieberichten in overleg)

 

Stationsweg 18  Terborg    WWW.MARON.NL

MOOIE NIEUWE 

ACCESSOIRES
VEEL UIT VOORRAAD LEVERBAARELKE

ZONDAG 
OPEN! 

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.

Woensdag 21 december zijn wij

Gert en Riky Hiddink

50 jaar getrouwd.
 

Gelegenheid om ons te feliciteren van
    14.30 - 16.30 uur in zaal 'Den Bremer'

Z-E weg 37, Toldijk.

 
'de Bult', Beekstraat 13 
7227 NC Toldijk

    Na een lange ziekteperiode is toch nog vrij
onverwacht overleden onze broer, zwager en oom

Tonnie Berendsen

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden:
Vorden:
Vorden:
Vorden: 
Vorden: 

Zutphen:
Vorden: 
Drempt: 

Doetinchem: 
Vorden: 
Vorden: 

 

Riek, Joop † en Johan
Ben †
Henk en Riet †
Wim en Nelly
Theo †
Jan †, Ria en Jan
Anny en Theo †
Marie en Jan
Lies en Harrie
Frans
Trees †, Ap en Gerda 
Neven en nichten

6 december 2016
Enzerinckweg 14
7251 JL Vorden
 

De crematie heeft zaterdag 10 december 
plaatsgevonden.

 
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken.
Haar leven was ons allen zoveel waard.

Zij was een van die stille, geestelijk sterken,
die iedereen, alleen zichzelf niet spaart.

 

Met groot verdriet, maar vervuld van mooie herinneringen,
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en mijn baasje

Gerda Hermina Johanna 
Eijkelkamp - Helmers

 

~ Gerda ~

M Eibergen
23 juli 1945

T Zutphen
7 december 2016

Leo Eijkelkamp
 

Huub en Amy p
 

Sibilla en Siemen
 

Bobbie v

Correspondentieadres:
 

Brinkerhof 34
7251 WR  Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
woensdag 14 december van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
 
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Verdrietig zijn wij dat na een kort ziekbed rustig is 
ingeslapen op de leeftijd van 83 jaar onze broer en 
zwager
 

Derk Bosch
echtgenoot van Hentje Bosch-Bouwmeester

 
Hengelo Gld.    Wim en Gerda Bosch-Nijenhuis+
                             Antje Harmsen-Steenblik
Hengelo Gld.    Jan en Gerda Bosch-Bosman
Doetinchem     Betsie en Bennie Westerink-Bosch

Wij wensen Hentje, kinderen en kleinkinderen kracht 
om dit verlies te dragen.

Vorden, 7 december 2016

Verdrietig maar met mooie herinneringen hebben 
wij afscheid moeten nemen van onze zwager en oom. 

In de leeftijd van 87 jaar.

Bernard Wunderink

echtgenoot van 
Johanna Berendina Wunderink- Rossel

Vorden, 6 december 2016

Vorden: 
Vorden: 

Barchem:

A. Fokkink - Rossel & B. Fokkink †
J. Weenk & B. Weenk - Rossel  †
A. Rossel & A. Rossel - Groot Wassink
Neven en nichten

Onze trouwste supporter
 

Gerda Eijkelkamp-Helmers
 
is overleden

Zonder haar enthousiasme zal het voortaan stiller 
zijn in de sporthal... 
Wij wensen de familie veel sterkte toe

Volleybalteam DASH Heren 2

Het is goed zo.

Bescheiden, zorgzaam, lief, secuur.

Mijn lieve man, mijn (schoon)vader en trotse opa is  
in ons bijzijn toch nog onverwacht overleden.

Derk Bosch
Ruim 60 jaar gehuwd met

Hentje Bouwmeester

Hengelo (Gld), Zutphen,
10 december 1932 7 december 2016

H. Bosch-Bouwmeester

Gerard en Ria

Erwin en Anneloes

Jarno

Daniëlle

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

Het Jebbink 14, 7251 BL Vorden

 
't is goed zo.

 
Groot was zijn liefde
groot het verdriet

mooi de herinneringen
die hij achterliet

 
Met verdriet geven wij u kennis van het

overlijden van

Jaap Korenblek
M Vorden
1 oktober 1938

T Vorden
9 december 2016

 
Hermien Korenblek - Broekman
 

Ans en André
   Lieke en Boet
 

Dinie en Gerard
   Gerben en Laura
   Desiree en Kevin
 

Janny en Gerard
   Jasper en Michelle
   Iris
 

Hennie en Gerard
   Suze
   Vera

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de
medewerkers van thuiszorg Sensire en Huisartsenpraktijk
Albers en Tanis voor de aandacht en liefdevolle
verzorging.

 
Zelstweg 3
7251 JR  Vorden

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
op woensdag 14 december van 19.30 tot 20.00 uur
in crematorium de Omarming, Voorsterallee 95 te
Zutphen.
 

De afscheidsbijeenkomst zal worden gehouden op
donderdag 15 december om 14.30 uur in de aula
van bovengenoemd crematorium.
 

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

Geen bloemen.

Heden bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van

Bernard Wunderink

Jarenlang was hij marktmeester en heeft hij veel 
voor de Vordense markt betekend. Hij was zeer 
betrokken bij het Vordense marktwezen.
 
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie heel veel 
sterkte.

 Namens de Marktvereniging Vorden

Hierbij nemen wij afscheid van onze kameraad

Jaap Korenblek

  Gerrit en Dini Groot Jebbink
  Derk en Gerrie Nijenhuis
  Gerrit en Marie Barink
  Jan † en Grietje Doornink

Vorden, 9 december 2016

Ons bereikte het droevige bericht dat maandag
6 december op 87-jarige leeftijd is overleden ons erelid

Bennie Wunderink

Bennie is vanaf het prille begin niet alleen betrokken 
geweest bij rijvereniging de Graafschap als rijdend 
lid, maar ook als bestuurslid.
 
We wensen zijn vrouw, kinderen en 
(achter)kleinkinderen veel sterkte met de verwerking 
van dit verlies.

 leden en bestuur
Rijvereniging & Ponyclub 
de Graafschap Vorden



‘Locatie in Vorden minstens zo 
mooi als die in Hummelo’

VORDEN - “De locatie bij Kasteel Vorden is minstens zo mooi als 
Landgoed Enghuizen in Hummelo.” Ilja Vaags van De Feestfabriek is 
erg blij dat het festival Mañana Mañana zijn tenten komend jaar kan 
opslaan op het landgoed aan de rand van het Achtkastelendorp. “We 
hebben het ons moeilijk gemaakt door de eis te stellen dat de locatie 
niet minder mag zijn dan die in Hummelo. Wat betreft het terrein zijn 
er zelfs voordelen ten opzichte van Enghuizen.”

De afgelopen vier jaren vond het 
festival plaats op Landgoed Eng-
huizen in Hummelo, maar na 
overleg met grondeigenaar Graaf 
van Rechteren Limpurg is beslo-
ten om te verhuizen. De grond-
soort in Hummelo is niet de meest 
geschikte om als evenemententer-
rein dienst te doen en daarnaast is 
het qua logistiek geen gemakkelij-
ke plek om met zwaar materieel te 
bereiken. Bij slecht weer heeft de 
natuur op Landgoed Enghuizen 
meer tijd nodig om te herstellen 
van een vierdaags festival als Ma-
ñana Mañana dan op andere loca-
ties het geval zou zijn.

Terrein geschikter
Vaags: “Logistiek gezien is de loca-
tie in Vorden veel beter geschikt. 
De toegangsweg naar het kasteel 
is verhard en doordat achter het 
terrein langs geasfalteerde wegen 
liggen is het voor ons veel mak-
kelijker om het terrein (backstage) 
met zwaar materieel te bereiken. 
Zeker niet onbelangrijk is de aan-
wezigheid van een trein- en bus-
station op loopafstand, hierdoor 
is de bezoeker niet meer ‘genood-
zaakt’ met een auto te komen. De 
locatie is op zandgrond, bij regen 
kan deze grond zich beter en snel-
ler herstellen waardoor er minder 
schade ontstaat.” Het festivalter-

rein zal net als in Hummelo onge-
veer twintig hectare beslaan.

Tientallen tips van bezoekers
Via de mail, Facebook, Twitter en 
telefonisch stroomden tientallen 
tips voor een nieuwe locatie bin-
nen bij De Feestfabriek. Kasteel 
Vorden zat er ook bij, maar ook 
veel locaties die nog niet ‘in the 
picture’ waren. “Het was voor ons 
echt een verrassing dat Mañana 
Mañana zo wordt gedragen door 
de bezoekers. Geweldig dat zij 
bereid waren zo met ons mee te 
denken.” 

Uniek feest in de natuur
Deze positieve houding vond de 
organisatie ook bij kasteelvrouw 
Karin de Rouw en het Geldersch 
Landschap, de stichting die het 
landgoed rondom het kasteel be-
heert. “Er is een goede match tus-
sen de betrokken partijen”, vindt 
Vaags. “Een echte win-win-situa-
tie voor ons allemaal.” 

De medewerkers van De Feestfa-
briek zijn allemaal al naar het ter-
rein geweest om een beeld te krij-
gen van de mogelijkheden voor de 
aankleding en inrichting van het 
terrein. “De intieme sfeer waarin 
je van het ene wereldje naar het 
andere struint, moet overeind blij-

ven. In Vorden zullen ongeveer 
net zoveel podia als in Hummelo 
komen. Ook straattheater en acti-
viteiten als het forelvissen blijven 
op deze nieuwe locatie mogelijk.”

Samen, duurzaam en lokaal
Samenwerken, duurzaamheid en 
lokaal zijn begrippen die ingebak-
ken zijn in het Mañana Mañana-
festival. “We dagen muzikanten 
uit om tijdens Mañana Mañana 
een bijzondere act op te voeren. 
Bezoekers mogen ook hun in-
strumenten meenemen om zelf 
muziek te maken op het terrein. 
Festivalgangers, maar ook buurt-
bewoners en ondernemers uit 
Vorden en omgeving zijn van har-
te uitgenodigd om mee te denken 
over de invulling van het festival. 
Halverwege januari worden de 
eerste acts bekendgemaakt.

De Rouw erg trots op komst 
Mañana
Karin de Rouw laat weten erg 
trots en blij te zijn met de komst 
van het festival naar haar kas-
teel. “Ik ben zelf al eens naar 
Mañana Mañana in Hummelo 
geweest en vond het erg leuk.” In 
haar kasteel zal voor de bezoe-
ker ook van alles te doen zijn. 
“Samen met de creatievelingen 
van De Feestfabriek gaan we kij-
ken wat er allemaal mogelijk is.” 
Ze hoopt dat de organisatie en 
bezoekers zich thuis voelen in 
Vorden. “De intentie is om het 
festival hier meerdere jaren te 
houden.”

   

Vordense kerstmarkt voor hele gezin
VORDEN - Het is al jaren een begrip in de regio, de Kerstmarkt in 
Vorden. Een kerstmarkt zoals een kerstmarkt moet zijn: met houten 
kramen, vuur om je aan te warmen en met veel livemuziek. Dit jaar 
is de kerstmarkt op zaterdag 17 december van 14.00 tot 19.00 uur. 
De kerstmarkt wordt geopend door het uitrollen van de ‘rode loper’. 
Dit is een nieuw wandel- en fietspad van rode stenen, die Vorden-
Zuid met het centrum van Vorden verbindt. 

Op de kerstmarkt staan maar liefst 
45 standhouders die hun produc-
ten aanbieden of een demonstra-
tie geven, zoals (midwinter)hoorn 
bouwen. Vorig jaar was er voor 
het eerst een preuverie. Bij ver-
schillende standhouders kon men 
kleine hapjes kopen. Op de tradi-
tionele kerstmarkten in Duitsland 
is het eten en drinken altijd al een 
belangrijk onderdeel van de kerst-
markt. In Vorden bleek dit ook een 

goede aanvulling. Dit jaar is het 
assortiment daarom uitgebreid. 
Vele (horeca)bedrijven uit (de 
omgeving van) Vorden zijn aan 
de slag gegaan om kleine hapjes 
te bedenken en speciaal te berei-
den voor de kerstmarkt. De hap-
jes kosten allemaal onder de vijf 
euro. De bezoekers met contant 
geld in de portemonnee, komen 
dus gegarandeerd met een volle 
maag thuis. Tussen 14.00 en 19.00 

uur zijn er tien verschillende mu-
zikale optredens. Dit varieert van 
sing- en songwriters en koren, tot 
wereldmuziek en Oostenrijkse 
liedjes. Deze optredens zijn op het 
podium op de markt. In de kerk 
is vanaf 13.00 uur een optreden 
van de Harmonie Vorden en het 
Vordense Mannenkoor. Door het 
grote aanbod aan stands en op-
tredens, verwacht de organisatie 
dat het gezellig druk wordt in het 
dorpscentrum van Vorden. Voor 
de volwassenen is er voldoende 
te beleven, maar ook aan de kin-
deren is gedacht. Zij konden van 
oudsher al broodbakken en ezeltje 
rijden. Dit jaar kunnen ze ook hun 
energie kwijt met sneeuwballen 
gooien en cupcakes versieren. 

Afwisselend parcours Grote Veld
Vervolg van voorpagina

VORDEN - Eenmaal op de fiets kon-
den de deelnemers genieten van 
een afwisselend parcours door het 
Grote Veld en over de Lochemse 
berg. Tijdens de pauze waren er 
weer overheerlijke gehaktballetjes 
en was er een kop warme bouillon. 
Bij terugkomst kon de fiets worden 
afgespoten en maakten de deelne-
mers graag gebruik van een hapje 
en een drankje in de kantine van 

voetbalvereniging Vorden. Uiter-
aard werd daar de tocht in geuren 
en kleuren nog even met elkaar 
door genomen. Veel positieve re-
acties mochten de leden van de 
VRTC in ontvangst nemen. Voor 
zover bekend hebben zich geen 
persoonlijke ongelukken voor ge-
daan en kan de organisatie tevre-
den terugkijken op deze tocht en 
zich al vast gaan voorbereiden op 
de Kastelentocht van 29 januari 
2017.

   

Actiemarkt Vorden
VORDEN - Op vrijdag 16 december 
houdt de marktvereniging Vorden 
weer een actiemarkt. Wanneer u 
aankopen doet op de markt krijgt u 
enveloppen waarbij u kans maakt 

op mooie prijzen. Bij de speci-
ale kraam van de marktvereniging 
mag u zelf uw prijs uitzoeken. Net 
zoals andere keren zijn er weer 
leuke en lekkere prijzen te krijgen.

   

Vrienden voor het ijsplezier
VORDEN - Deze week werd be-
kend dat schaatsen op natuur-
ijs is toegevoegd aan de lijst van 
Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed. Een mooi ini-
tiatief want het schaatsplezier is 
een typisch Nederlands gebeuren. 
Om dit in stand te kunnen houden 
in een periode zonder natuurijs, 
vraagt Vordense ijsvereniging u 
om ‘Vriend van de ijsvereniging 
te worden’ (de vereniging is aan-

wezig op de kerstmarkt). Dit kan 
met een jaarlijkse bijdrage van 10 
euro. Jaarlijkse vaste kosten als 
het vastrecht voor energieleve-
ring, verzekeringen, bankkosten, 
pacht en gemeentelijke WOZ zijn 
een aanslag op het voortbestaan 
van toekomstig ijsplezier. Met een 
jaarlijkse bijdrage kan de ijsver-
eniging ook in de toekomst klaar 
staan voor ijsplezier voor jong en 
oud als de vorst het toelaat.

   

Inzameling snoeihout paasvuur 
Kranenburg
KRANENBURG - Op zaterdag 21 ja-
nuari start de stichting CCK weer 
met het inzamelen van snoeihout 
voor het paasvuur 2017. Van 10.00 
tot 16.00 uur is het terrein aan de 
Bergkappeweg in Kranenburg 
open voor het storten van snoei-
hout. Er kan gratis worden gestort. 
Snoeihout met een maximale 

dikte van 10 centimeter is toege-
staan. Ook kerstbomen, struiken 
en heesters zonder kluit zijn wel-
kom. Ander afvalhout zoals plan-
ken en pallets kunnen niet worden 
achtergelaten. De volgende dagen 
waarop er hout gebracht kan wor-
den zijn zaterdag 18 februari en 18 
maart.

   

Kerstviering PCOB afdeling Vorden
VORDEN - Op vrijdag 16 december 
om 14.00 uur hoopt de PCOB af-
deling de Kerstviering in De SooS 
(Dorpscentrum) te Vorden te hou-
den. De meditatie zal worden ver-
zorgd door Marian Storteler uit 
Ruurlo, die ook betrokken is bij de 

samenstelling van de Kerstliturgie. 
Na de pauze zal bestuurslid Wim de 
Lange uit Toldijk een verhaal ver-
tellen over de Drie Wijzen uit het 
Oosten. Een goede voorbereiding 
op het naderend Kerstfeest. Komt 
allen deze bijeenkomst bijwonen.

   

Sing In Vorden: lekker meezingen  
in kerstsferen
VORDEN - De Sing In-middagen in 
Vorden worden erg goed bezocht 
en veel mensen beleven er een ge-
zellige meezingmiddag in het Kul-
turhus. Met de muzikale begelei-
ding van Dick Wagenvoort op ac-
cordeon worden liedjes van vroe-
ger weer gespeeld en gezongen. 
De komende Sing In staat gepland 
op dinsdag 13 december om 14.00 

uur. Deze middag wordt volop 
aandacht besteed aan kerstlied-
jes. De Sing In-middagen worden 
georganiseerd in samenspraak 
met het Achterhoeks programma 
Lang Leve Kunst en Naoberschap 
en vinden plaats in het Kultur-
hus, Raadhuisstraat 2, Vorden. De 
eerstvolgende Sing In in 2017 is op 
dinsdag 14 februari.

Kasteel Vorden is de nieuwe plek voor het relaxte festival Mañaña Mañaña. Foto: Archieffoto Contact - Marc Biesterbos

Tot 10% korting
op uw zorgverzekering

Kijk wat u kunt besparen op
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief
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Woensdag 14 december: Bosuiensoep/ Varkensmedaillon met 
champignonsaus, aardappelkroketten en groenten.

Donderdag 15 december: Boerenkool met rookworst en verse 
worst, jus en zuur/Bavaroise met slagroom.

Vrijdag 16 december: Tomatensoep/Zalmfilet met dille saus, 
gebakken aardappelen en groenten.

Zaterdag 17 december: Kipsaté met pindasaus, aardappelen 
en rauwkostsalade/IJs met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 19 december: gesloten

Meld U nu aan voor onze nieuwsbrief (via www.grandbistroderotonde.nl) 
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

Geen tijd om te koken voor Kerst? Kies hieronder de dagmaaltijden.

Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 18 dec.

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden kipfilet

GRATIS 100 GRAM EIERSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Biefstuk 

stroganoff

1

95

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Handgeknoopte

rollade's

10 % KORTING

SPECIAL

Escalope de 

veau

3

95

100 gram

MAALTIJD IDEE

Witlof

schotel

5

50

500 gram

Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 18 dec.

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl
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Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 18 dec.

D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

bestellingen@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden kipfilet

GRATIS 100 GRAM EIERSALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Biefstuk 

stroganoff

1

95

100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Handgeknoopte

rollade's

10 % KORTING

SPECIAL

Escalope de 

veau

3

95

100 gram

MAALTIJD IDEE

Witlof

schotel

5

50

500 gram

A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n
 
z
i
j
n
 
g
e
l
d
i
g
 
v
a
n
 
1
2
 
t
/
m

 
1
8
 
d
e
c
.

D
.
J
.
 
V

l
o

g
m

a
n

, keu
rslager

Z
u

t
p

h
e
n

s
e
w

e
g

1
6

,
V

o
r
d

e
n

T
e
l
.

0
5

7
5

-
5

5
 
1

3
 
2

1
,

b
e
s
t
e
l
l
i
n

g
e
n

@
v
l
o

g
m

a
n

.
k
e
u

r
s
l
a
g

e
r
.
n

l

w
w

w
.
v
l
o

g
m

a
n

.
k
e
u

r
s
l
a
g

e
r
.
n

l

V
L
E

E
S

W
A

R
E

N
K

O
O

P
J
E

B
i
j
 
1

5
0

 
g

r
a

m
 
g

e
b

r
a
d

e
n

 
k

i
p

f
i
l
e

t

G
R

A
T
I
S
 
1

0
0

 
G

R
A

M
 
E
I
E
R

S
A

L
A

D
E

T
R

O
T
S
 
V

A
N

 
D

E
 
K

E
U

R
S
L
A

G
E
R

B
i
e
f
s
t
u

k
 

s
t
r
o

g
a
n

o
f
f

1

9
5

1
0
0
 
g
r
a
m

K
E
U

R
S
L
A

G
E
R

K
O

O
P
J
E

H
a
n

d
g

e
k
n

o
o

p
t
e

r
o

l
l
a
d

e
'
s

1
0
 
%

 
K

O
R

T
I
N

G

S
P
E
C

I
A

L

E
s
c
a
l
o

p
e
 
d

e
 

v
e
a
u

3

9
5

1
0
0
 
g
r
a
m

M
A

A
L
T
I
J
D

 
I
D

E
E

W
i
t
l
o

f

s
c
h

o
t
e
l

5

5
0

5
0
0
 
g
r
a
m

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

  Gratis adviesgesprek  
 Wij declareren direct voor u
 Geen tandartsverwijzing nodig

diseraad
praktijk voor
kUNStGEBittEN

ik ben 
blij met 
mijn 
klikgebit

WWW.MARIONPOLMAN.NL 
T 06-55916250  

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

in het gewone”

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan
persoonlijke uitvaartzorg

voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

het fijn is om een uitvaart

vooraf te bespreken. U krijgt

een verslag met prijsindicatie

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

Week aanbiedingen
Lekkere grote ui Peru, kom proeven....
BLAUWE RED GLOBE DRUIVEN 500 gr

                             
Groente koopje groener dan groen....  
MOOIE HOLLANDSE PREI 500 gr

                           
Kwaliteit wint altĳ d....
KAKI / PERSIMMON FRUIT 500 gr

 
Uit eigen snĳ keuken....
UIT ONZE GEHELE ASSORTIMENT
RAUWKOSTEN 2e BAK NAAR EIGEN KEUZE 

0.99

Geldig van dinsdag 13 december t/m maandag 19 december

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

0.49
2.25

50%
KORTING

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

www.loteringenuitvaart.nl
lot@loteringenuitvaart.nl

UITVAART

Voor als het nodig is...

06 51 61 69 93
www.ster-uitvaart.nl
jeanette@ster-uitvaart.nl

Sterk, eigenzinnig en positief
Voor jou was het glas altijd halfvol

Carien van de Sande

Zoveel belangstelling, zoveel kaarten, 

zoveel woorden, zoveel bloemen,

zoveel troost.

Het heeft ons ontroerd te zien en te 
voelen, dat er zoveel mensen met 
ons meeleefden. Dit alles is een 
warme herinnering voor ons.  

Lieve mensen bedankt !!!
Erik Plomp 

Fam. van de Sande
Fam. Plomp

Vorden, december 2016                            

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende 
blijken van medeleven die wij ontvingen tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader, schoonvader en opa

Antoon Maalderink
(Runneboom)

Een hartelijke groet,

Leida Maalderink-Regelink
Kinderen, kleinkinderen en
Achterkleinkind

Hengelo Gld., december 2016

U kunt bij Monuta Vorden terecht na het overlijden van een 
dierbare. Maar wist u dat u ook op een eerder moment al kunt 
kennismaken met mij?

Maak gerust een afspraak met mij om uw wensen te bespreken.
Ik kom vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp

Monuta Vorden
(0575) 552 749
vorden@monuta.nl
www.monuta.nl/vorden

Ik ben 
er voor u.
Voor, 
tijdens 
en na de 
uitvaart.

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

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



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 NoordVordenaar doet mee aan handbikebattle Oostenrijk

KRANENBURG/VORDEN - De we-
reld veranderde voor hem van 
de ene op de andere dag rigou-
reus. Maar Wilco Klein Nenger-
man staat ondanks zijn handicap 
positief in het leven. De 46-jarige 
geboren en getogen Vordenaar 
zit niet bij de pakken neer. Hij 
gaat telkens nieuwe uitdagingen 
aan. In aanloop naar de Vor-
dense Kerstmarkt op zaterdag 17 
december is de in Kranenburg 
wonende Klein Nengerman druk 
met het bakken van loempia’s. 
Die verkoopt hij samen met fa-
milie en vrienden vanuit een 
van de ‘sfeerkramen’ tijdens de 
markt om volgend jaar deel te 
kunnen nemen aan een sportie-
ve handbikebattle in Oostenrijk 
tussen handbiketeams van reva-
lidatiecentra uit Nederland.

Door Jan Hendriksen

Al twee jaar lang kampte Wilco 
Klein Nengerman met rugklach-
ten. Onderzoek dit voorjaar wees 
uit dat hij een kwaadaardige tumor 
in zijn rug had. Die werd operatief 
verwijderd. Maar toen hij uit de 
narcose kwam bleek hij een in-
complete dwarslaesie te hebben, 
die veroorzaakt was door schade 
aan de zenuwen in het ruggen-

merg. De incomplete dwarslae-
sie leidde tot gevoelsstoornissen 
en functieverlies in de onderste 
lichaamshelft. Er volgde in de af-
gelopen maanden een intensieve 
revalidatie in Revalidatiecentrum 
Roessingh in Enschede. Tijdens 
de revalidatie kwam Wilco in aan-
raking met een handbike waar hij 
zich in kan voortbewegen. “Trai-
nen van het lichaam levert een 
positieve bijdrage aan het revali-

datieproces na een dwarslaesie. En 
toen ik gevraagd werd om aan de 
handbikewedstrijd komende zo-
mer in Oostenrijk deel te nemen 
heb ik direct daarop volmondig ja 
gezegd”, zo verklaart Wilco. Sinds 
kort traint Wilco wekelijks in team-
verband voor de handbikebattle op 
het Roessingh in Enschede. Wilco: 
“We vormen een team van zes 
personen. Ieder met een andere 
achtergrond.” Strijdtoneel voor de 

‘battle’ is de klim richting de Kau-
nertaler gletscher in Tirol. Een 
waardige uitdaging voor handbi-
kers van alle niveaus. Voor sommi-
gen een pure wedstrijd voor ande-
ren de sportieve uitdaging van het 
jaar! De start van de HandbikeBat-
tle is bij de tolpoort van de Kau-
nertalergletscher op drie kilometer 
afstand van Feichten. De finish is 
twintig kilometer verderop bij de 
Ochsenalm op 2150 meter hoogte. 

Wilco: “Een prachtige maar pit-
tige klim met hier en daar stevige 
stijgingspercentages tot wel twaalf 
procent. In aanloop naar de battle 
gaan we dan ook naar de Sallandse 
Heuvelrug om onder meer op de 
Holterberg te gaan trainen. Ook de 
Posbank in Arnhem en trainingen 
in Duitsland staan gepland.”

Om de deelname aan de ‘battle’ 
te financieren gaan de teamleden 
acties op touw zetten. Wilco be-
gint daarmee op de Kerstmarkt in 
Vorden. “Koken en bakken is een 
grote hobby van mij. Daarom ga 
ik loempia’s verkopen tijdens de 
Kerstmarkt. Daarmee hoop ik de 
nodige euro’s te kunnen genereren 
voor de battle. Het is een uitdaging 
waar ik naar uitkijk. Het helpt me 
in het proces van mijn revalidatie.”

VORDEN - Het ‘Acht Kastelen bit-
tertje’ Vordensch Roem van 
Sander Pardijs heeft er twee 
broertjes bij: ‘Knopenlaantje’ en 
‘Pieterpad’. Het concept van Vor-
densch Roem, ontwikkeld door 
Pardijs en Derk-Jan Rouwenhorst 
uit Vorden (tevens illustrator van 
de strip ‘t Proathuus in de week-
bladen van Achterhoek Nieuws), 
heeft zich uitgebreid met twee 
nieuwe versies. Op de voorzijde 
van de flessen prijkt een oude 
foto van Pardijs’ vader als kleine 
jongen met zijn vader op de fiets, 
het embleem van de bekende 
Vordense fietsenfabriek Empo 
waar opa Pardijs werkzaam was 
en het wapen van Vorden. “Her-
kenbaar voor de Vordenaar en 
een leuk souvenir voor de toe-
rist”, zo vertelt Pardijs.

Door Bernadet te Velthuis

De nieuwe versies van Vordensch 
Roem zijn mede ontstaan door de 
vele vraag naar lokale producten. 
Pardijs: “Bovendien is het voor 
ons leuk om zelf een product naar 
eigen smaak samen te stellen en 

wilde ik graag iets doen waarin ook 
een stukje familie in terugkomt”. 
Het ‘Pieterpad’ likeur is een zachte 
kruidenlikeur op basis van Jamai-
caanse rum met citrusvruchten. 
Het ‘Knopenlaantje’ daarentegen 

heeft een basis van jonge jenever 
met aroma’s van de jeneverbes en 
een vleugje gember. Beide zijn los 
verkrijgbaar maar ook in een leu-
ke geschenkverpakking met twee 
glaasjes erbij.

Specialiteiten
Verder bevat het assortiment van 
slijterij en wijnhandel Pardijs di-
verse, speciale edities whisky’s, 
die tevens tijdens de diverse proe-
verijen en masterclasses uit te 
proberen zijn. “Ook verkopen we 
vele kwaliteitswijnen, waaronder 
die van het bekende Argentijnse 
wijnhuis Salentein, en zijn we het 
grootste verkooppunt van Achter-
hoekse wijnen.”.

Ontdek tijdens de ‘Preuverie’
Wandelen van kraam tot kraam en 
hapjes en drankjes proeven van 
diverse Vordense ondernemers, 
dat is wat men kan verwachten 
van de Preuverie tijdens de Kerst-
markt in Vorden op zaterdag 17 
december. Ook slijterij en wijn-
handel Sander Pardijs is hierbij 
van de partij. Pardijs: “Iedereen is 
van harte welkom om diverse al-
coholische versnaperingen uit te 
proberen met bijpassende hapjes.”.
Voor meer informatie, loop gerust 
eens binnen of bekijk de website.
   

 ■ www.slijterijvorden.nl

‘Herkenbaar voor Vordenaar en souvenir voor toerist’

Sander Pardijs met de nieuwe versies van Vordensch Roem. Foto: Bernadet te Velthuis

Sinds kort traint Wilco Klein Nengerman wekelijks in teamverband voor de handbikebattle 
op het Roessingh in Enschede. Foto: Jan Hendriksen. 

Kerstproeverij Keurslagerij Vlogman
VORDEN - Keurslagerij Vlogman 
hield afgelopen donderdag 8 de-
cember voor de eerste keer proeve-
rij. “Voor ons erg spannend omdat 
je niet weet hoeveel mensen je kunt 
verwachten.” Medewerkers gingen 
aan de slag om voor de proeverij 
alles netjes voor elkaar te hebben. 
Het was gezellig druk waardoor 
zij de klant persoonlijke aandacht 
konden geven. De slagerij liet di-
verse producten zien en proeven. 
Als voorgerecht hadden zij carpac-
cio van Ossehaas en de Vitello to-
nato, een heerlijk voorgerecht van 
kalfsfricandeau. Tevens waren er 
ook de heerlijke opgemaakte sala-
de schotels, Russisch ei, rundvlees- 
en de zalmsalade, de kalfsragout 
uit eigen keuken. Tevens hadden 
zij de Pie gevuld met kalfsragout 

wat uitstekend past bij een lunch 
of voorgerecht. Als hoofdgerecht 
diverse soorten rollades en natuur-
lijk mooie stukken rosbief, sukade 
en biefstuk. Voor gezellig tafelen 
met de hele familie mochten de 
gourmet - en de fondueschotel niet 
ontbreken. Ook het nagerecht werd 
niet vergeten: vanille ijs met gebro-
ken stroopwafels en slagroom met 
Baileys. Een bijzondere traktatie.
Deze Kerstproeverij werd door de 
aanwezigen als zeer positief erva-
ren en is dan ook zeker voor herha-
ling vatbaar. Keurslagerij Vlogman 
heeft de consument kunnen laten 
zien wat de mogelijkheden zijn 
voor de Kerstdagen. Het team van 
Keurslagerij Vlogman adviseert de 
komende dagen graag over het sa-
menstellen van het kerstdiner. Kerstproeverij bij Keurslagerij Vlogman. Foto: PR

      AGENDA
Kerststemming met “2Gether” 
Zo. 18 dec. / 15.00 uur / € 10,-- p.p.
Het koor “2Gether” laat u een afwis-
selend kerstprogramma horen van de 
bekende Carrolls tot kleine, intiemere 
nummers. Steeds weer op een andere 
manier gebracht en afgewisseld met 
prachtige kerstgedachten.
De Arnhemse Jongens in The Beatles 1960 
Vr. 13 jan. / 20.00 uur / € 10,- p.p.
Muziektheater over een jongensdroom.
Pauline Broekema
Vr. 27 jan. / 20.00 uur / € 10,-- p.p.
Lezing van deze NOS-verslaggeefster en 
schrijfster over haar laatste boek “Het 
Boschhuis”.
MOOIWEER
Vr. 10 feb. / 20.00 uur / € 10,-- p.p.
Akoestische formatie met Nederlandse 
luisterliedjes.
Jan Vayne 
Zo. 26 febr. / 15.00 uur / € 15,-- p.p.
Beluister het wondermooie spel van Jan 
Vayne op de concertvleugel.

Suzan & Freek
Vr. 10 mrt. / 20.00 uur. / € 15,-- p.p.
Suzan & Freek coveren liedjes uit vrijwel 
elk genre op een volledig eigen wijze, in 
een akoestische setting!
Kaarten kunt u bestellen via de website of 
aan de zaal. Het theater heeft een beperkte 
capaciteit, vooraf reserveren wordt dan 
ook aanbevolen. De toegangsprijzen zijn 
exclusief consumpties.

Graag tot ziens in Theater Onder de Molen! 
Lindeseweg 29, Vorden (Linde)

www.TheaterOnderdeMolen.nl
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verplicht voor 2024
WWW.ASBESTDAKVERVANGEN.NL

0314 - 641333

Herwers geeft  een auto weg!

Kijk voor meer informatie en 
de actievoorwaarden op
www.herwers.nl/eindejaarsactie. 
Tweede Kerstdag gesloten, 
31 december open tot 15.00 uur.

Herwers geeft  een auto weg!
KOM VAN 15 T/M 31 DECEMBER NAAR ONZE EINDEJAARSSHOW

WWW.HERWERS.NL

Herwers geeft  een auto weg!Herwers geeft  een auto weg!
KOM VAN 15 T/M 31 DECEMBER NAAR ONZE EINDEJAARSSHOW

Unieke en exclusieve eindejaarsstunt bij Herwers!
Tijdens onze eindejaarsshow tot en met 31 december geven wij een nieuwe auto weg. Al onze 
nieuwe én bestaande klanten maken kans, de auto gaat er gegarandeerd uit! Schaf nú een auto 
aan, dan kunt u rekenen op het scherpste aanbod vól actievoordeel en de hoogste inruilprijs.

Meer informatie? Kijk snel op: 

HERWERS.NL/EINDEJAARSACTIE

APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29 T. (055) 3696212

ARNHEM HAZENKAMP 15 T. (026) 3628080

DEVENTER SOLINGENSTRAAT 3 T. (0570) 519360

DOETINCHEM EDISONSTRAAT 79  T. (0314) 327202

DOETINCHEM PLAKHORSTWEG 14  T. (0314) 333055

HENGELO (GLD) KRUISBERGSEWEG 8  T. (0575) 462244 

NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102  T. (0545) 280000

ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2  T. (0316)  523523

ZUTPHEN GELDERHORST 2 T. (0575)  526590

BEKVELD IN HET LICHT

Vrijkaart voor deelname aan de verlichte boerderij route met grote lichtopjecten in het 
landschap. Start op 17 of 18 december van 17.00 tot 21.00 uur. De plattegrond van deze route is 
met deze kaart te verkrijgen bij FELTSIGT op de dag zelf en is geldig voor 1 auto. Tevens heeft u 
recht op 1 consumptie per persoon. Deze kaart wordt ingenomen.

NN ETTTTINNNN HHHHHHEEETTTTTETE LLE

Winter Wandeling (gratis deelname). Zondag 18 december starten tussen 14.00 en 14.45 uur. Alles hieronder 
is voor beide dagen. Kerstmarkt (gratis toegang) 16.00 uur. Verlichte boerderijroute (€ 5,- per auto 
en 1 gratis consumptie p.p.): 16.30 uur. Kerstfestival (nieuw onderdeel € 3,- p.p.) toegang van 17.00 tot 
19.00 uur. DJ Roan met de hits van nu: 18.00 uur. Sluiting Kerstfestival terrein: 20.00 uur. Bekveld 
Band met de hits van toen: 20.00 uur. Sluiting Kerstevent: 22.00 uur.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Cafe:
Vr. 16 dec. besloten feest

Za. 17 dec. Stone Good

Disco:
Vr. 16 dec. Kneiter Party met DJ Roy 

+ High Beer
Za. 17 dec. Foute party DJ DION

Te huur: 
Afsluitbare ruimtes van minimaal 25m2 in 

een fabriekshal.
Voorzien van verlichting en 

stroomaansluiting, met inbegrip van 
gebruik toilet en kantine.

Adres: Industrieweg 10, Vorden.
Meer informatie, bel met 06-2398 5268.

Achterhoek Kiosk 

Kinderkoor uit Oeganda was te gast bij IKC Sterrenpalet en IKC Juliana. Foto: PR

Kinderkoor uit Oeganda gast in Eibergen

EIBERGEN - Het Mwangaza-koor, 

een kinderkoor uit Oeganda, 

was donderdag 8 september te 

gast op en IKC Juliana en IKC het 

Sterrenpalet in Eibergen.

Het koor, dat door de Uganda 

Child Care Foundation de afgelo-

pen jaren al vier keer naar Neder-

land werd gehaald voor een on-

vergetelijke tournee, werd overdag 

ontvangen op de beide locaties.

Het was heel bijzonder voor de 

leerlingen om met kinderen, die 

in Oeganda wonen en leven, in 

contact te komen. Twintig Afri-

kaanse kinderen kwamen zingen 

en dansen, bezochten alle klassen 

en deden met verschillende activi-

teiten mee. De leerlingen mochten 

de koorleden van alles vragen en 

er werd ook veel verteld over het 

leven in Oeganda. De kinderen 

vertelden hoe ze wonen, hoe hun 

school eruit ziet en dat ze daar-

voor iedere dag wel één tot ander-

half uur moeten lopen.

Op beide scholen gaven zij als af-

sluiting een mini-concert. Prach-

tige liedjes, heerlijke muziek en 

dans en dat alles in Afrikaanse 

kleding. Met als afsluiter een lied 

met dans waar ook alle leerlingen 

aan mee konden doen, omdat ze 

die ochtend het dansje al had-

den geoefend met het koor. Het 

koor kreeg als aandenken aan de 

scholen in Eibergen allemaal ge-

schilderde handjes mee van de 

leerlingen.

 

Bomenkap gestart 

voor aanleg 

nieuwe N18

EIBERGEN/GROENLO - Rijkswater-

staat en Noaber18 zijn donderdag 

8 september gestart met de zicht-

bare werkzaamheden voor de 

aanleg van de nieuwe N18 tussen 

Groenlo en Enschede.

Zo worden bomen gekapt, gezocht 

naar niet-gesprongen explosieven 

en archeologisch onderzoek ge-

daan. De werkzaamheden zijn 

nodig, voordat Noaber18 met de 

bouw van het 27 kilometerslange, 

nieuwe stuk Nieuwe Twenteroute 

en 45 kilometer onderliggend we-

gennet kan beginnen.

Bollert Brons

De laatste vijf weken wordt er 

hard gewerkt aan de opbouw 

van de hindernissen voor de 

58e editie van Het Bollert 

Brons in Noordijk. Rob Weeber 

ging een kijkje nemen bij het 

parcours.
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Goed nieuws; de bouwsector trekt aan! Daarom zijn wij op zoek naar

vakkrachten. Wil jij aan het werk voor het garantieloon conform Bouw CAO,

inclusief Cordares/BPF pensioenopbouw? Bel dan nu 0544 353739, of mail

naar Nardy Kemperman-Rooks (nardy@seesingpersoneel.nl) of Sandy

Schuurmans (sandy@seesingpersoneel.nl).

Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39

info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl
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Dinsdag

Inschrijven voor stratenvolleybaltoernooi 

kan nog tot zondag. B  7

Schutterskoning Ben Harmsen zit trots als een pauw in de koets, samen met Koningin vogelknuppelen Laury van Koot tijdens de veertigste kermisoptocht. Foto: Liesbeth Spaansen

Steenderen proost op veertigste kermisoptocht

STEENDEREN - Voor de veertig-

ste keer trok zaterdag een bonte 

stoet van muzikanten, wagens en 

loopgroepen door Steenderen. 

De optocht was mede dankzij het 

prachtige zomerweer goed be-

zocht.

Door Luuk Stam

Het is even na twee uur in de 

middag als het in de J.F. Oltmans-

straat in Steenderen rijen dik met 

mensen staat. De plekken in de 

schaduw zijn het meest populair 

want de veertigste editie van de 

kermisoptocht vindt plaats onder 

zeer zomerse omstandigheden. De 

lucht is strakblauw en de septem-

berzon doet de wagens er op hun 

best uitzien.

De lange stoet bestaat uit muzikan-

ten, een kinderoptocht, verschil-

lende loopgroepen en ruim tien 

grote wagens. Dat betekent dat het 

in grote getale toegestroomde pu-

bliek heel wat te kijken heeft. Zeker 

omdat de complete stoet meer-

dere keren langskomt. De optocht 

vormt voor velen het hoogtepunt 

van de driedaagse kermis die afge-

lopen donderdag begon en zater-

dagavond werd afgesloten.

Zo ver is het nog lang niet als de 

eerste wagens zaterdagmiddag hun 

opwachting maken in de Steen-

derense straten. Na de muziek en 

de koets met schutterskoning Ben 

Harmsen heeft één van de eerste 

grote wagens het thema Tita Tove-

naar. De aankleding van de wagen 

is gebaseerd op de serie die in de 

jaren zeventig - precies ten tijde 

van het ontstaan van deze kermi-

soptocht - op tv was. Het brengt de 

bouwers van deze wagen, de groep 

BFF, deze middag de tweede prijs. 

De winst in de optocht gaat net als 

vorig jaar naar de groep RaRa. Zij 

vermaken het publiek door met 

een groot kanon zogenaamd een 

clown weg te schieten die ver-

volgens door een aantal andere 

clowns in een vangnet wordt opge-

vangen. Als er dan ineens een ech-

te clown tevoorschijn komt, klinkt 

er applaus van het vrolijke publiek.

   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Filmavonden

bibliotheek

HENGELO - Op donderdag 15 

september starten Vrienden bi-

bliotheek Hengelo weer de film-

avonden in de bibliotheek. De 

filmavonden worden zowel op 

donderdag- als op woensdag-

avond gehouden. Aanvangstijd 

is 20.15 uur. 

De eerste film van dit seizoen is: 

Monsieur Chocolat. Inhoud van 

de film: Monsieur Chocolat vertelt 

het waargebeurde verhaal van de 

legendarische Franse clown Cho-

colat, de eerste zwarte circusar-

tiest die uitgroeit tot een beroemd-

heid in de tijd van de belle époque 

in Parijs. Samen met zijn partner, 

de clown Footit, beleeft hij weer-

galoze successen. Maar kan hij 

omgaan met de valkuilen van 

de roem, de vele vrouwen en het 

snelle geld? Het vergeten verhaal 

van een buitengewoon man. Leuk 

om te weten: de hoofdrolspeler 

is Omar Sy. Hij speelde ook een 

glansrol in de film Intouchables.

Kaartjes zijn te koop op de avond 

zelf. In de bibliotheek vindt u de 

Nieuwsbrief van Vrienden biblio-

theek Hengelo.

Om vast te noteren: Woensdag 19 

oktober: Brooklyn, Donderdag 17 

november: Knielen op een bed vi-

olen. U bent van harte welkom.

   

 ■ vriendenbibliotheekhengelo.nl 

Recordduik

Free diver Jeanine Grasmeijer 

(23, Emmen), afkomstig uit 

Hengelo, heeft vorige week 

een wereldrecord gebroken 

door met één ademteug naar 

92 meter diepte te duiken. Zij 

zette dit wereldrecord tijdens 

de Deep Sea Challenge op Bo-

naire, Nederlandse Antillen.
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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 41
7256 AC Keijenborg

Hengelosestraat 14

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

Hengelosestraat 14  •  7256 AC Keijenborg

0575-463441  •  www.vanslingerlandtweewielers.nl

GRATIS E-BIKE 

ACCESSOIRES

ANWB E-BIKE BOXGRATIS!

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 

VERDER OP IN DEZE KRANT

  

Inloopdag

Zaterdag 17 sept
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Jaargang 49

Dinsdag

Kinderkoor uit Oeganda gast in Eibergen
kleding. Met als afsluiter een lied 

met dans waar ook alle leerlingen 

aan mee konden doen, omdat ze 

die ochtend het dansje al had-

den geoefend met het koor. Het 

koor kreeg als aandenken aan de 

scholen in Eibergen allemaal ge-

schilderde handjes mee van de 
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 LEVERBAAR

De Vrijwilligers, die de doorkomst van de Roparun organiseren, zijn vanaf heden opgegaan in een stichting. B  15

Ter afsluiting van de kick off van Zutphen Actief werden medailles uitgereikt. Links van het midden staat Coby Pennings met een doos bidons om uit te delen. Foto: Meike WesselinkZutphen komt in bewegingZUTPHEN - Maar liefst negen sportcoaches zijn vanaf woensdag 28 

september aan de slag gegaan om Zutphen letterlijk in beweging te 

krijgen. Bezoekers werden alvast uitgedaagd om een dansje te ma-

ken, een parcours af te leggen of water te verplaatsen. Nieuwsgierig 

geworden? Neem alvast een kijkje op www.zutphenactief.nlOuderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren, eenzame mensen, kinderen met een lichamelijke beperking; de ge-meente Zutphen wil deze en an-dere doelgroepen uitdagen vaker te kiezen voor beweging. Om toegang daartoe laagdrempeliger te maken, zijn Julie de la Fuente, Anno Wa-

terlander, Mirjam Beltman, Michel Ballast, Jacqueline Veldhuizen, Henri Roeterdink, Stefan Zwafe-rink, Robert van Osch en Anne ten Have aangesteld als sportcoach om sport en bewegen letterlijk bijna tot aan je voordeur te brengen. Alle Zutphense sportverenigingen bie-den zich via het online platform 

aan. Bezoekers van de site worden uitgenodigd om kennis te komen maken met het sportaanbod. Maar om te bewegen hoeft er niet per se gesport te worden. “Voor sommige mensen heeft het al een enorme meerwaarde als ze wat vrijwilli-gerswerk kunnen doen en op die manier in beweging komen”, legt beleidsmedewerker Marcel Lig-tenberg uit. Lisette Lagerweij van de Muzehof vult aan: “Bij ons kun je op een hele culturele manier in beweging komen met bijvoorbeeld dans en acrobatiek.”Joop Vreman die sportpark ‘t Me-ijerink vertegenwoordigt, ziet voor hem en de sportcoaches een taak weggelegd om minder voor de hand liggende doelgroepen, men-sen die niet snel geneigd zijn om te bewegen, actief op te zoeken en te proberen over de drempel te helpen, of liever nog de drem-pel weg te halen. Om ook financi-ele drempels weg te halen, worden nog gesprekken gevoerd, maar op korte termijn hoopt kwartiermaker Rens van Kleij (de spil tussen de ge-meente en de sportcoaches) daar 

meer duidelijkheid over te kunnen geven. Een van de langgekoesterde wensen van de gemeente Zutphen was om het ouderwetse school-zwemmen weer op de kaart te zet-ten en dat is gelukt. Inmiddels heb-ben al acht basisscholen een vaste afspraak met zwembad IJsselslag en fietsen oudere en jongere kin-deren samen naar het zwembad. Daarmee is meteen een creatieve oplossing voor het vervoerspro-bleem gevonden. Het is het soort initiatieven dat uitstekend past bin-nen Zutphen Actief.

Wie ideeën heeft, aan de slag wil, of gewoon nieuwsgierig is naar het aanbod van Zutphen Actief, kan meer informatie vinden via de site.   

 ■ www.zutphenactief.nl 

 

Toekomst 
binnensteden
ZUTPHEN - Cleantech Regio Ste-dendriehoek wil zich meer richten op het waarborgen van de toekomst van de binnensteden. Gemeente Zutphen (en andere Stedendriehoek gemeenten) is gevraagd daarvoor 20.000 euro te investeren. Leeg-stand, binnenstadplatforms, kli-maat, energie, circulaire economie en vrije tijd zijn thema’s waar Clean-tech Stedendriehoek zich op richt. B& W is bereid het bedrag te betalen, mede omdat de Zutphense binnen-stad hoog op de agenda staat van het College. Provincie Gelderland is als co-financierder bereid om 140.000 euro te steken in het toekomstbe-stendig maken van de binnenste-den. Ook worden de gemeenten gevraagd 12.500 euro te investeren om een schoon en duurzaam mobi-liteitssysteem te bewerkstelligen.

   

Zutphen Promotie
ZUTPHEN - Om de Zutphen Pro-motie meer ruimte te kunnen ge-ven om toerisme, promotie, pro-ductontwikkeling en de verbinding tussen ondernemers en initiatief-nemers van evenementen te blijven leggen, heeft de organisatie de ko-mende twee jaren 50.000 euro extra nodig. De organisatie krijgt jaarlijks 250.000 euro van de gemeente en heeft daarnaast inkomsten uit re-clamebelasting en toeristische pro-ducten. De gemeente Zutphen kan zich goed vinden in de activiteiten van Zutphen Promotie, omdat het naar eigen zeggen ondernemers, inwoners en initiatieven met elkaar verbindt en de gemeente profileert. Omdat Zutphen Promotie bijdraagt aan de speerpunten van het college en daarmee aan de gemeentelijke doelen hoopt de stichting de ko-mende twee jaar te kunnen reke-nen op de financiële impuls.

Programma- manager Walburgiskerk
Stichting Walburgiskerk Zut-phen krijgt per 1 oktober een programmamanager: Christa Scholten Meilink Lenferink. Haar belangrijkste werk is om meer evenementen naar de kerk te halen.
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Leverancier namens ALLE zorgverzekeraars!Sprongstraat 12 Zutphen | (0575) 842 875 | www.jansenhorenenzien.nl

Uw leverancier van elk merk hoortoestel en bril. Waar u ook verzekerd bent!

Lenselink
E-BIKES 2017

VOORVERKOOP NU TOT

€ 300,-
VOORVERKOOP VOORDEEL

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES VERDER OP IN DEZE KRANT

www.agem.nu

ZONNEPANELENZonder 
investering 

direct voordeel!

Jaargang 33

Donderdag

meer duidelijkheid over te kunnen 

ZONNEPANELEN

De winnaar volgens de vakjury: Gestreept van corsogroep Rensing. Foto: Henri Walterbos

Prachtig Bloemencorso Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - De lat ieder jaar 

maar weer hoger leggend voor 

zichzelf nemen achttien corso-

groepen deel aan het Bloemen-

corso Lichtenvoorde, het op één 

na grootste corso ter wereld, zoals 

ze zichzelf graag neerzetten.

De Lichtenvoordse corsobouwers 

hebben zichzelf op groteske wijze 

overtroffen met een magistrale 

bloemenparade, en de organi-

serende Stichting Bloemencorso 

Lichtenvoorde met een prachtig 

volksvermaak. Het corsoweek-

einde wordt altijd geopend met 

officieel moment: het plakken van 

de eerste dahlia door een ambas-

sadeur van het Bloemencorso, als 

officieel begin van het corsoweek-

einde. Dat gebeurde donderdag 

aan het begin van de avond door 

zanger en entertainer Rutger Slot-

de Vries, bij de corsogroep Van 

Reedestraat.

Op zondag, gelukkig met prach-

tig weer en gelukkig zonder grote 

pechgevallen voor de wagens, trok 

de stoet vele duizenden toeschou-

wers naar Lichtenvoorde.

Op maandagmorgen om 07.00 uur 

is de zaal van ‘t Zwaantje afgela-

den vol voor de prijsuitreiking van 

het corso. Gespannen wachtten de 

corsogroepen op de uitslag van de 

jury. De keuze van het publiek viel 

op Brutus van de Lummels.

En dat was duidelijk anders dan 

het oordeel van de vakjury. Bij hen 

stond Gestreept van corsogroep 

Rensing op de eerste plaats. Bru-

tus hoorde volgens de vakjury in 

de middenmoot.

Eén van de elementen is het vogel-

schieten. Dankzij een promotieac-

tie heeft het schieten veel meer 

deelnemers meer getrokken. De 

sfeer zat er goed in op het Swite-

terrein tijdens de kermismaandag. 

Koning werd Tom Ikink.

Uitgebreide verslagen van al deze 

elementen van het Bloemencorso 

Lichtenvoorde zijn te lezen in het 

Bloemencorsokatern van deze 

krant, vormgegeven als een pano-

rama.

 

Herstel van 

Onrecht 
demonstreert in 

Den Haag
LIEVELDE - In de Groenlose Gids 

en de Elna hebben wij de afge-

lopen maanden al herhaaldelijk 

bericht over de actiegroep Herstel 

van Onrecht, die in stelling komt 

tegen het naar de mening van het 

actiecomité schandalige pensi-

oenbeleid dat wordt gevoerd.

Donderdag vindt dan eindelijk in 

de Tweede Kamer het langver-

wachte pensioendebat plaats, het 

begint om 19.00 uur. Vanuit Den 

Bosch zullen er twee bussen met 

demonstranten naar Den Haag 

vertrekken, vanuit Winterswijk 

één en vanuit Lievelde één. Na de 

demonstratie in de middaguren 

nemen de actievoerders rond 

18.00 uur op de publieke tribune 

van de Tweede Kamer plaats om 

het debat te volgen.

Joop Heutink uit Lievelde, een van 

de initiatiefnemers, zegt dat er nog 

enkele plaatsen beschikbaar zijn 

in de bus die vanuit Lievelde ver-

trekt. Wie mee wil kan zich bij hem 

melden, telefoon 0544-370717. De 

bus vertrekt om 13.00 uur uit Lie-

velde. Onze verslaggever reist mee 

naar Den Haag, voor een verslag 

dat u volgende week in de Elna 

kunt lezen.

Marianum 
op zoek 
Mariabeeld
Scholengemeenschap Maria-

num is op zoek naar het beeld 

van Maria, dat ooit in de ka-

pel stond. Frits Maters wil het 

beeld graag weer terug in de 

verbouwde kapel. 
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Goed nieuws; de bouwsector trekt aan! Daarom zijn wij op zoek naar

vakkrachten. Wil jij aan het werk voor het garantieloon conform Bouw CAO,

inclusief Cordares/BPF pensioenopbouw? Bel dan nu 0544 353739, of mail

naar Nardy Kemperman-Rooks (nardy@seesingpersoneel.nl) of Sandy

Schuurmans (sandy@seesingpersoneel.nl).

Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39

info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl
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Woensdag

Schutterskoning Ben Harmsen zit trots als een pauw in de koets, samen met Koningin vogelknuppelen Laury van Koot tijdens de veertigste kermisoptocht. Foto: Liesbeth Spaansen

Steenderen proost op veertigste kermisoptocht
bouwers van deze wagen, de groep 

BFF, deze middag de tweede prijs. 

De winst in de optocht gaat net als 

vorig jaar naar de groep RaRa. Zij 

vermaken het publiek door met 

een groot kanon zogenaamd een 

clown weg te schieten die ver-

volgens door een aantal andere 

clowns in een vangnet wordt opge-

vangen. Als er dan ineens een ech-

te clown tevoorschijn komt, klinkt 

er applaus van het vrolijke publiek.

Lees verder op pagina 3
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Raadscommissie enthousiast over stadsbrouwerij
Wel worden vraagtekens gezet bij de procedurele gang van zaken

Door Theo Huijskes

GROENLO - Afgezien van de vraag-tekens met betrekking tot de pro-cedurele gang van zaken, is de raadscommissie van de gemeente Oost Gelre laaiend enthousiast over de komst van een ambachte-lijke stadsbrouwerij naar Groenlo. In de afgelopen week stond zowel het initiatief voor de vestiging van een stadsbrouwerij als het ini-tiatief voor de vestiging van een woonzorgcomplex in Villa Adri-ana in Groenlo ter behandeling 

op de agenda van de commissie. Op dinsdag 20 september komt de gehele aangelegenheid ter verdere behandeling in de raadsvergade-ring aan de orde.

Tijdens de commissievergadering was het met name oppositiepar-tij VVD, die zich - bij monde van woordvoerder Kees Porskamp - absoluut niet verzette tegen de komst van een stadsbrouwerij, maar tegelijkertijd wel serieuze aandacht vroeg voor de komst van een woonzorgcomplex. “Ik juich het initiatief voor een stads-brouwerij in Groenlo van harte toe. Maar wij hebben het hier niet over één, maar over twee prach-tige plannen, waarmee miljoenen gemoeid zijn. Alleen al omdat het een tweetal nieuwe impul-sen betreft, die helemaal passen 

in het Programma Stad Groenlo, en daarbij het gegeven dat beide initiatieven zorgen voor werkge-legenheid voor veertig of meer personen, gaan wij als fractie voor beide plannen.” Porskamp is van mening dat daarom de gemeente-lijke focus niet op één plan moet zijn gericht. 

“Stel je voor dat de stadsbrouwe-rij vanwege ingediende bezwaren een niet te accepteren vertraging ondervindt en derhalve van tafel gaat. In dat geval staat de gemeen-te Oost Gelre en in het bijzonder Groenlo met lege handen. Mede daarom zou ik meer aandacht willen vragen voor plan 2 van de initiatiefnemers, te weten een stadsbrouwerij in het centrum van Groenlo met daarnaast een brouw-locatie op het industrieterrein.”

Zorgappartementen?Commissielid Paul Wallerbos liet daarentegen weten dat zijn fractie OOG helemaal achter de visie van het college van B&W staat om op de locatie Adriana geen zorgap-partementen toe te staan. “Een stadsbrouwerij op die plek is fan-tastisch en moeten wij met ons al-len omarmen. 

Natuurlijk hebben wij nog wel vra-gen. Zo willen wij graag weten of de financiering al geregeld is, of tegelijkertijd de beschoeiing langs de gracht wordt vernieuwd en of de uitvoering van het plan tegelij-kertijd gepaard kan gaan met de vervanging van de brug in de Ei-bergseweg.”
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Collectanten 
gezocht 
voor collecte 
Nierstichting
GROENLO - In heel Nederland gaan van 18 tot en met 24 sep-tember zo’n 80.000 vrijwilligers van de Nierstichting van deur tot deur tijdens de Nationale Col-lecteweek. Ook in Groenlo, waar talrijke enthousiaste collectan-ten de buurten en wijken ingaan om zoveel mogelijk in te zame-len voor de Nierstichting.

Met deze donaties doet de Nier-stichting er alles aan om nierziek-ten te voorkomen en de kwaliteit van leven van nierpatiënten te ver-beteren. 

Onder meer door te investeren in betere behandelmethoden en we-tenschappelijk onderzoek.
Contact
Wie wil helpen met collecte-ren, kan contact opnemen met Dini Overbekking, telefoon 0544-463661.

   

 ■ www.nierstichting.nl

Marianum zoekt Maria
Maria is de naamgeefster van scholengemeenschap Maria-num. Het beeld dat jarenlang in de kapel van de Groenlose vestiging van de school stond, is echter spoorloos. 
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Nieuwe
carnavalsleiders opnieuw
gestrikt op 11/9

Door Theo Huijskes

GROENLO - Carnavalsvereniging De Knunnekes, opgericht in 1963 en in 2018 het 55-jarig bestaan en dus het gouden carnavalsju-bileum vierende, is op de eerste plaats een club van plezier en gezelligheid, maar daarnaast ook een club van tradities. 
Zo worden, reeds gedurende een groot aantal jaren, de carnavals-leiders voor de komende cam-pagne op de elfde september ‘op ‘t nus gevangen’.

Foto: PR
   

 ■ Lees verder op pagina 18
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vakkrachten. Wil jij aan het werk voor het garantieloon conform Bouw CAO,
inclusief Cordares/BPF pensioenopbouw? Bel dan nu 0544 353739, of mail
naar Nardy Kemperman-Rooks (nardy@seesingpersoneel.nl) of Sandy
Schuurmans (sandy@seesingpersoneel.nl).
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Volop vacatures(0544) 35 37 39-

Jaargang 77

Woensdag

Bomenkap gestart 

voor aanleg 

nieuwe N18

EIBERGEN/GROENLO - Rijkswater

staat en Noaber18 zijn donderdag 

8 september gestart met de zicht

bare werkzaamheden voor de 

aanleg van de nieuwe N18 tussen 

Groenlo en Enschede.

Zo worden bomen gekapt, gezocht 

naar niet-gesprongen explosieven 

en archeologisch onderzoek ge

daan. De werkzaamheden zijn 

nodig, voordat Noaber18 met de 

bouw van het 27 kilometerslange, 

nieuwe stuk Nieuwe Twenteroute 

en 45 kilometer onderliggend we

gennet kan beginnen.

Bollert Brons

De laatste vijf weken wordt er 

hard gewerkt aan de opbouw 

van de hindernissen voor de 

58e editie van Het Bollert 

Brons in Noordijk. Rob Weeber 

ging een kijkje nemen bij het 

parcours.
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Afvalinzameling wijzigt volgend jaarULFT - Het ophalen van huishou-delijk afval verandert per 1 janu-ari 2017. Inwoners met containers aan huis krijgen dit najaar vier nieuwe containers. Een container voor PMD, oud papier, GFT en één voor het restafval. Volgende week ontvangen inwoners met containers aan huis een brief van wethouder Henk Hengeveld, met uitleg over de nieuwe wijze van af-valinzameling.

De gemeente heeft de ambitie om afval beter te scheiden. Afval-stoffen kunnen namelijk worden hergebruikt als grondstoffen. Dan moet het wel gescheiden worden aangeboden. Meer dan de helft van het afval in onze grijze con-

tainer is eigenlijk geen restafval. Omdat het vervolgens als restafval wordt verwerkt, kan het niet als grondstof voor nieuwe producten worden gebruikt..
Wethouder Henk Hengeveld: “Duurzaamheid is niet alleen zon-nepanelen, windmolens of zuinig omgaan met energie. Duurzaam-heid is ook dagelijks je afval goed scheiden, zodat hergebruik moge-lijk is. Met vier containers bij huis, maken we het scheiden van afval voor onze inwoners eenvoudiger.”

Vier nieuwe containersOp dit moment wordt in de ge-meente 50 procent van het huis-houdelijke afval gescheiden De 

gemeente wil in 2020 75 procent afval gescheiden inzamelen. Daar-om wordt het afval straks ‘soort bij soort’ ingezameld. Elk huishou-den krijgt een set van vier nieuwe containers. Drie grote containers (formaat huidige grijze container); een voor PMD (Plastic- en meta-len verpakkingen en Drankenkar-tons), een voor GFT (Groente,- Fruit en Tuinafval) en een voor papier. Daarnaast een kleine grijze container (formaat huidige groene container) voor restafval. De losse zakken voor het PMD komen te vervallen. Inwoners die een ander formaat groene of grijze container wensen, kunnen dat de komende weken aangeven.

Ook het inzamelschema gaat wij-zigen. Het restafval, het oud papier en PMD wordt eens in de vier we-ken opgehaald. De groene contai-ner voor het GFT wordt eens in de twee weken geleegd. De Stichting Gezamenlijke Oud Papier opha-lers Oude IJsselstreek leegt de pa-piercontainers. Zo behouden de scholen en verenigingen een ver-goeding.

Planning
De nieuwe containers worden vanaf oktober geleverd, zodat in januari 2017 gestart kan worden met de nieuwe wijze van inzame-len.   

Gert-Jan Wassink wint in VarsseveldVARSSEVELD - De titel op de Kram-pRun is eindelijk een prooi gewor-den voor Varssevelder Gert-Jan Wassink. Hij aasde al jaren op de zege van deze thuiswedstrijd, maar vaak bleek het presteren moeilijk te combineren met het mede-organiseren van de hard-loopwedstrijd. 

De dames toprun, eveneens over vijf kilometer werd ditmaal ge-

wonnen door Mariska Dute. Tim Houwers was de snelste bij de kidsrun over een kilometer en Björn Rossel won die over de dub-bele afstand.

Bij de recreanten (senioren, 5 km) snelde Jordy Kloet naar de zege. Niemand kon echter tippen aan de winnende tijd van Wassink: 14.40.

 

Ulfts echtpaar gewond bij ongeval
HENGELO/ULFT - Op de kruising Slotsteeg met de Memelinkdijk in Hengelo (Gld.) raakten donder-dagochtend 8 september twee auto’s betrokken bij een ernstig ongeval. Bij het ongeval is één van de voertuigen meerdere keren over de kop geslagen en in de sloot tot stilstand gekomen. Er zijn bij het ongeval drie personen gewond geraakt. De weg werd afge-sloten voor de hulpverlening.

De drie gewonden en zijn met on-bekend letsel per ambulance naar verschillende ziekenhuizen ver-voerd. Het ongeluk gebeurde kort na 11.00 uur. Een personenauto, bestuurd door een echtpaar uit Ulft, wilde vanuit de Slotsteeg de Memelinkdijk oversteken om hun weg te vervolgen. Bij het overste-ken zagen zij een automobiliste van rechts, bestuurd door een vrouw uit Veldhoek, over het hoofd. De forse aanrijding was hierdoor het gevolg. De auto van de vrouw uit Veldhoek ramde daarbij een verkeersbord om vervolgens meerdere malen over de kop te slaan en in een wei-land tot stilstand te komen. De andere auto, waarin het echtpaar uit Ulft zat, kwam in een sloot tot stilstand. Alle drie de slachtoffers zijn met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. 

De Kist
Op De Vijverberg werd het boek over Simon Kistemaker (76) gepresenteerd. Het eerste exemplaar van ‘De Kist. Laat-ste culttrainer van Nederland’ werd in het Graafschap-sta-dion overhandigd aan zanger Bennie Jolink en Hans Kraay jr., oud-speler onder Kistema-ker bij de Superboeren.

B  9

37  nr.

Klaar voor 
Gildedagen

ULFT - Het Ulftse Sint Hubertus-gilde viert haar jaarlijkse Gildeda-gen op zaterdag 24 en zondag 25 september. Tijdens deze Gildeda-gen wordt er geschoten om het koningschap, een belangrijke ge-beurtenis bij de schutters. Op za-terdag start de Gildemis om 18.00 uur in de Petrus en Pauluskerk. De drumfanfare van het Gilde omlijst de viering muzikaal. Na de Gildemis is er een feestavond voor de leden in de feesttent ach-ter het Klooster, waar ook de jubi-larissen gehuldigd worden. Zon-dag 25 september worden het ko-ningspaar Sjon en Sandra Sewalt en jeugdkoningin Elsa Berendsen voor de laatste maal afgehaald door het Gilde. De schietwed-strijden starten om 11.30 uur. Aansluitend is er een feestmid-dag; de entree is gratis. Meer info:  www.sinthubertusulft.nl.
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Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning  Bluemersstraat 5, Etten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
vergunning willen verlenen voor het verbouwen van het 
aangebouwde bijgebouw bij de woning Bluemersstraat 
5 te Etten tot zelfstandige woning. Dit  met toepassing 
van maatwerk in het kader van het VAB beleid, waarbij 
een bestaande nieuwbouwmogelijkheid ter verevening 
van bedrijfsbeëindiging en sloop elders, wordt ingezet 
voor deze verbouw.  De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer, NL.IMRO.1509.OV000014-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2016-0413.

Inzage 
De stukken liggen van 2 juni 2016 t/m 13 juli 2016 voor iedereen ter inzage. Tijdens openingstijden kunt u de stukken inzien bij de balie burgerzaken in het gemeentehuis in Gendringen. Het gemeentehuis is geopend op maandag tussen  8.30 uur - 20.00 uur, dinsdag t/m donderdag tussen 8.30 - 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur (ook op afspraak).De stukken zijn in elektronische vorm te raadplegen en 

te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oudeijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op het adres. In het 
gemeentehuis kunt u de stukken zowel in elektronische 
vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van ter inzage legging 
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerpbeschikking  kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen 
van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.

 |  3

procedure 1 

TERBORG
•  Steengrachtstraat 11, plaatsen dakkapel, vergunning verzonden 26-05-2016, procedure 3A

ULFT
•  Ir. Sassenstraat 20B, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: vestigen kapperszaak in vml. slijterij, aanvraag ontvangen 19-05-2016, procedure 1

•  J F Kennedyplein, bij nr.10 (traforuimte), kappen 1 populier, aanvraag ontvangen 20-05-2016, procedure 1
•  Orion 1, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen: bouw berging in voortuin, vergunning verzonden 26-05-2016, procedure 3A

VARSSEVELD
•  Laege Es 34, wijzigen situatie nieuwe woning, vergunning verzonden 19-05-2016, procedure 3A•  Leemscherweg 24, organiseren Monicadag op  10-07-2016, vergunning verzonden op 20-05-2016, procedure 3B

•  Schoolstraat 26, melding incidentele festiviteiten op  5 en 25 juni, 29 oktober, 26 november, 3 en 10 december in 2016, procedure 1

VOORST
•  Lohrpad 2, veranderen brandcompartimenten, vergunning verzonden 23-05-2016, procedure 3A•  Plantenweg 1, verwijderen asbest, melding verzonden 
23-05-2016, procedure 1 

 

Zitting Rayonarchitect 
Op donderdag 9 juni 2016 vindt vanaf  9.20 uur de openbare mandaatzitting Rayonarchitect (namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) plaats in het gemeentehuis in Gendringen. De agenda ligt vanaf maandag 6 juni 2016 ter inzage in het gemeentehuis bij de publieksbalie en kunt u vinden op www.oude-ijsselstreek.nl. Alleen vooraf aangeleverde bouwplannen 

worden geagendeerd. 

Openbare bekendmakingenVergunningen/Meldingen 
BREEDENBROEK
•  Den Dam 34, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening: bouw woning met berging, aanvraag ontvangen 25-05-2016, procedure 1

ETTEN
•  Dorpsstraat 3, loterijvergunning voor verkoop aan de deur tussen 09-06-2016 en 02-07-2016, vergunning verzonden 26-05-2016, procedure 3A•  Meesterijweg ongenummerd, bouw vrijstaande woning, 
aanvraag ontvangen 13-05-2016, procedure 1•  Rondweg 4, beslistermijn verdaagd met zes weken, verzonden 23-05-2016, procedure 3A

GENDRINGEN
•  Brederostraat 31, plaatsen schutting, aanvraag ontvangen 20-05-2016, procedure 1•  Munsterweg 3, verwijderen asbesthoudende dakplaten, 
melding verzonden 23-05-2016, procedure 1

HEELWEG
•  Generaalsweg 4, slopen schuur, vergunning verzonden 

26-05-2016, procedure 1•  Molenweg 17, aanvraag paracommerciële Drank- en horecavergunning St. Buurtschapshuis Heelweg, ontwerpbeschikking ter inzage van 01-06-2016 t/m  13-07-2016, procedure 2•  Veenweg 28B, verwijderen asbest, melding verzonden 
26-05-2016, procedure 1

SILVOLDE
•  Berkenlaan 44, verbouw woning, vergunning verzonden 

26-05-2016, procedure 3A•  Lichtenberg 2, bouw vervangende opslagloods, aanvraag ontvangen 22-05-2016, procedure 1•  Terborgseweg 62, verwijderen asbest, melding verzonden 19-05-2016, procedure 1

SINDEREN
•  Kroezendijk 10, handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening en bouwen: tijdelijk plaatsen 7 woonunits  (3 jaar), vergunning verzonden 26-05-2016,  procedure 3A
•  Sinderenseweg 97, melding t.b.v. puin breken tussen 06-06-2016 en 27-06-2016 voor de duur van 2 dagen, 

Procedures 
In de tekst wordt verwezen naar een juridische procedure. 
Hieronder vindt u welke stappen u kunt nemen.
Mediation
Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met 
de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation 
uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding 
van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
(0315) 292 292.

Procedure 1: informatieDe stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis in Gendringen 
en kunt u inzien tijdens openingstijden. Mocht u buiten 
openingstijden stukken in willen zien, dan kunt u daarvoor een 
afspraak maken met de behandelend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 2: zienswijzeBinnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen
kunnen zienswijzen worden ingediend doorA. eenieder
B. belanghebbenden
Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke zienswijze 
stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 
42, 7080 AA Gendringen. Voor het indienen van mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar 
via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschriftBinnen zes weken na de dag van verzending van het
besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.Dit bezwaarschrift richt u aanA. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendringen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendringen
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: naam
en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar
maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening.

Procedure 4: beroepschriftBinnen zes weken na publicatie van het besluit kunnen
belanghebbenden beroep instellen bij deA. Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
B. Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.In het beroepschrift moet in ieder geval staan: naam en adres,  

de dagtekening, tegen welk besluit u beroep aantekent, de 
motivering van uw beroep en uw handtekening. 
Voor procedure 3 en 4 geldt ook het volgende:Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Als u er belang bij heeftdat het besluit niet in werking treedt, kunt u eenverzoek om voorlopige voorziening indienen. Voor een

bezwaarschrift en een beroepschrift bij de rechtbank
is dit de voorzieningenrechter van de RechtbankGelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een
beroepschrift bij de Raad van State is dit de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ontwerpbeschikking 
Omgevingsvergunning  Bluemersstraat 5, Etten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek maken bekend, dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
vergunning willen verlenen voor het verbouwen van het 
aangebouwde bijgebouw bij de woning Bluemersstraat 
5 te Etten tot zelfstandige woning. Dit  met toepassing 
van maatwerk in het kader van het VAB beleid, waarbij 
een bestaande nieuwbouwmogelijkheid ter verevening 
van bedrijfsbeëindiging en sloop elders, wordt ingezet 
voor deze verbouw.  De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatie nummer, NL.IMRO.1509.OV000014-ON01. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W-2016-0413.

Inzage 
De stukken liggen van 2 juni 2016 t/m 13 juli 2016 voor iedereen ter inzage. Tijdens openingstijden kunt u de stukken inzien bij de balie burgerzaken in het gemeentehuis in Gendringen. Het gemeentehuis is geopend op maandag tussen  8.30 uur - 20.00 uur, dinsdag t/m donderdag tussen 8.30 - 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur (ook op afspraak).De stukken zijn in elektronische vorm te raadplegen en 

te verkrijgen via de website van de gemeente (www.oudeijsselstreek.nl) wanneer u zoekt op het adres. In het 
gemeentehuis kunt u de stukken zowel in elektronische 
vorm als op papier bekijken. De elektronische vorm is hierbij juridisch bindend.

Reacties 
Gedurende voornoemde termijn van ter inzage legging 
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerpbeschikking  kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 42, 7080 AA Gendringen. Voor het mondeling indienen 
van een zienswijze kunt u een afspraak maken via de Publieksbalie.
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GENDRINGEN
•  Brederostraat 31, plaatsen schutting, aanvraag ontvangen 20-05-2016, procedure 1•  Munsterweg 3, verwijderen asbesthoudende dakplaten, 
melding verzonden 23-05-2016, procedure 1

HEELWEG
•  Generaalsweg 4, slopen schuur, vergunning verzonden 

26-05-2016, procedure 1•  Molenweg 17, aanvraag paracommerciële Drank- en horecavergunning St. Buurtschapshuis Heelweg, ontwerpbeschikking ter inzage van 01-06-2016 t/m  13-07-2016, procedure 2•  Veenweg 28B, verwijderen asbest, melding verzonden 
26-05-2016, procedure 1

SILVOLDE
•  Berkenlaan 44, verbouw woning, vergunning verzonden 

26-05-2016, procedure 3A•  Lichtenberg 2, bouw vervangende opslagloods, aanvraag ontvangen 22-05-2016, procedure 1•  Terborgseweg 62, verwijderen asbest, melding verzonden 19-05-2016, procedure 1

SINDEREN
•  Kroezendijk 10, handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening en bouwen: tijdelijk plaatsen 7 woonunits  (3 jaar), vergunning verzonden 26-05-2016,  procedure 3A
•  Sinderenseweg 97, melding t.b.v. puin breken tussen 06-06-2016 en 27-06-2016 voor de duur van 2 dagen, 

Procedures 
In de tekst wordt verwezen naar een juridische procedure. 
Hieronder vindt u welke stappen u kunt nemen.
Mediation
Bij alle procedures geldt dat, indien u een probleem heeft met 
de gemeente of u bezwaar maakt tegen een besluit, mediation 
uitkomst kan bieden. In dat geval wordt, onder begeleiding 
van een mediator, nagegaan of tot een oplossing kan worden 
gekomen. Vooraf zal worden bekeken of mediation in uw geval 
geschikt is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
(0315) 292 292.

Procedure 1: informatieDe stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis in Gendringen 
en kunt u inzien tijdens openingstijden. Mocht u buiten 
openingstijden stukken in willen zien, dan kunt u daarvoor een 
afspraak maken met de behandelend ambtenaar via (0315) 292 292.

Procedure 2: zienswijzeBinnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen
kunnen zienswijzen worden ingediend doorA. eenieder
B. belanghebbenden
Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Uw schriftelijke zienswijze 
stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 
42, 7080 AA Gendringen. Voor het indienen van mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar 
via (0315) 292 292.

Procedure 3: bezwaarschriftBinnen zes weken na de dag van verzending van het
besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen.Dit bezwaarschrift richt u aanA. het college van B&W, postbus 42, 7080 AA Gendringen
B. de burgemeester, postbus 42, 7080 AA Gendringen
C. de gemeenteraad, postbus 42, 7080 AA Gendringen
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: naam
en adres, de dagtekening, tegen welk besluit u bezwaar
maakt, de motivering van uw bezwaar en uw handtekening.

Procedure 4: beroepschriftBinnen zes weken na publicatie van het besluit kunnen
belanghebbenden beroep instellen bij deA. Rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
B. Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak,Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.In het beroepschrift moet in ieder geval staan: naam en adres,  

de dagtekening, tegen welk besluit u beroep aantekent, de 
motivering van uw beroep en uw handtekening. 
Voor procedure 3 en 4 geldt ook het volgende:Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Als u er belang bij heeftdat het besluit niet in werking treedt, kunt u eenverzoek om voorlopige voorziening indienen. Voor een

bezwaarschrift en een beroepschrift bij de rechtbank
is dit de voorzieningenrechter van de RechtbankGelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een
beroepschrift bij de Raad van State is dit de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Nieuws en 
informatie 

over uw regio

Hoe gezond is uw  mond? Bezoek onze mondhygiëniste!
Dental Clinics LohmanlaanTandartsengroepspraktijkLohmanlaan 21, DoetinchemTel: 0314 - 395 573www.dentalclinics.nl

Goed nieuws; de bouwsector trekt aan! Daarom zijn wij op zoek naar
vakkrachten. Wil jij aan het werk voor het garantieloon conform Bouw CAO,
inclusief Cordares/BPF pensioenopbouw? Bel dan nu 0544 353739, of mail
naar Nardy Kemperman-Rooks (nardy@seesingpersoneel.nl) of Sandy
Schuurmans (sandy@seesingpersoneel.nl).

Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39
info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nlUITZENDEN  WERVING & SELECTIE DETACHERING PAYROLLING
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Raadscommissie enthousiast over stadsbrouwerij
Commissielid Paul Wallerbos liet daarentegen weten dat zijn fractie OOG helemaal achter de visie van het college van B&W staat om op de locatie Adriana geen zorgap-partementen toe te staan. “Een stadsbrouwerij op die plek is fan-tastisch en moeten wij met ons al-

Natuurlijk hebben wij nog wel vra-gen. Zo willen wij graag weten of de financiering al geregeld is, of tegelijkertijd de beschoeiing langs de gracht wordt vernieuwd en of de uitvoering van het plan tegelij-kertijd gepaard kan gaan met de 
-

carnavalsleiders 
gestrikt op 11/9

- Carnavalsvereniging De Knunnekes, opgericht in 1963 en in 2018 het 55-jarig bestaan en dus het gouden carnavalsju-bileum vierende, is op de eerste plaats een club van plezier en gezelligheid, maar daarnaast ook 

Zo worden, reeds gedurende een groot aantal jaren, de carnavals-leiders voor de komende cam-pagne op de elfde september ‘op 

| bouw 

Volop vacatures(0544) 35 37 39
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Ulfts echtpaar gewond bij ongeval
HENGELO/ULFT Slotsteeg met de Memelinkdijk in Hengelo (Gld.) raakten donderdagochtend 8 september twee auto’s betrokken bij een ernstig ongeval. Bij het ongeval is één van de voertuigen meerdere keren over de kop geslagen en in de sloot tot stilstand gekomen. Er zijn bij het ongeval drie personen gewond geraakt. De weg werd afgesloten voor de hulpverlening.

De drie gewonden en zijn met onbekend letsel per ambulance naar verschillende ziekenhuizen vervoerd. Het ongeluk gebeurde kort na 11.00 uur. Een personenauto, bestuurd door een echtpaar uit Ulft, wilde vanuit de Slotsteeg de Memelinkdijk oversteken om hun weg te vervolgen. Bij het oversteken zagen zij een automobiliste van rechts, bestuurd door een vrouw uit Veldhoek, over het hoofd. De forse aanrijding was hierdoor het gevolg. De auto van de vrouw uit Veldhoek ramde daarbij een verkeersbord om vervolgens meerdere malen over de kop te slaan en in een weiland tot stilstand te komen. De andere auto, waarin het echtpaar uit Ulft zat, kwam in een sloot tot stilstand. Alle drie de slachtoffers zijn met een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. 

De Kist
Op De Vijverberg werd het boek over Simon Kistemaker (76) gepresenteerd. Het eerste exemplaar van ‘De Kist. Laatste culttrainer van Nederland’ werd in het Graafschap-stadion overhandigd aan zanger Bennie Jolink en Hans Kraay jr., oud-speler onder Kistemaker bij de Superboeren.
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Veel vragen over A18 locatie Slingeland

DOETINCHEM - Uit de vragen tij-

dens de beeldvormende raad van 

8 september blijkt dat er binnen 

de fracties nog onduidelijkheid 

bestaat over de voorgenomen 

nieuwbouw van het Slingeland 

Ziekenhuis bij de afrit Doetin-

chem Oost van de A18. Het resul-

taat is dat de behandeling van het 

ontwerpbestemmingsplan wordt 

uitgesteld om de fracties gelegen-

heid te geven hun achterban te 

raadplegen.

Door Bert Vinkenborg

Voordat de raadsleden vragen aan 

wethouder Ingrid Lambregts kun-

nen stellen is het woord eerst aan 

twee insprekers. Inspreker Scheers 

woont aan de Boekeltweg en 

krijgt, als de nieuwbouw doorgaat, 

het nieuwe ziekenhuis praktisch 

in zijn achtertuin. Pogingen om 

zijn eigendom te verkopen strand-

den al twee keer toen de poten-

tiële kopers hoorden van de mo-

gelijke komst van het ziekenhuis. 

Dit zal waarschijnlijk tot waarde-

vermindering van zijn onroerend 

goed leiden. Scheers wil daarom 

weten waar hij de rekening voor 

het prijsverschil kan neerleggen. 

Nol Verhoeven (VVD): “Zolang 

er geen raadsbesluit is genomen 

kunt u dat niet. Pas na een besluit 

kunt u planschade claimen.” In-

spreker Berd Westerveld, die zich-

zelf ‘een betrokken burger’ noemt, 

heeft een reeks van argumenten 

om het ziekenhuis niet op de be-

oogde plaats te bouwen. Hij stoort 

er zich bovendien aan dat het zie-

kenhuis doet alsof het al een gelo-

pen race is terwijl er nog raadsbe-

sluiten genomen moeten worden. 

Zijn belangrijkste argumenten 

zijn dat, ook landelijk, ziekenhui-

zen kleiner worden. “Arcadis, een 

wereldwijd opererende ontwerp- 

en consultancyorganisatie op het 

gebied van de natuurlijke en ge-

bouwde omgeving, voorspelt zelfs 

30-40 procent overcapaciteit! De 

fusie met SKB Winterswijk biedt 

uitwijkruimte.” Tenslotte vraagt hij 

zich af of alleen de Doetinchemse 

raad moet besluiten over de lo-

catie van een ziekenhuis waar de 

halve Achterhoek van afhankelijk 

is. Westerveld roept de raad op het 

Wedeo-terrein bij het OV-station 

beschikbaar te houden en geen 

overhaaste besluiten te nemen.

Een van de punten die de raad 

bezighoudt is de zogenoemde 

Ladder voor Duurzame Verste-

delijking, kortweg ‘de Ladder’ 

genoemd. Bij het voorbereiden 

van nieuwe bouwplannen is het 

verplicht om deze Ladder toe te 

passen. Dat houdt in, eerst afstem-

men op de regionale behoefte, 

dan inbreiding, dan pas uitbrei-

ding. Er zijn al uitspraken van de 

Raad van State waaruit blijkt dat 

de toepassing van de Ladder seri-

eus genomen moet worden. John 

Westerdiep (GL) en Robert Ooms 

(PvLM) menen dan ook dat de 

behandeling van de Ladder niet 

tegelijk kan plaats vinden met een 

besluit over het ontwerpbestem-

mingsplan. John Westerdiep: “De 

Ladder is essentieel voor het hele 

proces en moet apart besproken 

worden.” Nol Verhoeven is het 

daar niet mee eens: “We nemen 

heel vaak simultaan beslissingen.”

De raad schuift het agendapunt 

door om de fracties gelegenheid te 

geven intern overleg te plegen.

 

Man (41) in 

boeien na mis-

handelen oudjes

DOETINCHEM - Een woordenwis-

seling op straat is vrijdag in Doetin-

chem ernstig uit de hand gelopen. 

Aan de Marsmanstraat kreeg een 

41-jarige man uit Doetinchem een 

woordenwisseling met een bejaard 

stel. Even later stormde de man het 

appartementencomplex, waar het 

stel woonde, binnen. Daar mishan-

delde hij ouderen, waaronder het 

eerder genoemde stel. Bovendien 

richtte hij vernielingen aan. De 

man werd enige tijd later door de 

politie ingerekend. In de hal kwam 

de verdachte twee oudere vrouwen 

tegen. Hij sloeg en schopte een van 

de vrouwen. Ook een andere vrouw 

probeerde hij te schoppen, maar zij 

wist de verdachte te ontwijken. De 

mishandelde vrouw is later gewond 

naar het ziekenhuis gebracht. De 

andere vrouw raakte onwel door de 

schrik; zij werd ter plaatse behan-

deld door het ambulancepersoneel. 

De verdachte ging daarna het com-

plex in en daar trapte hij bij twee 

appartementen de voordeur in. 

Daarbij raakte een bejaarde vrouw 

gewond aan haar hand. Uiteindelijk 

kwam de verdachte aan op de an-

dere verdieping bij de woning van 

het stel waarmee hij de woorden-

wisseling had. Ook hier trapte hij de 

deur open en mishandelde het stel.

   

 ■ Vervolg op pagina 3

De Kist

Op De Vijverberg werd het 

boek over Simon Kistemaker 

(76) gepresenteerd. Het eerste 

exemplaar van ‘De Kist. Laat-

ste culttrainer van Nederland’ 

werd in het Graafschap-sta-

dion overhandigd aan zanger 

Bennie Jolink en Hans Kraay 

jr., oud-speler onder Kistema-

ker bij de Superboeren.

B  9
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‘Elkaar kussen doen 

we niet’ 

GAANDEREN - De jeugd van Musical 

Producties Gaanderen brengt op 1 en 2 

oktober in de kleine zaal van Amphion 

een musical van Wouter Blijleven: Poca-

hontas. In deze familievoorstelling komt 

jong en oud in de ban van een hartstoch-

telijk liefdesverhaal. Het verhaal gaat 

over de beeldschone Indiaanse prinses 

Pocahontas, dochter van het machtige 

indianenopperhoofd Powhatan. Het 

meisje is enorm nieuwsgierig naar de 

vreemde, blanke zeelieden die met hun 

schip zijn aangekomen. In opdracht van 

haar vader, die de zeelui als vijanden 

beschouwt, gaat ze op ontdekkingstocht 

hoe de mannen verdreven kunnen wor-

den. Maar gaandeweg wordt ze verliefd 

op de Engelse zeeman John Smith. De 

liefde is wederzijds. Maar de vraag is: 

wat vindt het indianenvolk hiervan?

   

 ■ Lees verder op pagina 20

14 september 2016  

Goed nieuws; de bouwsector trekt aan! Daarom zijn wij op zoek naar

vakkrachten. Wil jij aan het werk voor het garantieloon conform Bouw CAO,

inclusief Cordares/BPF pensioenopbouw? Bel dan nu 0544 353739, of mail

naar Nardy Kemperman-Rooks (nardy@seesingpersoneel.nl) of Sandy

Schuurmans (sandy@seesingpersoneel.nl).

Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39

info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl
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ijerink vertegenwoordigt, ziet voor hem en de sportcoaches een taak weggelegd om minder voor de hand liggende doelgroepen, men-sen die niet snel geneigd zijn om te bewegen, actief op te zoeken en te proberen over de drempel te helpen, of liever nog de drem-pel weg te halen. Om ook financi-ele drempels weg te halen, worden nog gesprekken gevoerd, maar op korte termijn hoopt kwartiermaker Rens van Kleij (de spil tussen de ge-meente en de sportcoaches) daar 

Wie ideeën heeft, aan de slag wil, of gewoon nieuwsgierig is naar het aanbod van Zutphen Actief, kan meer informatie vinden via de site.   

■ www.zutphenactief.nl

van Zutphen Promotie, omdat het naar eigen zeggen ondernemers, inwoners en initiatieven met elkaar verbindt en de gemeente profileert. Omdat Zutphen Promotie bijdraagt aan de speerpunten van het college en daarmee aan de gemeentelijke doelen hoopt de stichting de ko-mende twee jaar te kunnen reke-nen op de financiële impuls.
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Wassink. Hij aasde al jaren op de zege van deze thuiswedstrijd, maar vaak bleek het presteren moeilijk te combineren met het mede-organiseren van de hard-loopwedstrijd. 

De dames toprun, eveneens over vijf kilometer werd ditmaal ge-

kidsrun over een kilometer en Björn Rossel won die over de dub-bele afstand.

Bij de recreanten (senioren, 5 km) snelde Jordy Kloet naar de zege. Niemand kon echter tippen aan de winnende tijd van Wassink: 14.40.

over uw regio

Hoe gezond is uw mond? Bezoek onze mondhygiëniste!
Dental Clinics LohmanlaanTandartsengroepspraktijkLohmanlaan 21, DoetinchemTel: 0314 - 395 573www.dentalclinics.nl
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Alle kranten van Achterhoek Nieuws met een klik online beschikbaar
De gemeenteraad volgt in meerderheid het college van burgemeester en wethouders in de thuiszorgzaak. B  5

Foto: Leo van der Linde

Boomplantdag AaltenGeplant: 1700 douglassparren
Door Leo van der Linde

AALTEN - Woensdag 16 maart plantte wethouder Erik Luiten met buitendienstmedewerkers en 25 leerlingen van basisschool Triangel Hoog uit Aalten 1700 Douglasspar-ren in de omgeving van de Romie-

nendiek. Dit gebeurde in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Het is 60 jaar geleden dat gestart werd met Boomfeestdag. Ook in Aalten werd toen de eerste boom geplant, en wel een beuk, die werd geplant bij de kruising ter hoogte van de Goordijk en de Romienen-diek. Wethouder Erik Luiten: “In de gemeente Aalten staan ruim 40.000 bomen. Deze hebben niet ‘het eeu-wige leven’, dus moeten er jaarlijks bomen gekapt worden. Elk jaar wor-

den er ruim 300 bomen vervangen. Dit jaar worden er liefst 1700 Doug-lassparren geplant. De beplanting langs sommige wegen werd slecht en onveilig, daarom werden de slechte eruit gehaald en de open plekken weer met gezonde exem-plaren opgevuld.” Voorafgaande aan het planten van de sparren werd de vlag van de Nationale Boomfeest-dag gehesen. Samen met een aantal leerlingen van de basisschool plant-te de wethouder een beuk. Hierna 

gingen de leerlingen in groepjes on-der leiding van de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Aalten hard aan het werk met het planten van de Douglassparren. De gaten waren inmiddels gegraven. Het was nog wel een kunst om de boompjes mooi rechtop in de gaten te zetten, het waaide flink op woens-dagmorgen. Voor de veiligheid was een deel van de weg tussen de Bo-terdijk en de Vellegendijk voor het verkeer afgesloten.

 

Paaseieren 
zoeken bij AD ‘69
AALTEN - Traditiegetrouw kunnen er op eerste paasdag weer paas-eieren worden gezocht op de velden van AD ‘69. De verwach-ting is dat de paashaas de velden rond 10.00 uur vrijgeeft voor de zoektocht. Iedereen is welkom om te komen helpen zoeken.

   

Geheugen-
spreekuur
AALTEN - Op donderdagmorgen 7 april wordt van 10.00 - 11.00 het geheugenspreekuur gehouden in het gezondheidscentrum Nas-sau, Nassaustraat 5-3 in Aalten.

Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeente Aalten, die vra-gen hebben over hun geheugen of over andere klachten zoals pie-keren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het (individuele) geheugenspreekuur is gratis.

Voor een folder, meer informatie of een overzicht van alle (regio-nale) geheugenspreekuren kan iedereen contact opnemen met GGNet, preventie, telefoon: (088) 9331180.

Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van de huisarts terecht. In een persoon-lijk gesprek beantwoordt een deskundi ge de vragen. De vragen kunnen gaan over de bezoeker van het spreekuur zelf maar ook bij-voorbeeld over de partner of één van de ouders.

Indien van toepassing kan een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek wordt afge-rond met een vrijblijvend advies.

Integriteit wethouder in onderzoek
De integriteit van wethouder Erik Luiten wordt onderzocht in verband met de bouw van een mestsilo op zijn bedrijf. 
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(goede vrijdag open tot 18:00 en 1e paasdag gesloten)

2e PAASDAG
KOOPZONDAG
al vanaf 11 uur!

Woonboulevard Doetinchem

6e STOEL 
GRATIS!

Deze actie geldt voor onze gehele stoelencollectie 
t/m 2e paasdag!

MOOIER WONEN VOOR MINDER GELD!

2e PAASDAG KOOPZONDAG2e PAASDAG 28 maart geopend

Dinsdag

Jaargang 52

De winnaars van de Achterhoek Nieuws Stratenprijs 2016. Foto: Thogra Pictures FotografieJan Telkampstraat wint Achterhoek Nieuws Stratenprijs
RUURLO - De Jan Telkampstraat heeft dit jaar de Achterhoek Nieuws Stratenprijs gewonnen voor de mooiste straatverlichting en - versiering in het kader van de Ruurlose Septemberfeesten. Met als thema ‘Winterwonder-land’ onder het motto ‘Beleef de sneeuwvreugde’ had de buurtver-eniging een geheel nieuwe straat-versiering gemaakt.

Door Jan Hendriksen

Volgens de jury van de Verlich-tingscommissie van Oranjevereni-ging Ruurlo was het nieuwe thema ‘Winterwonderland’ perfect uitge-beeld en uitgelicht. De verlichting vormde een mooi geheel met aan-dacht voor veel extra’s en details. De straat zag er daardoor prachtig en uniform uit zonder storende elementen. Nadat de buurtbewo-ners vorige week donderdagavond rond middernacht de prijs tijdens het Stratenfeest op de Blikmans-weide uit handen van voorzitster 

Ineke Nijen Es van Oranjevereni-ging Ruurlo in ontvangst had ge-nomen, kwam directeur Gerhard Weevers van Achterhoek Nieuws B.V. de felicitaties zaterdagmorgen namens Achterhoek Nieuws aan de winnende straatbewoners over-brengen. Ook de bewoners van de woningen van Stichting De Lich-tenvoorde werden hierbij betrok-ken. “We hadden al een aantal ja-ren het idee om een nieuwe straat-versiering te creëren. We waren na vele jaren uitgekeken op de ‘Walk 

of fame’ waar Amerikaanse sterren uit Hollywood centraal stonden. Maar dit jaar hebben we de koe bij de horens gevat”, zo vertelt een blije Laurens Karnebeek die samen met Jan Halfman en Gert Lievestro de ‘kartrekkers’ van de nieuwe straat-versiering waren. De nieuwe straat-versiering bestaat uit ‘sneeuwpop-pen’ die langzaam veranderen in ‘pinguïns’. Maar ook omgekeerd.   

 ■ Lees verder op pagina 15

 

Open dag azc
BORCULO - Op zaterdag 24 sep-tember van 12.00 tot 16.00 uur is er een landelijke Open azc dag. Bijna 100 asielzoekerscentra in het land openen hun deuren om belangstellenden een indruk te geven van het wonen en werken op een azc. De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland. Ontmoeting staat centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kin-deractiviteiten. Daarnaast vertel-len organisaties die werkzaam zijn op een azc meer over hun werk-zaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex) asielzoekers. Belangstellen-den zijn welkom op 24 september om aanwezig te zijn bij de open dag van de opvanglocatie in Bor-culo, Alexandrinalaan 13 in Borcu-lo. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.openazc.nl.

Zilver voor touwtrekkers
De Achterhoekse touwtrekkers en de touwtrekkers van de Heure uit Borculo hebben op het WK in Malmö twee keer zil-ver in de wacht gesleept. een prestatie om trots op te zijn.

B  5
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Goed nieuws; de bouwsector trekt aan! Daarom zijn wij op zoek naar
vakkrachten. Wil jij aan het werk voor het garantieloon conform Bouw CAO,
inclusief Cordares/BPF pensioenopbouw? Bel dan nu 0544 353739, of mail
naar Nardy Kemperman-Rooks (nardy@seesingpersoneel.nl) of Sandy
Schuurmans (sandy@seesingpersoneel.nl).

Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39
info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nlUITZENDEN  WERVING & SELECTIE DETACHERING PAYROLLING
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Dinsdag

De Pitspoedels wonnen de eerste prijs bij de jeugd. Foto: Lydia ter WelleStralend feest in MisteMISTE - Miste heeft 8, 9 en 10 sep-tember haar volksfeest gevierd. De weergoden waren het feest gunstig gezind en alle buitenactiviteiten konden onder een stralende blau-we hemel plaatsvinden.
Voor de donderdagmiddag ston-den De breurs van Hutteman en het Vrijetijdsorkest op het programma. Oud-Mistenaren Gerrit en Jan Roerdink beschikken over een ge-weldig fotoarchief en een goed ge-heugen en verzorgden samen een 

zeer onderhoudende, herkenbare en grappige voordracht. Het Vrije-tijdsorkest, 30 man sterk, verzorgde de muzikale invulling van de mid-dag met een perfecte combinatie van luister- en feestmuziek.
Zoals elk jaar staat de vrijdag in het teken van de optocht. Een we-derom lange stoet van corso- en zitwagens en niet te vergeten de muziekwagen met daarop Excel-sior trok dit jaar wederom door de Heenkampshoek. Miste heeft 

een reputatie hoog te houden met het (kleine) corso en ook dit jaar telde de optocht 10 wagen die echt het predicaat corsowagen verdie-nen. Bij de A-wagens deden drie groepen mee. De Pumpelbuuks-kes trokken dit jaar aan het lang-ste eind met ‘Gas Zat’; een wagen met een knipoog; oog voor detail en strak afgewerkt. De tweede prijs ging dit jaar naar de Tunnelkroe-pers voor hun ‘Wij laten het hier bij’. Een bijzonder fraaie wagen met een speelse uitstraling. De Pöppels 

vierden hun tweede lustrum met een rijdend fotoalbum over de af-gelopen tien jaar.De jeugdwagens blijft een flink deelnemersveld houden. Ook dit jaar kwamen er weer zeven wa-gens aan de start. De debuterende Pitspoedels gingen er meteen met de hoofdprijs vandoor. Hun ‘Wij gaan voor de poedelprijs’ was strak vormgegeven en netjes geplakt.   

 ■ Vervolg op pagina 3

 

Erik Stortelers koning van Kotten
KOTTEN - In Kotten schoot Erik Stortelers zaterdag het laatste stuk van de vogel naar beneden. Dat betekent dat hij samen met zijn vrouw een jaar lang regeert over Kotten. 

Traditiegetrouw begint het Volks-feest op donderdagavond met een feestavond voor de 45+’ers.Irene van der Aart, cabaretier met de voorstelling ‘De Boer op’ wist bij vele Kottenaren het cultuurver-schil tussen de Boeren en Stadsen op een mooie manier duidelijk te maken. Duo FM verzorgde later op de avond de feestelijke dans-muziek.Vrijdagmorgen in alle vroegte kwamen uit alle windstre-ken de wagens richting het vereni-gingsgebouw Wilhelmina gereden en even later trok de bonte stoet van wagens, waarvan 21 wagens voor de prijzen gingen, richting de Geelinkhoek en Plantenhoek.
Onder een heerlijk zonnetje was het goed toeven bij de familie Huiskamp. De Bennie van Moat-boer-beker, voor de mooiste wa-gen volgens de jury en tevens de publieksprijs ging dit jaar naar ‘Oet alle Heuke’ met hun Konings-wagen.

   

 ■ Vervolg op pagina 7

Zwembad Jaspers 
maandag weer open

Nog even, en dan kan iedereen weer terecht in Zwembad Jas-pers. Er wordt nog even hard gewerkt aan allerlei noodzake-lijke vervangingen.
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Erik Stortelers koning van Kotten
KOTTEN - In Kotten schoot Erik Stortelers zaterdag het laatste stuk van de vogel naar beneden. Dat betekent dat hij samen met zijn vrouw een jaar lang regeert over Kotten. 

Traditiegetrouw begint het Volksfeest op donderdagavond met een feestavond voor de 45+’ers.Irene van der Aart, cabaretier met de voorstelling ‘De Boer op’ wist bij vele Kottenaren het cultuurverschil tussen de Boeren en Stadsen op een mooie manier duidelijk te maken. Duo FM verzorgde later op de avond de feestelijke dansmuziek.Vrijdagmorgen in alle vroegte kwamen uit alle windstreken de wagens richting het verenigingsgebouw Wilhelmina gereden en even later trok de bonte stoet van wagens, waarvan 21 wagens voor de prijzen gingen, richting de Geelinkhoek en Plantenhoek.
Onder een heerlijk zonnetje was het goed toeven bij de familie Huiskamp. De Bennie van Moatboer-beker, voor de mooiste wagen volgens de jury en tevens de publieksprijs ging dit jaar naar ‘Oet alle Heuke’ met hun Koningswagen.
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Coureur Wisselink heeft bijzonder 

weinig respect voor snelheid. B  7

Een van de 190 honden die geniet van een frisse duik. Foto: Gerhard Weevers

Spetterpret als slot van zwemseizoen

Honden gaan 
‘los’ in Vordens 

zwembad

VORDEN - Op een zonovergoten 

moment sloot het zwemseizoen 

af met het ‘honden-zwemevene-

ment’. Wat een succes opleverde. 

Van de 190 honden was er zelfs 

een delegatie die vanuit Utrecht 

kwam om te genieten van een duik 

en een boel hondenspektakel. Het 

personeel van Zwembad in de 

Dennen was blij met het prachtige 

weer in de laatste weken. ‘Wat is er 

mooier dan op zo’n zonnig hoog-

tepunt de deuren voor de herfst en 

winter te kunnen sluiten? 

‘Nog een paar dagen extra open 

blijven’ denkt men misschien. Te-

rugkijkend op de afgelopen week 

besluiten we om toch dicht te gaan 

na het honden-zwemmen.  

De extra zwem-week was een 

mooie toegift’, meent het zwemba-

dpersoneel. 

Het zwemseizoen begon met 

vrieskou in mei en eindigde met 

hoog-zomerse temperaturen in 

september. Vrijwilligers en team 

hebben keihard gewerkt om dit 

seizoen tot een succes te maken. 

En een succes wordt het alleen 

met de vele zwemmers en ieder-

een die plezier beleeft aan het bad. 

‘We zijn al weer druk bezig met de 

voorbereidingen voor het komen-

de zwemseizoen.’

 
   

 ■  Oude zutphenseweg 7, Vorden

 ■ tel. 0575-551203

 ■ http://www.zwembad-

indedennen.nl

 ■ info@zwembad-indedennen.nl

 ■ Facebook.com/

zwembadindedennen

 

Wereldwonderen 

bij PCOB
VORDEN - De PCOB afdeling Vor-

den e.o. houdt op donderdag 22 

september vanaf 14.00 uur in De 

SooS (Dorpscentrum Vorden) weer 

de eerste maandelijkse bijeenkomst. 

Dan spreekt Rob van Eck uit Door-

werth over de Wereldwonderen. Het 

gaat om een lezing van 2 x 40 minu-

ten. Voor de pauze worden de 7 klas-

sieke wereldwonderen uit de doeken 

gedaan; na de pauze de 7 nieuwe we-

reldwonderen. Het betreft prachtige 

beelden van bouwkunst en cultuur. 

   

Het verhaal van 

een vluchteling

VORDEN - Er is vaak maar weinig 

bekend over de achtergrond van 

vluchtelingen en hun ervaringen 

terwijl hun vlucht veel vooroor-

delen en emoties oproept. Op 

woensdag 21 september om 20.00 

uur vertelt een Syrische vluchte-

ling haar eigen vluchtverhaal in de 

Voorde, Kerkstraat 15 in Vorden. 

Aan bod komen onder andere het 

leven in Syrië onder Assad en ISIS; 

hoe de revolutie in 2011 begon, de 

reden om te vluchten. Vredesorga-

nisatie PAX brengt vluchtelingen 

uit Syrië in contact met belang-

stellenden. Voor informatie: Sipke 

van der Velde, tel. 0575-555220 of 

sipke@velderienstra.nl.

Aftrap 
sportweek
De Nationale Sportweek 2016 

gaat van start. In de gemeente 

Bronckhorst op zondag 18 sep-

tember, met onder meer een 

Scholentoernooi touwtrekken 

voor de groepen zeven en acht 

van de basisscholen. Dat ge-

beurt op het terrein van Touw-

trekvereniging Vorden.
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Zie in het hart van Contact

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 41
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vierden hun tweede lustrum met een rijdend fotoalbum over de af-
een rijdend fotoalbum over de af-
een rijdend fotoalbum over de af
De jeugdwagens blijft een flink deelnemersveld houden. Ook dit 

-gens aan de start. De debuterende Pitspoedels gingen er meteen met 

| bouw 

Volop vacatures(0544) 35 37 39

Volop vacatures(0544) 35 37 39

Volop vacatures

Sabine Niesink trots op haar  

winnende duif 472. B  3

Open dagen blotevoetenpad in Hoog-Keppel 

HOOG KEPPEL - Op zaterdag 24 en zondag 25 september organiseert 

Stichting Zonnewater open dagen voor het nieuw aangelegde blote-

voetenpad op het terrein van Buitenbad Hessenbad in Hoog-Keppel. 

Belangstellenden kunnen in dit weekend op zaterdag tussen 10.00 en 

13.00 uur en op zondag tussen 12.00 en 15.00 uur zelf ervaren hoe het 

is om met blote voeten op verschillende ondergronden te lopen.

Het regelmatig op blote voeten 

lopen werkt niet alleen ontspan-

nend maar heeft ook een posi-

tieve werking op de gezondheid. 

Het blotevoetenpad sluit daarmee 

naadloos aan op de visie van de 

stichting om activiteiten te ont-

wikkelen die de gezondheid be-

vorderen. Buitenbad Hessenbad 

onderging afgelopen zomer een 

complete metamorfose. Met de 

komst van een blotevoetenpad, 

bewegingstoestellen voor volwas-

sen, twee airtrampolines en een 

andere indeling van de ligweide 

is er een heel nieuw concept ont-

wikkeld voor het buitenbad. Bo-

vendien sluiten deze faciliteiten 

naadloos aan op de visie van de 

stichting om activiteiten te ontwik-

kelen die de gezondheid bevorde-

ren. Het blotevoetenpad is daarbij 

de grote trekpleister. “Wanneer je 

regelmatig op blote voeten op ver-

schillende ondergronden loopt, 

stimuleer je het hart en de bloeds-

omloop. Daarnaast is blootsvoets 

wandelen goed voor de coördina-

tie, verstevigt het de rugspieren 

en bevordert het de darmwerking. 

Met je voeten contact maken met 

grind, schelpen, stenen, zand, turf, 

gras, hout en water werkt ook heel 

ontspannend. En het mooie is dat 

iedereen het kan”, vertelt Ingrid 

van Onna, directeur van Stichting 

Zonnewater. Sinds de privatisering 

van warmwaterbad Zonnewater en 

Buitenbad Hessenbad in april 2012 

is Van Onna verantwoordelijk voor 

de dagelijkse leiding. Afgelopen 

jaar maakte zij een plan om met 

het buitenbad een nieuwe weg in 

te slaan. “Een plan dat past in onze 

visie om bewegen voor iedereen 

mogelijk te maken en waarmee we 

ook het hele jaar door inkomsten 

genereren door meer bezoekers te 

trekken. Het blotevoetenpad van 

300 meter lang past in dat plan 

want ook op een wat minder mooie 

dag is het heerlijk om op deze ma-

nier buiten te zijn. Daarnaast is 

het blotenvoetenpad een originele 

activiteit voor schoolreisjes, kam-

pen, een kinderfeestje, familiedag, 

groepsuitje of als onderbreking 

tijdens een wandel- of fietsroute”, 

licht Van Onna toe.

   

 ■ www.hessenbad.nl

 

Landgoed 
Keppel sluit 

wandelpaden 

voor fietsers
LAAG KEPPEL - Daar veel wande-

laars klagen over mountainbi-

kers, en het landgoed in haar on-

derhoud last ondervindt van de-

ze zelfde groep, heeft Landgoed 

Keppel besloten haar bossen al-

léén open te stellen voor wande-

laars. Vanaf nu is Landgoed Kep-

pel een landgoed waarop, naast 

de aangegeven ruiterroute en 

mountainbikeroute, niet meer 

gefietst mag worden op wegen 

en wandelpaden in eigendom 

van het Landgoed.

Er zijn nieuwe openstellingsbord-

jes geplaatst waarop is aangegeven 

wat wel is toegestaan. De beheer-

der heeft aan zijn toezichthouder 

gevraagd hier op toe te zien en zo 

nodig op te treden. 

Om de fietsers en mountainbikers 

tegemoet te komen wordt op het 

Landgoed een mountainbike en 

ruiterroute aangelegd die duide-

lijk herkenbaar wordt aangegeven.

Heeft u vragen over bovenstaande 

dan kunt u mailen naar Landgoed 

Keppel.
   

 ■ landgoedkeppel@gmail.com

Aftrap 
sportweek
De Nationale Sportweek 2016 

gaat van start. In de gemeente 

Bronckhorst op zondag 18 sep-

tember, met onder meer een 

Scholentoernooi touwtrekken 

voor de groepen zeven en acht 

van de basisscholen. Dat ge-

beurt op het terrein van Touw-

trekvereniging Vorden.
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Voix-la, een open 
repetitie
HOOG KEPPEL - Vind je het leuk 

om - met een beetje ambitie - te 

zingen en houd je van gezellig-

heid? Dan is het tijd voor Voix-la. 

Voix-la is een koor van twintig 

vrouwen en ze kunnen wel wat 

versterking gebruiken. Ze zingen 

drie- of vierstemmig, voorname-

lijk musical en populaire muziek. 

Iets voor jou? Het koor staat on-

der leiding van dirigente Caroline 

Hendriks. Het hoor houdt een 

open repetitie op 15 september 

in het Kerkhuus aan de van Pan-

huysbrink in Hoog Keppel. Tijd-

stip: van 20.00 tot 22.00 uur.

   

 ■ Voor meer info,   

bel (0314) 38 06 86

 

Voix-la houdt een open repetitie. Foto: PR
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Dinsdag

gingen de leerlingen in groepjes on-der leiding van de medewerkers van de buitendienst van de gemeente Aalten hard aan het werk met het planten van de Douglassparren. De gaten waren inmiddels gegraven. Het was nog wel een kunst om de boompjes mooi rechtop in de gaten te zetten, het waaide flink op woens-dagmorgen. Voor de veiligheid was een deel van de weg tussen de Bo-terdijk en de Vellegendijk voor het 

Open dag azc
BORCULO - Op zaterdag 24 september van 12.00 tot 16.00 uur is er een landelijke Open azc dag. Bijna 100 asielzoekerscentra in het land openen hun deuren om belangstellenden een indruk te geven van het wonen en werken op een azc. De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland. Ontmoeting staat centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Daarnaast vertellen organisaties die werkzaam zijn op een azc meer over hun werkzaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex) asielzoekers. Belangstellenden zijn welkom op 24 september om aanwezig te zijn bij de open dag van de opvanglocatie in Borculo, Alexandrinalaan 13 in Borculo. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.openazc.nl.

Zilver voor touwtrekkers
De Achterhoekse touwtrekkers en de touwtrekkers van de Heure uit Borculo hebben op het WK in Malmö twee keer zilver in de wacht gesleept. een prestatie om trots op te zijn.
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Wethouder Ted Kok (links) met Freek Diersen en Johannes Hoven (rechts). Foto: Frank Vinkenvleugel

Erfgoedprijs voor Freek Diersen en Johannes Hoven

DE HEURNE - Tijdens de Open Monumentendag 2016 reikte Willem 

Doodeheefver, voorzitter Erfgoedcommissie samen met wethouder 

Ted Kok, de dertigste Erfgoedprijs uit aan Freek Diersen (Dinxperlo) 

en Johannes Hoven (Suderwick). Diersen en Hoven ontvingen de 

prijs voor hun inzet tot behoud van het gemeenschappelijk Duits-

Nederlands erfgoed.

Door Iris Jansen

Dit jaar had de commissie de keu-

ze uit vier genomineerden: Hans 

Wikkerink en Hans Bulsink van 

TPN groep Vastgoedontwikkeling 

voor de restauratie van de voor-

malige textielfabriek Driessen in 

Aalten; Sylvia Heinen van Stich-

ting Koppelkerk in Bredevoort 

voor het behoud van de Koppel-

kerk bedoeld als platform voor 

Kunst en Cultuur; Freek Diersen 

en Johannes Hoven, voor het be-

houd van het gemeenschapelijk 

Duits-Nederlands erfgoed waar-

onder het grenspalenproject én 

de familie Selman uit Lintelo voor 

het instandhouden van het Neder-

landse Landvarken.

Doodeheefver benadrukte dat het 

geen makkelijke beslissing is om 

een winnaar te kiezen: “De com-

missie bestaat uit acht leden en 

elke nominatie wordt uitvoerig 

besproken en alle voors en tegens 

zorgvuldig afgewogen, en soms is 

er ook wel eens een tweede stem-

ronde nodig om tot een keuze te 

komen.”

Kok sprak over een leuke diver-

siteit onder de nominaties:”Het 

winnen van de Erfgoedprijs is na-

tuurlijk een belangrijk moment. 

Dit jaar speelde het varken een 

bijzondere ‘levendige’ rol in de 

nominatie.” 

   

 ■ Vervolg op pagina 3

 

Open repetitie

DE HEURNE - Gospelkoor The Joy-

singers houdt op woensdag 21 

september een open repetitie van 

20.00 tot 22.00 uur in de Heurnse 

kerk. Iedereen is dan welkom om 

sfeer te komen proeven. 

The Joysingers is een gospelkoor 

met passie voor muziek. Naast 

het zingen en instuderen van 

nieuw repertoire vinden de le-

den van het koor gezelligheid en 

onderlinge saamhorigheid heel 

belangrijk. Het koor werkt re-

gelmatig mee aan kerkdiensten, 

staan op kerstmarkten of luiste-

ren kerstvieringen op met gospels 

en traditionele kerstmuziek in 

een vrolijk jasje. Het koor wordt 

daarbij op inspirerende, humor-

volle wijze geleid door dirigent 

Quintus N. Sachs en muzikaal on-

dersteund door het combo Rudi 

Schuurman op keyboard en Frits 

Keuper met de elektrische gitaar.

Een jaar 
Vogelopvang
Het is een jaar geleden dat 

Herman Smees begon met zijn 

vogelopvang. Nog steeds be-

reiken hem aanvragen uit het 

hele land.
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Goed nieuws; de bouwsector trekt aan! Daarom zijn wij op zoek naar

vakkrachten. Wil jij aan het werk voor het garantieloon conform Bouw CAO,

inclusief Cordares/BPF pensioenopbouw? Bel dan nu 0544 353739, of mail

naar Nardy Kemperman-Rooks (nardy@seesingpersoneel.nl) of Sandy

Schuurmans (sandy@seesingpersoneel.nl).

Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39

info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl

UITZENDEN  WERVING & SELECTIE DETACHERING PAYROLLING

           
           
           
           
           
           

Techniek Transport Logistiek Groen Administratief &

Commercieel
Bouw

OP ZOEK NAAR ANDER WERK? WIJ KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

• TIMMERLIEDEN

• METSELAARS

• TEGELZETTERS 

• INTERIEURBOUWERS

• ECO-STUKADOORS

• HULPKRACHTEN

| techniek | transport | logistiek | financieel & commercieel | bouw 

Volop vacatures

(0544) 35 37 39-

Wij zijn dagelijks geopend  

(behalve dinsdags) vanaf 11 uur.

Eetcafe
weekschotel  

(van maandags t/m vrijdags)  

voor 14,50 euro:
* varkenshaaspuntjes  

in champignonsroomsaus

* scholfilet met rougottesaus

incl. aardappeltjes of friet  

en warme groente met rauwkost 

www.groessemoes.com

tel.: 0315-237843

(behalve dinsdags) vanaf 11 uur.
(behalve dinsdags) vanaf 11 uur.
(behalve dinsdags) vanaf 11 uur.

Jaargang 3

Dinsdag

300 meter lang past in dat plan 

want ook op een wat minder mooie 

dag is het heerlijk om op deze ma-

nier buiten te zijn. Daarnaast is 

het blotenvoetenpad een originele 

activiteit voor schoolreisjes, kam-

pen, een kinderfeestje, familiedag, 

groepsuitje of als onderbreking 

tijdens een wandel- of fietsroute”, 

versterking gebruiken. Ze zingen 
-

lijk musical en populaire muziek. 
-

der leiding van dirigente Caroline 

Hendriks. Het hoor houdt een 

open repetitie op 15 september 

in het Kerkhuus aan de van Pan-

huysbrink in Hoog Keppel. Tijd-

Voix-la houdt een open repetitie. Foto: PR
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Lang Leve Kunst en Naoberschap ook in Montferland
Culturele activiteiten voor en met ouderen

MONTFERLAND - Culturele acti-viteiten voor en met ouderen, waarbij het draait om het beleven van kunst en het bij elkaar bren-gen van mensen. Dat is waar het programma Lang Leve Kunst over gaat. De gemeente Montferland is partner van dit Achterhoekse pro-

gramma en in samenwerking met welzijnsstichting Welcom worden er vanaf dit najaar nieuwe activi-teiten aangeboden.Naast ouderen doen er altijd vrij-willigers mee zoals amateurkun-stenaars, mantelzorgers of middel-bare scholieren. De Gruitpoort in Doetinchem is initiatiefnemer van dit project. In de gemeente Mont-ferland biedt Lang Leve Kunst & Naoberschap al diverse activitei-ten aan. Zo vond deze zomer de presentatie plaats van ‘Kijk mij nou’, waarbij ouderen uit Loil on-der leiding van beeldend kunste-naar Lennart Brinkhuis hun eigen zelfportret schilderden. Daarnaast vinden er regelmatig activiteiten plaats in zorgcentrum Sydehem in Zeddam, zoals ‘Zang aan huis’ waarbij amateurzangers -na het volgen van een workshop- klein-

schalige optredens voor ouderen verzorgen. Een ander het project is ‘Verhalenoogst’ waarbij gasten van de dagverzorging van Welcom hun verhalen vertellen. Amateur-schrijvers gaan er vervolgens mee aan de slag met als resultaat een feestelijke presentatie van de op-getekende verhalen.
Nieuw is het theaterproject ‘Spie-gelbeeld’, waarbij leerlingen van jeugd-muziektheaterschool Grid verhalen van ouderen samen met hen naspelen. Bij alle activiteiten draait het om het samen beleven en genieten van (laagdrempelige) kunst en cultuur.

Kunstzinnig naoberschapHet programma Lang Leve Kunst en Naoberschap bevordert cul-tuurparticipatie van ouderen door 

culturele activiteiten in de directe omgeving van en mét ouderen te organiseren. De kracht van het programma is de rol die vrijwilli-gers er in spelen. Zoals amateur-zangers, -muzikanten, -kunste-naars, mantelzorgers, scholieren of andere vrijwilligers. Zij worden op hun passie voor kunst aan-gesproken, krijgen coaching van professionals en delen vervolgens hun passie met anderen. Welcom is een nieuwe samenwerkings-partner in het programma. Daar werken zorgorganisaties en ande-re organisaties samen. De overige partners zijn Markenheem, Attent, Sensire, De Gouden Leeuw, Azora, het Slingeland Ziekenhuis, Kruis-werk Achterhoek en Sité.   

 ■ www.gruitpoort.nl/langlevekunst

 

Benefietdiner groot succes
MONTFERLAND - Mezzo Restau-rant en Kamers organiseerde in samenwerking met Stich-ting Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding en Stichting Daphne Veldhuis Fonds op zon-dag 11 september voor de derde keer het Mezzo Benefietdiner. 

Het diner leverde een recordbe-drag op van € 40.250. De geld is bestemd voor stamcelbank Mat-chis: het Nederlands centrum voor stamceldonoren. Uit handen van Berry en Wendy van der Ven van Mezzo, ontving Margot van den Akker van Matchis de cheque: “Ik ben sprakeloos. Wat een prachtig bedrag. 

We hebben in Nederland een groot tekort aan stamceldonoren. Hiermee kunnen we 805 nieuwe donoren aanmelden voor de we-reldwijde stamceldonorbank.”   

 ■ Lees verder op pagina 3

Schat of prul
Afgelopen weekend werden er op Kasteel Huis Bergh opna-mes gemaakt van het beken-de televisieprogramma Tus-sen Kunst en Kitsch. Marlous Velthausz nam een kijkje. Een prul of een schat? De meeste bezoekers verlieten het kasteel toch met een lach. 
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Sacraments-processie door Azewijn
AZEWIJN - De sacramentsproces-sie trekt ook dit jaar op kermis-zondag door Azewijn. Op zon-dag 25 september, na de eucha-ristieviering van 10.00 uur, trekt de processie weer door de stra-ten van Azewijn. Deze viering valt samen met de kermis en de feestdag van de H. Mattheus.

Schutterij, Fanfare en kerkkoor trekken met vele andere vereni-gingen mee. Bruidjes dragen di-verse beelden en bloemen met zich mee. 

Alles ter ere van het Allerheilig-ste Sacrament dat onder de bal-dakijn met de processiegangers meegaat. Belangstellenden zijn uitgenodigd mee te lopen.
Foto: PR

14 september 2016  
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Goed nieuws; de bouwsector trekt aan! Daarom zijn wij op zoek naar
vakkrachten. Wil jij aan het werk voor het garantieloon conform Bouw CAO,
inclusief Cordares/BPF pensioenopbouw? Bel dan nu 0544 353739, of mail
naar Nardy Kemperman-Rooks (nardy@seesingpersoneel.nl) of Sandy
Schuurmans (sandy@seesingpersoneel.nl).

Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde Tel. 0544 35 37 39
info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nlUITZENDEN  WERVING & SELECTIE DETACHERING PAYROLLING

           
           
           
           
           
           

Techniek Transport Logistiek Groen Administratief &Commercieel Bouw

OP ZOEK NAAR ANDER WERK? WIJ KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

• TIMMERLIEDEN
• METSELAARS
• TEGELZETTERS 
• INTERIEURBOUWERS
• ECO-STUKADOORS
• HULPKRACHTEN

| techniek | transport | logistiek | financieel & commercieel | bouw 

Volop vacatures(0544) 35 37 39-

Jaargang 77

Woensdag

lijk gesprek beantwoordt een deskundige de vragen. De vragen kunnen gaan over de bezoeker van het spreekuur zelf maar ook bij-voorbeeld over de partner of één van de ouders.

Indien van toepassing kan een korte geheugentest afgenomen worden. Het gesprek wordt afge-rond met een vrijblijvend advies.
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blijven’ denkt men misschien. Te

rugkijkend op de afgelopen week 

besluiten we om toch dicht te gaan 

na het honden-zwemmen.  

De extra zwem-week was een 

mooie toegift’, meent het zwemba-

dpersoneel. 

Het zwemseizoen begon met 

vrieskou in mei en eindigde met 

   

■  Oude zutphenseweg 7, Vorden

■ tel. 0575-551203

■ http://www.zwembad-

indedennen.nl

■ info@zwembad-indedennen.nl

■ Facebook.com/

zwembadindedennen

0573 - 25 17 61
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Zie in het hart van Contact
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www.achterhoekkiosk.nl

De liefde en warmte die 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 daadwerkelijk 
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



Gouden oogst V.A.M.C. De Graafschaprijders 
tijdens enduro finale
HENGELO - Met nog de tweedaagse 
kampioensrit te gaan in Holten 
zat er nogal wat in het vat voor de 
Vordense motorclub en hun le-
den. Bij de clubteams stond club-
team 2 al geruime tijd aan de lei-
ding, waar clubteam 1 evenzo op 
de tweede plaats stond. Dat team 
2 zo goed ging kon niet anders, 
immers Jan Willem Arendsen, 
Michel Reins, Paul Oomen en Pe-
ter Lenselink stonden allemaal 
bovenaan in hun klasse.

Dit beloofde wat, maar tijdens een 
kampioensrit komen vreemde 
krachten vrij waarbij de mecha-
niek het in één keer kan begeven. 
Maar deze bleven gelukkig weg bij 
de teams van V.A.M.C. de Graaf-
schaprijders, team 2 ongeslagen 
kampioen en team 1 keurig op 2.

In de A1 klasse ging alles naar wens 
voor Jan Willem Arendsen, hij won 
beide dagen met overmacht waar-
bij Thijs Bulten op 2 eindigde en 
Bram Bulten (geen broers ) op 3. 
Een compleet jeugdig V.A.M.C. 
podium waar de club trots op was. 
In de eindrangschikking werd Jan 
Willem Arendsen kampioen van 
Nederland in de A1 klasse, Bram 
Bulten legde beslag op de tweede 
plaats en Thijs Bulten de vierde.

In de N1 klasse stond er geen 
maat op Paul Oomen dit jaar. Van 
de negen wedstrijddagen hoefde 
hij slechts twee maal het hoofd te 
buigen op een tweede plaats. De 
andere dagen won hij. Zo ook de 
kampioensrit, twee dagen de snel-
ste en dus in de einduitslag de ver-
diende kampioen in de N1 klasse.

In de N2 wist Wesley Aaldering 
zich prima te weren. De HT ral-
lyraid coureur pakte twee keurige 
vierde plaatsen in de kampioensrit 
en eindigde op een zevende plek 
in het kampioenschap.In de N3 
had VAMC lid Joey Bak nog kans 
op de titel maar moest uiteindelijk 
genoegen nemen met een tweede 
plaats. Tom Berends eindigde op 
12, Bart Oosting 13, doorzetter 
Mark Wichink Kruit 16 en Nico 
Freriks 18. In de NV40 stond er 
geen maat op Michel Reins, deze 

was niet van plan om een wedstrijd 
weg te geven en won inclusief de 
kampioensrit alles. Waardig kam-
pioen dus. Harry Heijink had de 
tweede dag snode plannen maar 
meer dan een tweede plek zat er 
niet in. In de totaalstand werd hij 5 
en Mark Smit 13.

Bij de Veteranen van de NV50 geen 
podiumplekken maar een prima 
negentiende plaats inde einduit-
slag van Vordenaar Kees Koolen. 
Deze was er in verband met de 
voorbereiding van de Dakar rally 
niet bij. Marten Zilvold eindigde 
als twintigste.

Bij de inters had Hans Vogels nog 
alle kans om zijn tiende titel binnen 
te halen, maar zoals gezegd vreem-
de krachten komen boven als je het 
niet wil. Met het verdraaien van de 
knie was deze droom vervlogen in 
de derde ronde van dag 1. 

De titel ging nu naar Wesley Pittens 
en op een derde plaats Vamc lid 
Robin Nijkamp. Nina Klink moest, 
geblesseerd aan de knie, toekijken. 
De onfortuinlijke Ismo Ten Velde 
was gelukkig weer op de been en 
bewoog zich als toeschouwer op 
krukken door de tweedaagse.

In de E3 klasse stond er ook nog wat 
op het spel, immers Mark Wassink 
had slechts een aantal puntjes ach-

terstand op Lucas Dolfing. Dolfing 
maakte echter geen fouten en haal-
de de titel binnen ondanks de dag 
overwinning van Mark Wassink op 
zaterdag. Mark Wassink dus op de 
tweede plaats en Bas KleinHane-
veld in zijn eerste E3 jaar op 3. Kay 
Hulshof en Bjorn Sloot eindigden 
respectievelijk op 4 en 5 waarbij 
Zeeuw en V.A.M.C. lid Casper Ovaa 
op plaats 12 eindigde.

Een pittig gevecht was aanstaande 
in de EV40 klasse, Peter Lenselink 
had in aanloop naar de laatste 
twee wedstrijddagen een kleine 
voorsprong op Alex van den Broek. 
Deze laatste moest twee dagen 
winnen om de titel te prolonge-
ren. En dit deed hij ondanks wat 
opstart problemen de laatste dag. 
Kampioen dus Alex van den Broek, 
tweede Peter Lenselink, tiende Pe-
ter Bergsma en zeventiende Mau-
rice van den Berg.

Al met al een gouden jaar in de 
enduro voor deze Vordense club 
waarbij het voor de vrijwilligers 
op de tijdcontrole flink afzien 
was op vooral de eerste en de 
laatste dag van het seizoen, maar 
met vijf Nederlandse titels in de 
A1, N1,EV40, NV40 en de teams, 
diverse podiumplekken en een 
grote deelname aan V.A.M.C. 
leden in het algemeen, meer dan 
de moeite waard aldus de helpers.

Dames Ratti sluit eerste 
competitiehelft goed af
KRANENBURG - Afgelopen zondag 
reisden de dames van Ratti af 
naar Enschede om het op te ne-
men tegen Emos. Emos, een on-
bekend team voor ons die 1 plek 
onder ons stond, dus we moesten 
deze wedstrijd winnen om uit te 
lopen. En ook voor het zelfver-
trouwen zou dat goed zijn, na 2 
verliespartijen.

Ratti begon niet al te sterk aan 
de wedstrijd, maar Emos werd 
gelukkig ook niet al te gevaarlijk. 
Uiteindelijk kwam we weer in ons 
ritme en werd de bal steeds beter 
rondgespeeld, wat na een half uur 
resulteerde in de 0-1. Het was Jes-
sica ten Elshof die een voorzet van 
Els Berenpas goed intikte.
Diezelfde Jessica scoorde ook de 
0-2. Na goed inkomen van Rowena 
Peters op een voorzet van rechts, 
was het Jessica die de bal op goal 
kon schieten. Dat schot werd nog 
gekeerd, maar kwam wederom 
voor haar voeten en toen was het 

wel raak. Emos kwam bij vlagen 
goed eruit, maar echt gevaarlijk 
werden ze niet. Ratti kreeg nog 
wel een paar goede kansen de eer-
ste helft, Kim Heuvelink had nog 
een goed schot op goal, maar de 
keepster redde goed. En vlak voor 
rust had Kim de bal voor het intik-
ken op een goede lage voorzet van 
Els, maar helaas stond wederom 
de keepster in de weg. De tweede 
helft bleef Ratti goed druk zetten 
en uiteindelijk gooide Ratti de 
wedstrijd in het slot door een loei-
hard schot van Kim nadat ze zich-
zelf mooi vrij speelde, 0-3. Daar-
mee was Emos verslagen en kon 
Ratti de wedstrijd rustig uitspe-
len. Uiteindelijk kon Els nog 0-4 
maken door een voorzet van Kim 
goed binnen te schieten. Met deze 
verdiende overwinning stijgt Ratti 
weer naar de 2e plek, en daarmee 
gaan we de winterstop in. Volgen-
de week zondag strijden de dames 
weer verder in het bekertoernooi, 
thuis tegen Oeken/Brummen.

   

Lichtjes voor de hele wereld
VORDEN - Lichtjes in het centrum 
van Vorden, geniet u er ook zo 
van? Niet overal op de wereld is 
het zo feestelijk verlicht, wat te 
denken van al die landen op de 
wereld waar oorlog is, of honger of 
armoede. Kunnen we er iets aan 
doen om een klein beetje ‘verlich-
ting’ te brengen? Ja, want de We-
reldwinkel Vorden is de winkel om 
producten van moeders en vaders 

uit de derde wereld te kopen zodat 
die in het levensonderhoud van 
hun kinderen kunnen voorzien. Er 
zijn op dit moment heel veel licht-
jes en andere kerstartikelen uit de 
derde wereld in de winkel te koop. 
U kunt ook tijdens de kerstmarkt 
zaterdag in de kerk terecht om 
lichtjes te kopen en zo ergens an-
ders op de wereld het wat lichter te 
laten worden.

Jan Willem Arendsen, kampioen enduro in de A1 klasse. Foto: Henk Teerink

Kies ook de beste zorg 
voor de beste prijs!

Vergelijk uw zorgverzekering op
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief

(Advertorial)

Scrooge & Marley  op 
landgoed De Kranenburg
Op zaterdag 17 (20.00 uur) en 
zondag 18 (14.30 uur) decem-
ber speelt en vertelt Gery Groot 
Zwaaftink traditiegetrouw zijn 
versie van het wereldberoemde 
kerstverhaal van Charles Dic-
kens, ″Scrooge en Marley″.

Al meer dan 15 jaar vertelt Gery 
deze voorstelling bij Albert-Jan en 
Renee Lubbers in hun huiskamer. 
Die wordt voor deze gelegenheid 
omgebouwd tot een klein theater 
met 50 zitplaatsen. In de voor-
stelling vertelt Gery het verhaal 
van de oude vrek Scrooge die op 
kerstavond bezoek krijgt van zijn 
overleden zakenpartner Marley. 
Deze waarschuwt hem om een an-
der leven te gaan leiden, want an-
ders zal het hem slecht vergaan. 
Om hem te helpen ‘stuurt’  Marley 
hem de drie geesten van het kerst-
feest. Dit maakt diepe indruk op 
de oude man.

De duur van deze vertelling is plm. 
75 minuten. Na de pauze speelt 
en zingt Gery nog een aantal ei-
gen geschreven liedjes die bij de 
kerstsfeer passen. De kosten voor 
de voorstelling zijn € 15,00 voor 

volwassenen en € 12,50 voor kin-
deren vanaf 8 jaar. De entree is 
inclusief 2 consumpties. (Vooral 
de zelfge-maakte Gluhwein van 
Renee is zeer bijzonder) Land-
goed De Kranenburg kunt u vin-
den aan de Bergkappeweg 2 in 
Kranenburg ( Vorden) Voor meer 
inlichtingen en om te reserveren 
kunt u bellen naar 0575-556216 
of mailen naar dekranenburg@
planet.nl
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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,-

Thuis blijven wonen in een andere woning
Zo lang mogelijk thuis 

blijven wonen betekent 
niet dat u zo lang 

mogelijk in uw huidige 
woning moet blijven 

wonen. Dat kan prima 
in een andere woning. 
Verhuis liever nu dan 

wanneer het echt niet 
meer anders kan.

De website van Thuis 
in de Achterhoek
biedt u veel woningen 
waar de woonkamer, 
keuken, slaapkamer 
en badkamer zonder 
traplopen te bereiken 
zijn. Appartementen, 
maar ook woningen 
met een tuin.

Geen computer? Geen probleem! 
Heeft u geen computer en
geen kinderen, buren of 
andere mensen in uw 
omgeving die u kunnen helpen? 
Bel dan met uw wooncorporatie 
en een van de medewerkers staat 
voor u klaar om u persoonlijk te 
helpen bij het zoeken naar een 
passende oplossing!

Heidepolweg 2, Vorden

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

18 DECEMBER
KOOPZONDAG

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Kom gezellig
naar de

Kerstmarkt
In Vorden

Channels
CH 1 : Christmas Songs

Ch2 : Fire Crackers Songs
Ch 3: Party Cracker

More then 50 people

Zaterdag
17 dec.



Voorlader na ruim halve eeuw terug 
op ‘t Hietveld

VORDEN - Een antiek jachtge-
weer, een ongeveer 150 jaar ou-
de voorlader, keerde na bijna 60 
jaar terug naar boerderij ‘t Hiet-
veld, aan de Van Lennepweg in 
Vorden.

De bewoner, Robert Wagenvoort, 
was enkele maanden geleden met 
zijn zoon Teun op bezoek bij zijn 
buurman Arnoud Viersen. Bij 
hem hangt boven de open haard 
een oud dubbelloops geweer, dat 
de aandacht trok van Teun. Robert 
vertelde toen een verhaal over een 
oud geweer dat zijn grootvader 
had bezeten.

Oud erfstuk 
zomaar 
weggegeven

Tijdens de oorlog had die het 
verstopt in de rieten kap van de 
boerderij, om te voorkomen dat 
de Duitsers het in beslag zouden 
nemen. Vervolgens werd het ver-
geten. In 1957, toen Robert zelf 
nog niet geboren was, kwam het 
tijdens onderhoudswerkzaamhe-
den tevoorschijn. Niemand van de 
familie had er belangstelling voor, 
maar de veearts, die op bezoek 
kwam, wél. Hij mocht het meene-
men. Later had Robert dit verhaal 
zelf met spijt gehoord. Hij begreep 
niet dat zijn grootvader dit oude 
erfstuk zomaar had weggegeven.

Toen Wagenvoort was uitverteld, 
vroeg zijn gastheer: “Heette die 
veearts Wechgelaer?” Stomver-
baasd bevestigde Robert dit. “Zijn 
zoon heeft gisteren bij mij koffie 
gedronken”, legde Viersen uit. Die 
zoon, Caspar Wechgelaer, woont 

al zijn hele volwassen leven in 
Groningen, maar hij heeft altijd 
een warm hart gehouden voor 
Vorden, waar hij opgroeide en ook 
nu nog vaak te vinden is.

Toen Viersen hem later over zijn 
gesprek met Wagenvoort vertelde, 
bevestigde hij dat hij de voorlader, 
die hij van zijn vader gekregen had, 
nog bezat. Het plan werd gesmeed 

om Wagenvoort ermee te verras-
sen. Dat gebeurde afgelopen don-
derdag. Voor de tweede keer was 
Wagenvoort stomverbaasd, maar 
nu was het een blijde verbazing, 
toen Caspar Wechgelaer, in gezel-
schap van Arnoud Viersen, op de 
stoep stond, ‘gewapend’ met het 
antieke jachtgeweer, dat nu weer 
‘thuis’ is. Een mooi cadeau, met 
veel dank aan Wechgelaer!

VORDEN - Vol goede moed begon 
Dash dames 1 aan de derde wed-
strijd tegen alweer een andere 
nummer twee. Dit keer was het 
Oranje Nassau uit Groningen. 
Voorafgaand aan de wedstrijd was 
het verschil tussen beide teams 3 
punten, op papier een spannende 
wedstrijd.

De eerste set begonnen de rood-
zwarten niet zo sterk. Er werd di-
rect tegen een flinke achterstand 
aangekeken. Door middel van een 
goede service serie van Anouk Nij-
broek kwamen de rood-zwarten 
weer op gelijke hoogte. De dames 
uit Groningen kwamen direct met 
een antwoord. Na mooie rally’s, 
met sterke aanvallen en goed ver-
dedigend werk trokken de Gro-
ningers aan het langste eind. De 
set werd verloren door de rood-
zwarten met 21-25. Op naar de 
tweede set. Ook deze set keken 
de rood-zwarten tegen een flinke 
achterstand aan. Deze werd knap 
bijgehaald mede door een sterke 
service van Maike van Mourik. He-
laas was deze knappe inhaalrace 
weer net niet genoeg. En werd ook 
deze set verloren met 21-25.

Er was nog niks verloren, er moest 
nog een stapje bij aan de kant van 
Vorden. Een stapje vooruit bleek 
een stapje achteruit te zijn. De he-

le set stond er een achterstand op 
het scorebord en dit keer lukte het 
niet om deze weg te werken. Een 
cadeautje voor Oranje Nassau. 
Een set met 13-25 als eindstand.

Een puntje in Vorden houden 
was zeker verdiend ook voor het 
publiek. Fris en fruitig begonnen 
de dames uit het 8 kastelendorp 
aan de vierde set. Voor de veran-
dering was het dit keer Dash die 
de voorsprong nam en deze lang 
kon vasthouden. Bij de 21 punten 
trok Oranje Nassau de stand weer 

gelijk en nam een voorsprong. 
De Vordenaren lieten het er niet 
bij zitten en vochten tot het laat-
ste punt. Jammer genoeg werd 
het laatste punt gemaakt door de 
ON’ers. Hierdoor gingen alle pun-
ten mee terug naar Groningen. 23-
25 was de eindstand van deze set.

Deze wedstrijd werd helaas met 
een 4-0 verlies afgesloten. Vol-
gende week staat de laatste wed-
strijd voor de winterstop op het 
programma; de streekderby tegen 
WSV in Warnsveld om 18:00 uur. 

Dash doet zichzelf tekort

Deze wedstrijd werd helaas met een 4-0 verlies afgesloten. Foto: PR

Gratis speculaas
Dit stukje gaat over een stickertje. 
Een felgeel stickertje. Dat sticker-
tje zit op rode zakken met specu-
laasmolens. Je kunt ze krijgen in 
de supermarkt. Het stickertje is 
niet nieuw. Het zit er al minstens 
tien jaar op. Op het stickertje 
staat in zwarte letters een tekst 
geschreven. Over die tekst ver-
baasde ik me al in de tijd dat ik 
zelf nog in de supermarkt werkte. 
Er staat: ‘Nu 2 extra gratis.’ Die 
tekst klopt niet.

De bewuste koekfabriek bedoelt 
er uiteraard mee te zeggen dat er 
twee extra speculaasmolens in 
die zak zitten. Dat staat er echter 
niet. Er staat dat er twee extra 
gratis zijn. Maar iets kan niet ‘ex-
tra gratis’ zijn. Gratis is gratis. Er 
bestaat niet zoiets als ‘heel erg 
gratis’. Met de mededeling ‘Nu 2 
extra gratis’ zegt de koekfabriek 
eigenlijk dat die hele zak gratis is. 
Zo van; eerst waren er een hele-
boel speculaasmolens gratis. Nu 
zijn er nog eens twee extra gratis!

Geen enkele supermarkt accep-
teert natuurlijk dat je wijzend op 
het felgele stickertje zonder te 
betalen met een zak speculaas 
de winkel uit loopt. Enkele weken 
geleden besloot ik daarom dit 
wereldprobleem te gaan oplos-
sen. Ik klom in de digitale pen en 
schreef een mail aan de bewuste 
koekfabriek. Hoe zit dit nou? Ben 
ik de enige die dit opvalt? En wel-
ke kortingsactie duurt er in gods-
naam meer dan tien jaar?

Ik weet dat het stickertje al zo 
lang op de zakken met speculaas-
molens zit omdat ik deze kwestie 
in mijn middelbare schooltijd - 
dan spreken we over begin deze 
eeuw - al eens heb voorgelegd 
aan mijn leraar Nederlands. Voor 
de Ulenhof-mensen onder ons; 

meneer Lubbers. Als meneer Lub-
bers iets zei over de Nederlandse 
taal, dan klopte het. Zijn reactie 
was glashelder. ‘Nu 2 extra gratis’, 
dat klopt niet.

Er ging een week voorbij na het 
versturen van mijn mailtje. En 
toen ineens: Pling! Niet de eer-
ste de beste medewerkster van 
de klantenservice, maar de com-
mercieel directeur van de koekfa-
briek had in hoogsteigen persoon 
de moeite genomen om zijn visie 
met mij te delen. De beste man gaf 
me volledig gelijk. Ik bleek niet de 
eerste klant met deze opmerking 
te zijn. Het felgele stickertje met 
de niet geheel kloppende tekst 
passeerde vaker de revue.

Toch was nooit besloten om de 
rode zakken met speculaasmo-
lens voortaan maar zonder fel-
geel stickertje door het leven te 
laten gaan. Dat vonden diezelfde 
klanten namelijk geen goed idee. 
Ik snap dat. Ik vind dat namelijk 
ook geen goed idee. De rode zak 
met speculaasmolens en het fel-
gele stickertje zijn met elkaar ver-
groeid. Dat stickertje heeft een 
cultstatus bereikt waar menig 
andere uiting van reclame in de 
supermarkt jaloers op kan zijn.

Omdat ik zo’n trouwe klant was 
en de situatie rondom het fel-
gele stickertje mij zo aan het 
hart ging, wilde de koekfabriek 
mij als bedankje iets lekkers op-
sturen. Ik kon er ook voor kiezen 
om iemand anders te verrassen. 
Dat kon. Maar wie had er nou 
een wereldprobleem aan de kaak 
gesteld? Zo gebeurde het dat de 
postbezorger hier een prachtig 
mooi pakket kwam afleveren. Vol 
met gratis speculaas. Had het fel-
gele stickertje eindelijk gelijk.   
 

LuukStamCO
LU

MN

(Advertorial)

Wil jij meer energie hebben, 
voelen dat je fitter bent en afvallen? 
Dat kan met de training ‘suikerbewust slank’
Lekker eten, geen honger heb-
ben, meer energie krijgen, 
voelen dat je fitter bent,  beter 
in je vel zitten, voelen dat je 
lichaam in balans komt en ge-
makkelijk 5 tot 10 kg afvallen, 
dat is ‘suikerbewust’ eten in 
een notendop. 

Zonder dieet, repen of shakes 
maar met eerlijk, gezond en be-
taalbaar voedsel uit de super-
markt. ‘Suikerbewust slank’ is een 
training waarin je alle geheimen 
van een gezonde leefstijl ontdekt, 
waarin je ook handvatten krijgt 
aangereikt om succesvol de over-
tollige kilo’s kwijt te raken. 

Om vrijblijvend kennis te maken 
met mijn manier van werken 
ben je van harte welkom bij een 
voorlichtingsbijeenkomst. Kijk 
op mijn site: www.coachings- 
praktijkbronckhorst.nl voor de 
geplande data. 

Aanmelden kan via de mail: 
info@coachingspraktijkbronck-
horst.nl of per telefoon: 
06 - 27216508.

Maria Onstenk
Verpleegkundige en 
voedingscoach

Robert en Teun Wagenvoort met Caspar Wechgelaer. Foto: PR
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Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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verkrijgbaar in de
volgende winkels:

 Veurslechts

€ 7,50

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

Achterhookser ku’j ‘t neet kriegen!

Advertentie Kwartet 130x195 Versie5.indd   1 01-12-16   15:54

Aalten:
Meneer Kees

Welkoop 
Borculo: 
Welkoop

Doetinchem:
Boekhandel Raadgeep 

& Berrevoets
Het Onland

Primera Overstegen
Erfgoed Centrum 

Achterhoek Liemers
Eibergen:

Meneer Kees
Welkoop

Groenlo:
Boekhandel Wiegerink

Bruna
VVV Groenlo

Hengelo:
Boekexcellent

Kilder:
Attent Lanke 

Lichtenvoorde:
Drogist de Gaper

Meneer Kees
VVV Lichtenvoorde

Welkoop
Neede:

Tabakorie Rona 
Ruurlo:

Readshop
Welkoop 
Silvolde:
Welkoop

Ulft:
Arc en Ciel

Vorden:
Bruna

Sander Pardijs
Welkoop

Warnsveld:
Boek en Co

Winterswijk:
Bruna

Welkoop
Zeddam:
BROODS
Zelhem:
Readshop

Zutphen:
Boek en Buro 



Kerstconcert Stendenkoor uit Leeuwarden 
in Willibrorduskerk
VIERAKKER - Ook dit jaar mag de 
kerk in Vierakker zich verheu-
gen op de komst van dirigent 
Hans de Wilde voor een kerst-
concert. Tijdens dit bijzondere 
concert treedt het Stendenkoor 
uit Leeuwarden op, zondag 18 
december. Aanvang 15.00 uur.

Het is inmiddels een traditie die 
teruggaat tot in 2008. In dat jaar 
kwam dirigent De Wilde voor het 
eerst in de kersttijd naar de toen 
nog niet geheel gerestaureerde St. 
Willibrorduskerk voor een kerst-
concert. Het Stendenkoor is het 
hogeschoolkoor van de Stenden 
Hogeschool in Leeuwarden. Het 
bestaat uit medewerkers en (oud)
studenten. Het koor kent een lan-
ge traditie en heeft een sterke affi-
niteit met de passiemuziek. Met de 
komst van De Wilde in 2014 is een 
nieuwe weg ingeslagen en wordt 
ook niet passiemuziek uitgevoerd. 
Het komende kerstconcert is daar 
een mooi voorbeeld van.

Het programma dat De Wilde 
voor deze zondagmiddag heeft 
samengesteld belooft veel. Het 
wonderschone Magnificat van 
Durante zal worden vertolkt, als-

ook het O Magnum Mysterium en 
het Christus Oratorium van Men-
delssohn. Klapper op de vuurpijl 
zal een Zuid-Amerikaanse ver-
rassing zijn waar De Wilde verder 
niet veel over kwijt wil behalve 
dan dat het een aangename ver-
rassing zal zijn! De kerk is speciaal 
voor deze gelegenheid eerder dan 
gewoonlijk in kerstsferen gehuld. 
Kaarten à 15 euro zijn te bestel-

len via info@demooistekerk.nl en 
zijn daarnaast verkrijgbaar bij het 
Ludgerusgebouw in Vierakker en 
Sigarenspeciaalzaak Schimmel in 
Zutphen. Kaarten zijn bovendien 
verkrijgbaar een half uur voor aan-
vang van het concert. Voor wie dat 
wil is het mogelijk na afloop van 
het concert nog even na te praten 
in het naast de kerk gelegen Lud-
gerusgebouw.

Meesters tweede Uitbuikloop 
VORDEN - De Stichting Muziek-
koepel Vorden organiseert dit jaar 
Meesters 2e Uitbuikloop. De uit-
buikloop is een van de terugke-
rende activiteiten die de SMV in 
de muziekkoepel organiseert. U 
kunt op 26 december tussen 13:00 
en 14:00 starten. Er zijn drie af-
standen (5, 8 en 12 kilometer) die 
voor slechts 25 cent per kilometer 
bewandeld kunnen worden. Ook 
naast de wandeling zal er iets bij 
de muziekkoepel te doen zijn. Wij 
zorgen voor sfeermuziek en uiter-
aard een versnapering hoort er ook 
bij. Terwijl u wandelt, worden de 
kleintjes op vakkundige wijze ver-
maakt met leuke spelletjes en acti-
viteiten! Bekende problemen voor 

iedere organisatie zijn de altijd 
terugkerende vaste lasten. Ook de 
SMV kent deze lasten zoals: water, 
stroom, rioolbelasting, verzekerin-
gen, Bankkosten, leges en meer. 
Daarom heeft de stichting besloten 
om voor het gebruik van de mu-
ziekkoepel een kleine bijdrage te 
vragen. Wanneer we streven naar 
tien evenementen per jaar kunnen 
we een deel van de vaste lasten 
voldoen. Wilt u als donateur van 
een evenement uw naam aan een 
evenement verbinden, vraag dan 
naar de mogelijkheden. 
   

 ■ stichtingmuziekkoepelvorden.nl ■ achterhoekagenda.nl

   

Cycling Team Vorden verzet bergen 
voor KiKa 
VORDEN - De leden van het Cy-
cling Team Vorden trainen stevig 
door getraind in weer en wind en 
werken daarmee naar hun ultie-
me doel van 2017: deelname aan 
de Giro di Kika.

Van 25 tot en met 30 juni 2017 wil 
Cycling Team Vorden graag een 
topprestatie leveren. Men reist 
dan af naar Bolzano Italië om als 
een van de honderden deelne-
mers te starten met de zesdaagse 
toertocht. Er worden etappes ge-
reden met roemruchte bergbe-
klimmingen zoals de Stelvio, de 
Gavia en de Motorola. In totaal 
995 km en 16.000 hoogtemeters. 
Cycling Team Vorden levert door 

deelname een financiële bijdrage 
aan KiKa. Kinderen helpen die 
door kanker zijn getroffen is waar 
het om gaat. KiKa is de stichting 
die het evenement organiseert als 
fondsenwerving. 

Hun motto is kinderen kankervrij. 
Daarvoor is geld nodig, veel geld. 
Cycling Team Vorden helpt hier 
graag bij. Dit is onze drijfveer. Te-
gelijk met het trainen is Cycling 
Team Vorden ook het sponsorgeld 
aan het werven voor Kika. Tijdens 
de kerstmarkt in Vorden zaterdag 
17 december verkoopt het team in 
samenwerking met Smit wijnhan-
del heerlijke wijn, rood en wit, per 
fles of doos van zes. 

   

Vorden 1 en Vorden 2 sluiten 
kalenderjaar 2016 in stijl af
VORDEN - Afgelopen zondag 
heeft Vorden 1 haar dertiende 
wedstrijd van dit seizoen, en 
tevens de laatste van de eerste 
competitiehelft en dus laatste 
van het kalenderjaar 2016, win-
nend afgesloten. Door met 4-0 te 
winnen van het sterk gehavend 
Babberich kan het vlaggenschip 
met een gedeelde vijfde plaats 
in de tweede klasse met een zeer 
goed gevoel de feestdagen in en 
met veel vertrouwen de 2e helft 
van het seizoen tegemoet zien. 
Een paar uur eerder behaalde 
zondagmiddag ook het tweede 
elftal van v.v. Vorden een keu-
rige overwinning, al duurde het 
bij dit elftal in de wedstrijd tegen 
VIOS Beltrum 2 wel iets meer 
tijd voordat de handen definitief 
in de lucht konden. In de aller-
laatste minuut was het namelijk 
Youri Kastermans die met een 
geweldig afstandsschot de wed-
strijd besliste.

Vorden 1 had na 14 minuten de 
wedstrijd eigenlijk al beslist want 
na 4 minuten strafte Frank Hid-
dink al een fout in de achterhoede 
van Babberich af en in de 14e mi-
nuut benutte Sam Abbink een toe-
gewezen penalty in verband met 
een overtreding op Gijs van der 
Veen. Het toch al sterk gehavende 
Babberich speelde vanaf dat mo-
ment een verloren wedstrijd. In de 
30e minuut was het Ate Barend-
sen die met een zeer beheerste 
actie uit de draai een steekbal van 
Koen Oosterhuis doeltreffende af-
rondde en zodoende de ruststand 
op 3-0 bracht. In de tweede helft 
bleef Vorden 1 keurig in de orga-
nisatie spelen, nam niet teveel 
risico en probeerde met combi-
natievoetbal de verdediging van 
Babberich stuk te spelen. Het re-
sulteerde al met al niet in een hoge 
score, maar uiteindelijk werd de 

eindstand toch een fraaie 4-0. In 
de 75e minuut kwam Ate Barend-
sen alleen op de keeper af na een 
mooie pas en individuele actie, 
alleen kwam hij iets te ver buiten 
het doel weer in balbezit. Met een 
uitgekiende indraaiende voorzet 
gaf hij daarna Frank Hiddink de 
gelegenheid om de 4-0 binnen te 
glijden. Met gevaar voor eigen le-
ven schoot de spits van Vorden 1 
dit buitenkansje binnen en voor 
het eerst sinds oktober 2014, toen 
Vorden 1 met maar liefst 6-0 won 
van Warnsveldse Boys en toen de 
1e periodetitel won, scoorde het 
meer dan drie doelpunten in één 
wedstrijd. Vorden 1 is de 1e helft 
van de competitie in de 2e klas op 
een gedeelde 4e plaats geëindigd 
en staat er met 5 punten achter-
stand op koploper Leones, 2 pun-
ten achterstand op nummer twee 
Concordia Wehl en 1 punt achter-
stand op de nummers drie en vier, 
Spero en RKZVC.

De laatste zondag van 2016 ver-
liep ook voor Vorden 2 erg gun-
stig want voor de vierde keer in 
de laatste vijf wedstrijden werd er 
gewonnen. Dit keer moest VIOS 
Beltrum 2 het onderspit delven 
en mocht Youri Kastermans zich 
met het ‘doelpunt van het jaar’ tot 
matchwinner bekronen. Vorden 2 
staat nu op een keurige plaats in 
de middenmoot en staat er met 
nog 2 wedstrijden te spelen erg 
goed voor in de strijd om de 2e 
periode.

De vereniging wenst hierbij alle 
lezers van het Contact en volgers 
van de voetbalvereniging Vorden 
prettige kerstdagen en een geluk-
kig nieuwjaar en zien jullie graag 
weer terug op de nieuwjaarsre-
ceptie op 15 januari of tijdens de 
eerste thuiswedstrijd van Vorden 1 
op 29 januari thuis tegen SDOUC.

VORDEN - “Wij moesten zaterdag 
10 december onze laatste wed-
strijd spelen tegen Alterno. Deze 
moesten wij winnen met 4-0 om 
kampioen te worden. De eerste 
twee sets ging alles goed en won-
nen we makkelijk. De derde set was 
nog wel even spannend, want toen 
lukte niet alles meer, maar geluk-
kig aan het eind van de set ging het 
weer goed en wonnen we de set. 
De vierde e set ging weer makke-
lijk, dus nu zijn we kampioen ge-
worden in onze klasse en zijn we 
gepromoveerd naar de hoofdklas-
se. Na de wedstrijd was het feest, 
we kregen bloemen, taart en cham-
pagne. Er was ook nog als verras-
sing geregeld dat we met een kar 
en harde muziek een rondje door 
Vorden reden zodat iedereen weet 
dat wij kampioen zijn geworden.”

Aldus de Meisjes C1, Lynn, Merel, Jade, Kim, 
Merijn, Beau, Merle, Vera, Sjors en Maud.

Dash MC1 kampioen geworden

Meisjes C1: Lynn, Merel, Jade, Kim, Merijn, Beau, Merle, Vera, Sjors en Maud. Foto: PR

Kerstconcert biedt kerstsfeer voor oog en oor. Foto: PR

VORDEN - Zaterdag 10 december 
Dash JB1 kampioen geworden, 
nadat zij de wedstrijd uit tegen 
DVO Hengelo (Gld) hadden ge-
wonnen. Het team had nog twee 
punten nodig voor het kampi-
oenschap. 

De eerste set werd gewonnen met 
12-25, de tweede set met 18-25. 
Na deze set vierden ze een klein 
feestje waarbij de jongens werden 
gehuldigd door trainster Hanneke 
klein Geltink. 

Na deze korte huldiging ging het 
team verder met de wedstrijd uit-
eindelijk werd gewonnen met 0-4. 
Terug in Vorden werd het kam-
pioenschap gevierd. Arjan Bikkel 
en Hanneke klein Geltink worden 
bedankt voor de training en coa-
ching. Nu op naar hoofdklasse 
jongens B. Dash JB1 kampioen. Foto: PR

Dash JB1 gehuldigd tijdens 
wedstrijd
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Smakelijk voordeel bij Plaza Vorden!
KNIP UIT en eet  smakelijk!

* De aktie keuze snacks zijn: frikandel, kroket, bamischijf, 
kaassouflé en nasischijf. NIEUW: Vietnamese loempia

Deze aktie is geldig van 13 december 2016 t/m 15 januari 2017 en 
alleen geldig bij meenemen. Geen spaarkaarten & spaarzegels.
Voor nog meer actuele aanbiedingen zie facebook.com/plazavorden

4 Personen friet
4 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 9,50

Wiener Schnitzelmenu 
Alleen voor bij ons consumeren
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 6,00
3 Personen friet
3 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 7,50

5 Personen friet
5 Snacks naar keuze*
1 Grote beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 11,502 Personen friet
2 Snacks naar keuze*
1 Middel beker fritessaus
Maximaal 1 bon per klant/bestelling

€ 5,00€ 6,80 € 16,50

€ 10,35

€ 13,50

PLAZA 
VORDEN

DORPSSTRAAT 8E
7251 BB  VORDEN

tel. (0575) 55 43 55

Wij staan 
in de top 

100!!
2016/2017

Wij staan Wij wensen u
Prettige kerstdagen en 

een voorspoedig 
Nieuwjaar!

Prettige kerstdagen en 
een voorspoedig een voorspoedig 

Wij staan Wij wensen u PLAZA Wij wensen uWij wensen u

VERBOUWINGSOPRUIMING

HALVE 
PRIJZEN 
op de gehele najaars-  
wintercollectie m/v
*MET UITZONDERING VAN STANDAARD ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE Start woensdag 

14 december 
10.00 uur

Koopzondag 18 december
13:00 tot 17:00 uur

AMBACHTSTRAAT 40 BRUMMEN / T: 0575-561465 

WWW.PAULHURENKAMP.NL



Don Veenhuis vangt 
zeldzame witte mol
VELDHOEK - Hij vangt op dit mo-
ment meer dan honderd mollen 
per week, maar op donderdag 8 
december stond ongediertebe-
strijder Don Veenhuis (39) uit 
Veldhoek toch even raar te kij-
ken. Voor het eerst ving hij een 
witte mol.

Door Luuk Stam

Het zijn drukke tijden voor mollen-
vangers. Doordat het gras kort is, 
zijn de molshopen goed te zien. Nu 
het even niet vriest, zijn er gemak-
kelijk klemmen te plaatsen. Dat 
ongediertebestrijder Don Veenhuis 
het momenteel druk heeft, is dan 
ook niet zo vreemd. Des te opmer-
kelijker is het feit dat hij in een wei-
land vlakbij zijn woonplaats Veld-
hoek een witte mol ving.

Enkele witte mollen gevangen
De witte variant van de doorgaans 
zwarte dieren komt in Nederland 
maar heel weinig voor. Jaarlijks 
worden er hooguit enkele gevan-
gen. Veenhuis wist dat ze beston-
den. “Dan zag ik ze op de foto bij 
een ander”, vertelt hij. “En ik had 
wel eens een opgezette witte mol 

gezien, maar als je er zelf eentje 
vangt, dan sta je toch even raar te 
kijken.” Net als altijd ging Veenhuis 
donderdag met zijn quad over het 
weiland van een boer in de buurt. 
Eerder in de week had de mollen-
vanger honderd klemmen uitgezet. 
“Bij de tiende klem was het al raak”, 
kijkt de ongediertebestrijder terug 

op zijn bijzondere vondst. “Ik heb 
gelijk een foto rondgestuurd. Mijn 
vrienden zijn er ‘s avonds zelfs een 
biertje op komen drinken.” Veen-
huis werkte jarenlang als straten-
maker. Het mollenvangen en de 
andere vormen van ongediertebe-
strijding deed hij er als hobby bij. 
“Ik was er van kleins af aan eigenlijk 
al mee bezig”, vertelt de Veldhoeker. 
Wat begon met konijnen vangen, 
groeide alsmaar verder uit. Twee 
jaar terug besloot Veenhuis om het 
straatwerk achter zich te laten. Hij 
volgde de benodigde opleiding en 
ging fulltime met ongediertebe-
strijding aan de slag.

Mol wordt opgezet
Zijn meest bijzondere vangst ligt 
inmiddels in de diepvries. De witte 
mol gaat binnenkort naar een pre-
parateur die het beestje zal opzet-
ten. Veenhuis beseft dat het een ge-
lukstreffer was en dat de kans nihil 
is dat hij er snel nog één vangt. 

Toch beleeft de mollenvanger so-
wieso veel plezier aan zijn vak. “Ik 
heb van mijn hobby mijn werk kun-
nen maken. Het gaat goed. En ik ben 
veel in de natuur. Dat is heerlijk.”

   

Galerie en beeldentuin in kerstsfeer
VORDEN - Naast de expositie van Ellen Geerts en Gertjan van der Stelt 
zet A quadraat in Vorden in het weekend van 16 tot 18 december haar 
deuren open om het bezoek in kerstsfeer te ontvangen en u te verrassen 
met de kleine bronzen beeldjes van kunstenaars als Mette Bus, Roos 
Boonstra, Jan Leeuwenburgh, Eberhard Szjestecki en Saskia Pfaeltzer. 

Ook de vazen en vaasjes van por-
selein met kristalglazuur van Hein 

Severijns in diverse kleurstellin-
gen ontbreken niet. Nieuw zijn de 

aluminium prints van Gabriëlla 
Willekens die ze van een aantal 
van haar schilderijen heeft laten 
maken. Daarnaast zijn er zilveren 
en gouden sieraden van Margo 
Nelissen en Martha Castaneda. 
Tot slot zijn er boeken en boekjes 
van diverse kunstenaars.

De ster van Bekveld  
straalt voor de tiende keer
BEKVELD - Het was al uitgegroeid 
tot een traditie die het verdient 
in ere gehouden te worden, 
maar dit jaar ging de ster, die als 
baken van harmonie en gemeen-
schapszin boven Bekveld een 
helder licht laat glunderen, toch 
weer zes meter hoger.

De ster staat nu op 34 meter hoog-
te. Een niet geringe uiting vrijwilli-
gersschap waar de Achterhoek rijk 
aan is, maar niettemin toch een 
zware klus. Tot slot moest trouwe 
vrijwilliger André Maalderink zelfs 
als alpinist gekleed de hoogte in 
om de ster van Bekveld vast te zet-
ten. Dit jaar ging het vrijwilligers-
team van de Klaterbrink voor de 
tiende keer tot grote tevredenheid 
van de Bekveldse bevolking aan de 
slag en was dit een klein feestje en 
een felicitatie waard. Maar de Ach-
terhoekse bescheidenheid in acht 
nemend, bleef het ook in dit jubi-
leumjaar weer bij een gezamenlijk 
bakje koffie en het hijsen van het 
beroemde groene flesje uit Groen-
lo. Wie zich tijdens de donkere 
dagen voor kerstmis op de paden 
en wegen van Bekveld waagt, zal 

er versteld van staan, want wel-
dra gaat ook een ander Bekvelds 
team op pad de streek in een fee-
erieke kerstverlichting te hullen. 
Voor wie dat graag gezamenlijk 
wil doen, kan aan de inmiddels 
befaamde ‘lichtjestocht van Felt-
sigt’ op zaterdag 17 en zondag 18 
december meedoen.

   

Bridgen in Toldijk
TOLDIJK - Uitslag Bridgeclub 
Bronkhorst, gewone competitie 
donderdag 8 december, de vier-
de avond van de derde ronde. 
In de A-lijn dertien paren, in de 
B-lijn veertien paren en C-lijn 
twaalf paren. Een stilzit in de A 
lijn. In de A-lijn de hoogste twee 
scores van 60%.

Uitslag. Lijn A: 1. Inge & Reint 
Pellenberg 60,83%, 2. Dini Harte-
man & Ruud Bijloo 60,00%, 3. An 
Wortel & Paul Niks 56,00%. Lijn B: 
1. Aartje Bernards & Pop Grizell 
59,38%, 2. Annelies Schröder & Jan 
Rondeel 58,68%, 3. Theo Damen 
& Theo Schut 56,25%. Lijn C: 1. 
Paulien Gasseling & Minie Peters 
56,58%, 2. Jan Veenhuis & Joop 
Rutten 56,42%, 3. Wil ten Holder & 
Lenie Lamers 56,17%.

Volgende keer weer bridgen op 
donderdag 15 december. De vijfde 
en laatste avond van deze ronde. 
Afmelden minstens vóór 12.00 
uur op de wedstrijddag via het 
mobiele nummer van de club: 06-
25198329.

Zaterdag 28 januari 2017 Goede 
doelentoernooi bij Café Restau-
rant ‘Den Bremer’, aanvang 13.00 
uur. Iedereen kan meedoen. Kos-
ten 25 euro per paar voor bridgen, 
11,50 euro per persoon voor het 
stampottenbuffet. De opbrengst is 
voor de gezamenlijke zwembaden 
in Hengelo en Steenderen. Infor-
matie en opgave bij Hans Jansen.
   

 ■ 0575-551892 ■ j.jansen47@kpnplanet.nl

Don Veenhuis toont de zeldzame witte mol. 
Foto: Luuk Stam

27.117 mensen profiteren van 
korting op hun zorgverzekering 

via het Zorgcollectief!
Tot 10% korting op uw premie
www.kruiswerk.nl/zorgcollectief

(Advertorial)

Gezellige overdekte 
vlooienmarkt in Sporthal 
de Pol
Zondag 18 december is in Spor-
thal de Pol aan de Vincent van 
Goghstraat 72 in Zelhem weer 
een leuke, grote vlooienmarkt, 
waar veel tweedehands artike-
len, antiek, curiosa, snuisterij-
en, brocante, huisraad, kleding 
en nog veel meer zal te koop 
aangeboden worden. De spor-
thal is geopend van 10.00-17.00 
uur.

Bezoekers kunnen leuk komen 
snuffelen, maar wie nog over-
tollige spullen heeft en deze te 

koop wil aanbieden, kan ook een 
kraam huren. De organisatie heeft 
een actie: de kraam is vier meter 
met bovenbouw en kost 20 euro, 
twee kramen 35 euro. Deze is/zijn 
te bestellen via www.animo-vlooi-
enmarkten.nl of bel 06-39108152.

Volwassenen bezoekers van de 
markt betalen 2,50 euro entree, 
65+ 2 euro en kinderen tot twaalf 
jaar onder begeleiding gratis.
Catering en terras is op de vlooi-
enmarkt aanwezig.

Traditioneel vindt op de vierde 
adventszondag, dit jaar op 18 
december, de door Museum Sme-
dekinck en Midwinterhoorngroep 
d’Olde Roop georganiseerde mid-
winterhoornwandeling plaats. De 
wandeling van dit jaar is heel bij-
zonder, omdat deze het kerstver-
haal als rode draad heeft.

Bij het museum en op diverse 
plaatsen langs de route worden 
stukjes uit het kerstverhaal in 
beeld gebracht door figuranten. 
Onder hen o.a. kinderkoor de 
Grenszangertjes uit Dinxperlo en 
blokfluitensemble Vivente. Ook 
echte dieren, zoals schapen en 
een ezel, ontbreken niet. De wan-

deling begint in het paleis van 
keizer Augustus en eindigt bij de 
levende kerststal. Onderweg is 
van alles te zien en te horen, zo-
als zingende engelen, herders die 
prachtig blokfluit spelen en niet te 
vergeten de midwinterhoornbla-
zers van d’Olde Roop, die op vijf 
plaatsen langs de route een post 
hebben. Hier zijn voor de wande-
laars ook strobalen om even op 
uit te rusten en vuurkorven om 
zich bij te warmen. Op een andere 
plek langs de route worden war-
me chocolademelk en ranja uitge-
deeld. De route is drie kilometer 
lang. Start en finish zijn bij Muse-
um Smedekinck. Inschrijven kan 
tussen 16.00 en 17.00 uur. Volwas-

senen betalen vier euro en kin-
deren t/m 12 jaar twee euro voor 
deelname aan de wandeling in-
clusief twee consumpties. Alhoe-
wel op donkere plekken de weg 
wordt aangegeven met lichtjes, is 
het aan te raden een zaklamp mee 
te nemen.

In De Schure van het museum is 
een kerstmarkt met o.a. diverse 
workshops voor kinderen. 

Museum Smedekinck
Pluimersdijk 5
7021 HW Zelhem
www.museumsmedekinck.nl
www.facebook.com/
museumsmedekinck

(Advertorial)

“Van kraomschudd’n ende 
midwinterhoorns”
Bijzondere midwinterhoornwandeling in de omgeving van Museum Smedekinck 

De ster van Bekveld is al van verre te zien. 
Foto: PR
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   Regiotaxi wordt ZOOV

Reizen met ZOOV betekent:
• Vervoer van deur-tot-deur
• Makkelijk te regelen
• Voor een eerlijke prijs
• In de hele Achterhoek 
• Zelfs naar Duitsland

Op 1 januari 2017 draagt de provincie Gelderland het 
regiotaxivervoer over aan de Gelderse gemeenten. 
Onder de nieuwe naam ZOOV nemen de Achterhoekse 
gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doeti nchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk het vervoer over. Zij beloven de reiziger: 
het reizen zelf verandert niet, wel komen er nieuwe 
reismogelijkheden bij.

Maakt u gebruik van Regiotaxi Gelderland? 
Vanaf 1 januari 2017 reist u in de Achterhoek met ZOOV.

ZOOV Reisplanner
Wie in 2017 met ZOOV reist, regelt 
de reis via ZOOV Reisplanner. Deze 
vervoercentrale vervangt de 
centrale van Regiotaxi Gelderland 
en biedt zelfs een extra service. De 
telefonisten van ZOOV Reisplanner 
geven namelijk ook reisadvies als 
er meerdere reismogelijkheden 
zijn. Als reiziger kiest u zelf welke 
reis het beste bij u past. ZOOV 
Reisplanner is nu al bereikbaar. 
Dus hebt u al reisplannen voor 
2017? Dan belt u naar 0900-9874 
(€ 0,10 per minuut). Daarnaast 
kunt u uw reis boeken via de 
website www.zoov.nl. 

Van deur-tot-deur
Met ZOOV blijft  veel hetzelfde. 
Zo haalt de taxi(bus) van ZOOV 
u thuis of op het door u aange-
geven adres op. De chauff eur 
brengt u naar de plek van uw 
bestemming. Oft ewel: u reist ook 
met ZOOV van deur-tot-deur. 
Daarnaast blijven er puntbestem-
mingen bestaan. Met ZOOV kunt 
u maximaal 40 kilometer reizen 
en zelfs reizen naar Duitsland 
is met ZOOV mogelijk. U kunt 
bovendien rekenen op 
betrouwbare chauff eurs en 
goede voertuigen. Een aantal 
dingen verandert wel. U leest 
hierover op deze pagina of kijkt u 
op www.zoov.nl.

VRAGEN & ANTWOORDEN
over reizen met ZOOV

Krijg ik een nieuw pasje?
Voor reizen met ZOOV is geen speciaal pasje 
nodig. U hoeft  dus aan de chauff eur geen 
speciaal pasje meer te laten zien. Wel kan de 
chauff eur om een legiti mati ebewijs (geldig 
Paspoort, ID-kaart, rijbewijs, OV-Chipkaart) 
vragen. 

Hoe komt het dat ik voor de heenreis een 
ander bedrag betaal dan voor de terug-
reis?
Het aantal kilometers voor de heen- en 
terugreis kan verschillen doordat de afslagen 
bijvoorbeeld anders zijn of de weg net iets 
anders loopt. ZOOV rekent per kilometer af, 
voorheen werd een rit in zones berekend. 
Doordat zones (soms veel) groter zijn dan 
kilometers, kan er een prijsverschil ontstaan. Dit 
prijsverschil kan echter nooit heel groot zijn.

Houdt ZOOV rekening met mijn persoon-
lijke situati e?
Als uw speciale reisbehoeft e bekend is bij 
uw gemeente, houdt ZOOV Reisplanner daar 
rekening mee. Dus is bij uw gemeente bekend 
dat u in een rolstoel zit of bijvoorbeeld alleen 
voorin kunt zitt en, dan wordt daar rekening mee 
gehouden. Twijfelt u of uw gegevens juist zijn, 
dan kunt u dit navragen bij: 
ZOOV Klantenservice, 
telefoonnummer 0543 - 543 545.

Kijk voor meer vragen & antwoorden op 
www.zoov.nl. 

Van zones naar kilometers
Met de komst van ZOOV wordt het ‘betalen per kilometer’ ingevoerd. 
Dit is wel een verandering. U betaalt vanaf 2017 alleen voor de kilometers die 
u daadwerkelijk afl egt. 

Op dit moment rekent u uw 
regiotaxirit af per afgelegde 
zone. Per 1 januari 2017 
worden ritt en afgerekend per 
afgelegde kilometer. Daarmee 
sluit de Achterhoek aan op de 
betaalwijze in het reguliere 
openbaar vervoer. 

Iets duurder of goedkoper
Het betalen per kilometer kan 
betekenen dat sommige reizen 
(iets) goedkoper worden of juist 
(iets) duurder. Immers, als u nu 
tot de verste zonegrens reist, 
profi teert u daarvan. 
U betaalt nu net zoveel als 
reizigers die tot net over de 
zonegrens reizen, terwijl zij meer 

kilometers afl eggen. Vanaf 
2017 komt er een einde aan die 
oneerlijkheid. Iedereen betaalt 
dan voor het aantal kilometers 
dat daadwerkelijk wordt 
gereisd. Overigens betaalt u bij 
ZOOV alti jd voor de kortste weg. 
Dus als de chauff eur een omweg 
moet maken om bijvoorbeeld 
iemand op te halen, dan betaalt 
u daar niets extra voor. 

Tarieven ZOOV per 1 januari 2017
Opstaptarief Kilometertarief

tot 20 km 20 tot 40 km
Wmo-reizigers Werkdagen tussen 

06.00 en 09.00 uur € 1,45 € 0,23 € 1,50

Overige ti jdsti ppen € 0,89 € 0,15 € 1,50

Openbaar 
vervoer
reizigers

Alle ti jdsti ppen
(geen OV beschik-
baar)

€ 2,95 € 0,46 € 1,50

Alle ti jdsti ppen
(OV beschikbaar) € 5,95 € 0,86 € 1,50

Reisbudget
Als u een reisbudget hebt, 
wordt deze omgezet in 
kilometers. Dus wie nu 900 
zones heeft , kan straks 2.000 
kilometer reizen. Reizigers 
voor wie dit geldt, ontvangen 
hierover in december een brief 
van hun gemeente. Daarin 
staat precies hoe groot het 
reisbudget is in 2017. 

Met ZOOV kunt u ook naar Duitsland.

Rit reserveren of reisadvies?

ZOOV Reisplanner, 0900 - 9874 

(€0,10 per minuut)

Informati e?

ZOOV Klantenservice, 0543 - 543 545

U kunt voor meer informati e, het boeken van 
een rit en het melden van een klacht ook naar 
www.zoov.nl. 
Reist u op dit moment met Regiotaxi 
Gelderland? Dan ontvangt u medio december 
een informati epakket van ZOOV.

De Achterhoek bereikbaar voor iedere reiziger                              www.zoov.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.

Sociale teams eerste halfjaar 2016 goed bezocht
Bezoekersaantal en andere trends op een rij
We vinden het belangrijk om inwoners met 
een zorg-/hulpvraag goed van dienst te zijn. 
Daarom staan we regelmatig stil bij de kwali-
teit van onze diensten en de tevredenheid 
onder inwoners met een zorg-/hulpvraag. 
Dit doen we door onderzoek. Hieronder vindt 
u de uitkomsten uit drie onderzoeken die we 
afgelopen jaar deden: de managementrap-
portage sociaal domein (eerste halfjaar 2016), 
regionaal onderzoek naar de klanttevredenheid 
onder inwoners met een hulpvraag en het 
inwonerpanel over de bekendheid van de 
sociale teams. 

 
Sociale teams
Bij de sociale teams kregen we 734 bezoe-
ken/telefoontjes in het eerste halfjaar van 
2016. De meeste vragen kwamen binnen bij 
sociaal team Bronckhorst Oost (Zelhem): 
343 vragen. Team Zuid (Hoog-Keppel) was 
met 39 vragen de minst bezochte locatie. 
Het grootste deel van de vragen richtte zich 
op de Participatiewet (37%), gevolgd door 
vragen over de Wmo (33%), Jeugdwet (10%) 
en 20% overige vragen. Ten opzichte van 
2015 nam het aantal gestelde vragen af 
(1.347 eerste kwartaal 2015, 1.053 tweede 
kwartaal 2015). Dit kunnen we logisch ver-
klaring: in 2015 kregen gemeenten een aan-
tal nieuwe taken, zoals de uitvoering van de 
Wmo en Jeugdwet. In dat jaar kwamen veel 
mensen bij onze sociale teams met vragen 
over mogelijke veranderingen voor hen. 
Uit het inwonerpanel van afgelopen zomer 
bleek dat 36% van de 786 respondenten 
bekend is met de sociale teams. 18% van 
hen wist niet direct waar het sociaal team in 
de buurt te vinden is. Uit het aantal bezoeken 
blijkt dat inwoners die op zoek zijn naar 
hulp, de sociale teams goed weten te vinden. 

Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)

Het gebruik van Wmo-voorzieningen binnen 
onze gemeente is relatief hoog door het groot 
aantal mensen van 65 jaar en ouder. Uit de 
managementrapportage blijkt dat halver-
wege 2016 2.087 inwoners gebruik maken 
van één of meerdere voorzieningen uit de 
Wmo. Dit gaat om onder andere begeleiding 
(bijvoorbeeld bij psychische of lichamelijke 
problemen), hulpmiddelen, woningaanpas-
singen en vervoer. Bij de start van 2016 was 
dit 2.149.  Uit het regionaal klanttevreden-
heidsonderzoek blijkt dat de meeste inwo-
ners met Wmo-ondersteuning enthousiast 
zijn over de geleverde ondersteuning door 
de gemeente en zorgaanbieders. Mensen 
worden snel geholpen, voelen zich serieus 
genomen en vinden de geboden hulp passend. 
Een klein deel van de respondenten wist 
niet precies waar ze hulp konden vinden.

Jeugdwet
Het aantal kinderen en jongeren dat jeugd-
hulp ontvangt is het eerste halfjaar van 
2016 sterk gestegen: van 374 (eind 2015) 
naar 454, zo blijkt uit de management-
rapportage. Dit loopt uiteen van ambulante 
hulp tot vervoer naar dagbesteding of 
tijdelijk verblijf in een inrichting. De reden 
voor stijging is dat de kinderen die in 2014 
al ondersteuning ontvingen en onder het 
overgangsrecht vielen, nu bij herindicatie 
opgenomen zijn in ons registratiesysteem. 
Ook weten ouders de sociale teams beter 
te vinden, waardoor meer vragen van 
jongeren en hun ouders binnenkwamen. 
Als het gaat om jeugdhulp, is eveneens een 
ruime meerderheid van de ondervraagden 
in het regionale klanttevredenheidsonder-
zoek tevreden. Wel wordt soms genoemd 
dat de wachttijden lang zijn en dat onduide-
lijk is waar men hulp kan vinden. De grote 
meerderheid van de respondenten geeft 
aan dat er samen met hen wordt gezocht 
naar oplossingen. Men voelt zich serieus 
genomen en over het algemeen heeft de 
ondersteuning geholpen. 

We gebruiken de uitkomsten van de onderzoe-
ken om de inzet van zorg en ondersteuning 
nog beter af te stemmen op uw wensen.

Sociaal team nodig? 
Kijk voor contactgegevens op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams

Feestdagen van NIX
De feestdagen zijn in aantocht. 
Gezelligheid, daarbij hoort vaak wijn, 
bier en champagne. Of toch niet? 
Voor jongeren is het goed om niet 
te drinken. Veel ouders weten dat 
alcohol slecht is voor de hersen-
ontwikkeling van hun kind.

Kerst en Oud en Nieuw
Maar hoe doe je het tijdens de 
feestdagen? Volwassenen drinken 
zelf ook bij bijzondere gelegen-
heden en toch dat glaasje voor 
je kind inschenken is zo gebeurd. 
Maar een regel is voor kinderen 
enkel duidelijk als je consequent 
bent. Dus ook tijdens kerstdiner 
of oudjaar geen alcohol als je nog 

geen 18 bent. En een tip: biedt een 
feestelijk alcoholvrij drankje aan, 
bijvoorbeeld een Happy Drink 
(www.happydrinks.nl).

Oudjaar buitenshuis
Heeft jouw kind een feest bij 
vrienden? Of is hij buitenshuis? 
Geef weer de regel mee: geen 
alcohol. Het helpt om contact 
op te nemen met andere ouders. 
Komt er drank in huis, zijn de 
ouders aanwezig en hebben zij 
afspraken over drankgebruik 
buitenshuis? Andere ouders heb-
ben vaak ook vragen en voelen 
zich zo door ouders gesteund in 
hun regel: geen alcohol.

Thuis leren?
Is het beter een kind thuis te leren 
drinken dan te wachten tot 18 jaar, 
een leeftijd waarop hij mogelijk 
buiten jouw toezicht met alcohol 
begint? Dat is niet zo. Onderzoek 
laat zien dat jongeren die thuis 
leren drinken na verloop van tijd 
(steeds) méér drinken, zowel 
thuis als buitenshuis.

Het is daarom goed om duidelijk 
te zijn én te blijven, ook bij de 
feestdagen: geen alcohol tot 
18 jaar. Tips om met je kind 
erover te praten, staan op 
www.hoepakjijdataan.nl. 

Het loont om de regel vol te 
houden, uw kind start gezond 
het nieuwe jaar. 

Participatiewet
Eind 2015 ontvingen 348 Bronckhorster 
inwoners een uitkering. In het eerste halfjaar 

van 2016 is dit aantal gestegen naar 378. 
Dit heeft met name te maken met de komst 
van statushouders en het aantal beëindigde 
WW-uitkeringen door het UWV. Bronckhorst 
wil mensen nog voor de uitkering start weer 
aan werk helpen of terug naar school bege-
leiden. In het eerste halfjaar van 2016 zijn, 
met behulp van het Werkgevers-servicepunt, 
9 aanvragers voor een uitkering al tijdens de 
aanvraagprocedure aan het werk geholpen. 
Uit het regionale klanttevredenheidsonderzoek 
blijkt dat de meeste mensen zeer tevreden 
zijn over de gesprekken die zij hebben met 
consulenten van onze sociale teams en over 
de inzet van de partijen die re-integratie-
trajecten ondersteunen. 



Kerstboom- en vuurwerkinzameling op 4 januari 2017
Jeugd van Bronckhorst: kom helpen en verdien een 
extra zakcentje 

In 2017 combineren we de kerst-
boominzamelingsactie weer met 
de inzameling van vuurwerkafval. 
Hierbij vragen wij de medewer-
king van de schoolkinderen in 
Bronckhorst. Je ontvangt € 0,50 
per ingeleverde kerstboom en 
volle zak vuurwerkafval. 
De speciale vuurwerkafvalzakken 
zijn af te halen op de basisscholen 
en de vuurwerkverkooppunten. 

Op 4 januari 2017 kun je tussen 
13.30 en 15.30 uur de kerstbomen 
en de zakken vuurwerkafval 
brengen naar:
 
Baak: 
parkeerplaats H. Martinuskerk 
Wichmondseweg 17
Halle: 
speelplaats Abbinkskamp
Hengelo: 
parkeerplaats Bleekstraat/
Veemarktstraat (let op is 
gewijzigde locatie!)
Hoog-Keppel: 
zwembad Hessenhal, 
Monumentenweg
Hummelo: 
parkeerplaats de Woordhof, 
Keppelseweg
Keijenborg: 
parkeerplaats tegenover de kerk, 
Pastoor Thuisstraat
Steenderen: 
Burgemeester Buddingh’plein
Toldijk: 
nabij speeltuin, Russerweg
Velswijk: 
speelplaats de Boomgaard
Voor-Drempt: 
parkeerplaats Dorpshuis, 
Kerkstraat 86

Achter-Drempt: 
parkeerplaats bij de sportvelden 
(HC ‘03) 
Vorden: 
gemeentewerf, het Hoge 65A
Wichmond: 
evenemententerrein, Baakseweg
Zelhem: 
stationsplein en gemeentewerf 
Kampweg 2
 

Initiatief Dorpsraad Drempt 
De parkeerplaats in Achter-
Drempt is een nieuwe inzamel-
locatie. De inzameling wordt 
hier verzorgd door de Dorps-
raad Drempt. De gemeente 
faciliteert en zorgt voor de 
vergoeding aan de kinderen. 
Een mooi initiatief!

Door de grootte van de gemeente 
kunnen wij niet voorkomen dat 
in sommige gevallen de afstand 
die de schoolkinderen moeten 
aflegggen groot is. Misschien 
kunnen ouders dan een handje 
helpen? Als uw kerstboom of 
vuurwerkafval niet door school-
kinderen wordt opgehaald, kunt 
u die natuurlijk ook zelf op één 
van deze locaties inleveren. 

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

De Duurzaamheidslening is een 
lening tegen gunstige voorwaar-
den, waarmee u energiebespa-
rende maatregelen in en aan uw 
woning financiert. Denk bijvoor-
beeld aan zonnepanelen, isolatie 
maatregelen of een warmtepomp. 

Door uw woning energiezuiniger 
te maken met energiebesparende 
maatregelen bespaart u niet alleen 
op uw woonlasten, uw woning 
wordt er ook aangenamer en com-
fortabeler van. Meer wooncomfort 
én een lagere energierekening dus! 
Bovendien helpt u mee aan een 
beter milieu en kunnen de energie-
besparende maatregelen goed zijn 
voor de waarde van de woning. 

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

regelen
• Leenbedrag tussen de € 2.500,- 

en € 25.000,-
• Looptijd lening 10 jaar tot 15 jaar
• Toets kredietwaardigheid door 

Stimuleringsfonds Volkshuis-
vesting Nederlandse Gemeenten 

• Huidige rente 1,6%. Rente wordt 
vastgesteld op datum van bin-
nenkomst aanvraag

Meer informatie en de vastge-
stelde maatregelen vindt op de 
website van het Achterhoeks 
verduurSaam energieloket: 
www.verduursaamenergieloket.nl. 
Hier staat ook het aanvraagfor-
mulier. Telefonisch is het loket 
op werkdagen te bereiken via tel. 
(0314) 82 03 60. 

Titus Smit stopt 
als gemeente-
raadslid 
Bronckhorst
Titus Smit uit Vorden stopt met 
zijn raadslidmaatschap voor 
GroenLinks. Smit gaat verhuizen 
naar Zutphen en bood daarom zijn 
ontslag aan. Sinds 2014 was hij 
raadslid. In de raadsvergadering 
van 15 december neemt hij 
afscheid.

Bronckhorst doet onderzoek naar 
krimpprognose
Vanaf 2010 spelen wij al in op de 
demografische ontwikkelingen. 
Op terreinen als volkshuisvesting, 
accommodaties, onderwijs, zorg 
en welzijn, houden wij in onze 
beleidskeuzes rekening met de 
bevolkingstrend. In de regio 
Achterhoek werken we intensief 
samen aan een Achterhoekse 
aanpak. Recente CBS-prognoses 
laten echter voor Bronckhorst een 
beeld zien waarin wij meer dan in 
de eerdere krimpprognoses kop-
loper zijn. Wij willen onderzoeken 
wat de achtergrond van de nieuwe 
cijfers is, of onze bestaande aan-
pak voldoende is of dat we onze 
plannen moeten bijstellen. Daar-
voor starten we op korte termijn 
een quick scan. Burgemeester 
Besselink: “We hebben voor het 
maken van ons gemeentebeleid 

objectieve en actuele cijfers nodig. 
Zo kunnen we met  z’n allen de 
discussie zuiver voeren over wat 
nodig is voor de toekomst van 
Bronckhorst. Dat is belangrijk, 
want we willen natuurlijk wel 
dat Bronckhorst een prachtige 
leefbare gemeente blijft.”

P10-nieuws
De gemeente Bronckhorst is 
actief binnen de P10, het samen-
werkingsverband van grote plat-
telandsgemeenten. De aange-
sloten plattelandsgemeenten 
bundelen hun krachten om een 
stevig plattelandsgeluid te kun-
nen laten horen in Den Haag. 

De P10 heeft 3 nieuwtjes:
• Het voorzitterschap gaat over 

van de gemeente Sluis in 
 Zeeland naar de gemeente 
 Opsterland in Friesland 
• De gemeente Hof van Twente 

treedt toe tot de P10. Het aan-
tal deelnemende gemeenten 

 is nu 15

• De Henk 
Aalderink-
prijs 2016 
werd gewonnen door het 

 initiatief Wijnjewoude Energie 
Neutraal. Dit is een langlopend 
dorpsproject met als doel de 
duurzame dorpsdroom, energie-
neutraal in 2025, te verwezen-
lijken. De hele dorpsgemeen-
schap (van huiseigenaren tot 
boeren en van huurders tot 

 bedrijven en verenigingen) 
 bespaart op energie (lasten) 
 en wekt in eigen dorp groene 

stroom op. Meer informatie en 
een filmpje op www.p-10.nl

Rode loper naar centrum Vorden uitgerold op 17 december
Op 17 december om 14.00 uur 
wordt de ‘rode loper’ naar het cen-
trum Vorden uitgerold. De rode 
loper is een wandel- en fietspad 
die Vorden-zuid verbindt met het 
winkelcentrum van Vorden uitge-
voerd in rode steen. Het uitrollen 
van de rode loper vormt tegelijker-
tijd de symbolische opening van de 
jaarlijkse Kerstmarkt van de lokale 
ondernemers. 

De rode loper is onderdeel van de 
herinrichting van de Baakse Beek 

in Vorden, met als belangrijkste 
doel de beek meer zichtbaar en 
beleefbaar maken voor inwoners 
en toeristen. De herinrichting is 

het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen inwoners, 
lokale ondernemers, Waterschap 
Rijn en IJssel, Natuurmonumen-
ten, Geldersch Landschap, provin-
cie Gelderland en gemeente. 

Kraam op Kerstmarkt
Bezoekt u de Kerstmarkt? Kijk 
dan ook even bij de Baakse Beek 
en bezoek vooral onze kraam op de 
Kerstmarkt, waar medewerkers 
van de betrokken partijen aan-
wezig zijn voor tekst en uitleg.

Stopt u met uw agrarisch bedrijf? 
Maak gebruik van de verbeterde sloopregeling
Om verpaupering van het buitengebied 
tegen te gaan, stimuleren we sloop 
van leegstaande gebouwen met een 
vernieuwde sloopregeling. Stopt u 
binnenkort met uw agrarische bedrijf 

of bent u al gestopt? Met deze sloop-
regeling kunt u tegen gunstige voor-
waarden uw leegstaande pand(en) slo-
pen. De sloopregeling is te combineren 
met de landelijke subsidieregeling voor 

het verwijderen van asbestdaken of 
met de Achterhoekse pilot ‘zon op erf’. 
Interessant? Kijk voor meer info op 
www.bronckhorst.nl/sloopregeling.



Goedkope zorgverzekering voor mensen met   
laag inkomen
Speciaal voor mensen met een 
laag inkomen en een laag vermo-
gen hebben wij samen met zorg-
verzekeraar Menzis een goedkope 
zorgverzekering samengesteld. 
In 2017 worden alle zorgverzeke-
ringen duurder. Ook Menzis 
verhoogt de premies voor 2017. 
Maar door een grotere gemeente-
lijke 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/vermo-
gen verstaan, 
leest u op www.
bronckhorst.nl/
zorgverzekering 
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?
Hebt u interesse in de verzeke-
ring, dan kunt u zich aanmelden 
op www.gezondverzekerd.nl/
mijngemeente/bronckhorst. 
Doen!

Wilt u liever op papier de collectieve 
zorgverzekering aanvragen? Haal 
dan tijdens openingstijden een aan-
vraagpakket 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 tot en met 
31 december 2016. 

Waardeer uw mantelzorger met € 100,- van de gemeente
Hebt u een naaste of bekende die 
het voor u mogelijk maakt dat u 
thuis kunt blijven wonen? Bij-
voorbeeld omdat diegene uw 
boodschappen doet, regelmatig 
voor u kookt of schoonmaakt? 
Dan waardeert u dat natuurlijk 
zeer. Ook de gemeente waar-
deert de inzet van deze mantel-
zorgers enorm en realiseert zich 
dat zij onmisbaar zijn voor veel 
inwoners. 

Als dank voor hun inzet, kunnen 
mantelzorgers in Bronckhorst 
(net als vorig jaar) 100 euro 
ontvangen van de gemeente. 
Een bedrag dat hij/zij naar 
eigen inzicht kan besteden. 

Wanneer kunt u iemand 
aanmelden? 
U kunt uw mantelzorger aanmel-
den als deze langere tijd (mini-
maal 3 maanden) en intensief 

(minimaal 8 uur per week) voor u 
zorgt. Het gaat om extra zorg die 
de normale gebruikelijke zorg 
voor elkaar in een huishouden 
overstijgt. Uw mantelzorger 
mag uiteraard in een andere 
gemeente wonen. U kunt uw 
mantelzorger voor het geld-
bedrag aanmelden via www.
bronckhorst.nl/mantelzorg. 
Dit kan t/m 31 december 2016.

Openingstijden rondom de 
feestdagen
Gemeentehuis
Op 20 december is het gemeente-
huis tot 16.00 uur geopend. Tus-
sen Kerst en Nieuwjaar gelden 
de reguliere openingstijden, 
met uitzondering van Tweede 
Kerstdag: dan zijn we gesloten. 
Op 2 januari 2017 zijn we u graag 
vanaf 10.00 uur van dienst. 
Kijk op www.bronckhorst.nl/
openingstijden voor de openings-

tijden en het maken van een 
afspraak. 

Sociale teams
Op 20 december zijn de sociale 
teams tot 16.00 uur geopend. 
Op 26, 28 en 30 december zijn 
zij gesloten. 
Op 2 januari 2017 zijn de sociale 
teams u vanaf 10.00 uur graag 
van dienst.

Subsidie voor beveiliging na 
overval
Is uw woning, bedrijf of filiaal dit 
jaar overvallen? Heel vervelend 
en dat wilt u natuurlijk niet nog 
eens mee maken. U kunt een 
subsidie aanvragen van maxi-
maal  € 1.000,- voor beveili-
gingsmaatregelen tegen nieuwe 
woning- of bedrijfsovervallen. 
Het Schadefonds Geweldsmis-
drijven verstrekt deze subsidie. 
Het Schadefonds doet dit 
namens de minister van Veilig-
heid en Justitie.

Voorwaarden voor de subsidie
De subsidie kent de volgende 
voorwaarden:
• De subsidie geldt voor 
 overvallen tussen 1 januari 

2016 t/m 31 december 2018
• Bij de overval is geweld ge-

bruikt of met geweld gedreigd
• U hebt aangifte gedaan van de 

overval
• U kunt dit aantonen met een 

kopie van de aangifte
• U hebt na de overval beveili-

gingsmaatregelen aange-
schaft ter voorkoming van 
eventuele nieuwe overvallen

• U kunt dit met een factuur of 
betalingsbewijs aantonen

Kunt u de beveiligingsmaat-
regelen niet betalen?
In sommige gevallen kan het 
Schadefonds een regeling 
treffen, dat de factuur door 
het Schadefonds rechtstreeks 
wordt betaald aan het beveili-
gingsbedrijf. U moet dan kunnen 
aantonen dat u een minimum-
inkomen heeft (bijvoorbeeld een 
bijstandsuitkering of alleen een 
WAO-uitkering zonder verdere 
aanvulling). Ook moet u een 
offerte van het beveiligings-
bedrijf meesturen met uw aan-
vraag. Het Schadefonds kijkt 
dan of u in aanmerking komt 
voor deze regeling.

Wilt u een aanvraag indienen?  
Voor de aanvraag gaat u naar 
schadefonds.nl. Hier vindt u ook 
meer informatie over de Subsidie-
regeling Overvallen. 

Drie genomineerden voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ 
Tot 15 november kon iedereen 
personen of groepen aanmelden 
die de titel ‘Vrijwilliger van het 
jaar’ verdienen. Een commissie 
beoordeelde de aanmeldingen en 
heeft drie genomineerden gese-
lecteerd. Daarbij is onder andere 
gekeken naar de tijdsperiode dat 
het vrijwilligerswerk is verricht, 
de verscheidenheid en de omvang 
van het vrijwilligerswerk. De ge-
nomineerden zijn in willekeurige 
volgorde:

• Vutters V.V. Zelhem 
• Stichting Hulpdienst Hengelo 

en Keijenborg
• Buurtbusvereniging 

Wichmond-Vierakker

Bekendmaking ‘Vrijwilliger van 
het jaar’
Wie ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’ 
wordt, maakt wethouder Antoon 
Peppelman bekend tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente op 5 januari in het 

gemeentehuis. De groep die de 
titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ wint, 
ontvangt naast de eretitel een 
geldbedrag van € 500,-. De andere 
twee genomineerden krijgen een 
geldbedrag van € 50,-.

Publieksprijs
Daarnaast is er ook dit jaar weer 
een publieksprijs te vergeven. 
Ga snel naar www.facebook.com/
gemeentebronckhorst en laat ons 
weten welke groep volgens u de 

titel ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’ 
verdient (door de betreffende foto 
te liken). De vrijwilligersgroep 
met de meeste stemmen wint 
de publieksprijs. 

Belang vrijwilligerswerk
Met de verkiezing laat de 

gemeente zijn waardering blijken 
voor het vrijwilligerswerk. De 
benoeming is een symbolische 
prijs en de verkozen vrijwilliger/
vrijwilligersgroep representeert 
alle Bronckhorster vrijwilligers.

De genomineerde vrijwilligers:

Bekendmakingen en mededelingen

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

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvan-
gen, abonneer u dan via http://overuwbuurt.overheid.nl 
op de e-mailservice voor bekendmakingen. 

U kunt daarbij aangeven van welke bekendmakingen 
(bijvoorbeeld ‘binnen een straal van’, maar ook welk soort bekendmaking) u een attendering 
wilt ontvangen. U kunt hiervoor via deze site ook een gratis app downloaden.

Baak:
• Bonte Koeweg 4, realisatie nieuw melkrundveehouderij, hernieuwd vastgesteld 
 bestemmingsplan
• Wichmondseweg 17, organiseren Drop It Actie Serious Request, vergunning verleend

Bronckhorst:
• Diverse wegen, organiseren Batavierenrace, vergunning verleend,

Bronkhorst:
• Boterstraat 1, kappen notenboom, aanvraag ontvangen

Blijf op de hoogte!

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

Drie van de vutters V.V. Zelhem Stichting Hulpdienst Hengelo en KeijenborgBuurtbusvereniging Wichmond-Vierakker



Thuisservice voor particulier én MKB

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

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

www.bekoebouw.nl

Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

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

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Laan 1940-’45 12 
7231GL Warnsveld

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

SCHOORSTEEN
VEGEN

Spalstraat 3 • Hengelo (Gld.)

Cafe:
Vr. 16 dec. besloten feest

Za. 17 dec. Stone Good

Disco:
Vr. 16 dec. Kneiter Party met DJ Roy 

+ High Beer
Za. 17 dec. Foute party DJ DION

 
 

 
 

 
 

 

Kerstconcert
Zuid-Amerikaanse mis 

Christus oratorium, Mendelssohn (deel 1) 

Magnum Mysterium, Lauridsen 

Magnificat, Durante (deel 1)

Stendenkoor 
o.l.v. Hans de Wilde 
Piano Johan Bijholt

Zondag 18 december

15.00 uur  

St.Willibrorduskerk

Vierakker 
 
Kaarten à €15.00 verkrijgbaar bij: 
info@demooistekerk.nl 
Ludgerusgebouw Vierakker 
Sigarenspeciaalzaak Schimmel  
Zutphen 

www.demooistekerk.nl
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ALLES VOOR KERST EN 
OUD EN NIEUW

• O.a.: wafel- en rolletjes ijzers, fondue- en 
gourmetstellen, braad- en wildpannen.

Kom en zie wat Jansen de 
Smid u allen biedt.

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2017

AL BIJNA 100 JAAR UW 
VERTROUWD ADRES

Praktijk
Chinese
Geneeskunde

• Shiatsu-Therapie	(drukpuntmassage)

• Klassieke	Massage	(Nek,	Schouder,	Rug)

• Acupunctuur

Aangesloten	Beroepsvereniging	Zhong.
Behandeling	 wordt	 vergoed	 door	 Zorgverzekeraar	
(geen	verwijzing	Arts	nodig)

Shiatsu	Therapeut
Jet	Scholtz-Hartman
Ruurloseweg	95
Vorden	7251LD
Tel:	0575-556500

Tevens	wens	ik	iedereen	
een	spetterend	&	energierijk	2016	toe!
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• Centrum, organiseren Dickensfestival, vergunning verleend
• ’t Hof, bouwen gastenverblijf, aanvraag ontvangen

Drempt:
• Braambergseweg achter nrs. 8 en 14, kappen eik en beuk, vergunning verleend
• H. Remmelinkweg 1, kappen 2 populieren, vergunning verleend
• Strengsche Veld nabij nr. 10, kappen eik, vergunning verleend

Halle:
• Bielemansdijk 22, vernieuwen en vergroten bedrijfshal, vergunning verleend
• Dorpsstraat 93, veranderen inrichting, melding beoordeeld

Hengelo (Gld):
• Bleekstraat 4, kappen esdoorn, vergunning geweigerd
• Kremersdijk 5, veranderen uitrit, vergunning verleend
• Lankhorsterstraat 9, bouwen loods, aanvraag ingetrokken
• Spalstraat 17B, kappen notenboom, vergunning verleend
• Varsselseweg 49, activiteit milieu: wijzigen inrichting, vergunning verleend

Hummelo:
• Greffelinkallee 8, carbidschieten, vergunning verleend

Toldijk:
• Hoogstraat 15 (Flophouse), ontheffing sluitingsuur, vergunning verleend
• Wolfsstraat 5, organiseren Agrarisch Verleden Herleefd, vergunning verleend

Vierakker:
• Kapelweg 12, veranderen inrichting, aanvraag ontvangen
• IJselweg 3, kappen 2 eiken, vergunning geweigerd

Vorden:
• Eikenlaan ong., kappen eik, vergunning verleend
• Enzerinckweg 12, kappen 7 bomen, aanvraag ontvangen
• Het Jebbink, wijzigen gebruik dienstwoning in reguliere woning, vergunning verleend
• Komvonderlaan 12, kappen 17 bomen, aanvraag ontvangen
• Lieferinkweg 4, veranderen schuur, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Broekweg 5, wijzigen en beperkt uitbreiden agrarisch bouwblok, vastgesteld wijzigingsplan

Zelhem:
• Bergstraat 2, vergroten woning, aanvraag ingetrokken
• Fresiaweg 2, plaatsen dakkapel, vergunning verleend
• Hummeloseweg 14, kappen eik, vergunning verleend
• Hummeloseweg 48, kappen esdoorn, vergunning verleend
• Populierenweg 2, aanleggen vijver, proceduretermijn verlengd
• Velswijkweg ong., bouwen woning, aanvraag ontvangen

Mededelingen
Groenwerkzaamheden
In verband met snoeiwerkzaamheden sluiten wij tussen 12 t/m 24 december 2016 
onderstaande wegen af zodra wij op locatie zijn:
• Achter-Drempt, Roomstraat tussen Zomerweg/Tolstraat
• Achter-Drempt, Bronksestraat tussen Roomstraat/Tellingstraat
• Achter-Drempt, Molenweg tussen Zomerweg/Broncksestraat
• Achter-Drempt, Zomerweg tussen Tolstraat en Roomstraat (1 weghelft afgesloten)
• Halle, Lankerseweg tussen Koertweg en Molenweg
• Halle, Meindertweg, tussen Nijmansedijk en Pluimersdijk
• Halle, Meuweg, tussen Pluimersdijk en Varseveldseweg

Na de werkzaamheden is de weg weer begaanbaar. De hulpdiensten en Arriva kunnen wel 
gebruik maken van genoemde wegen. Ook blijven de aanwonenden bereikbaar. Er kunnen 
omstandigheden zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of 
versnellen, bijvoorbeeld weersomstandigheden. Wij proberen de overlast te beperken. 
Alvast bedankt voor uw begrip.

Wegwerkzaamheden
• Steenderen, in het weekend van 17 en 18 december 2016 pakken we de kruising 
 Dr. A. Ariensstraat - Nijverheidsweg aan. De kruising is dat weekend daarom afgesloten. 

Via borden staat de omleiding aangegeven. De voorbereidende werkzaamheden starten 
eerder, maar dan kunt u de kruising gewoon gebruiken.

Bekendmakingen en mededelingen - vervolg -



Provinciaal ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen voor het Windpark Bijvanck

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op 6 december 2016 hebben ingestemd met het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bijvanck en de ontwerp-
omgevingsvergunning.
Het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-watervergunning van het Waterschap Rijn en IJssel liggen vanaf 16 december 2016 voor 
een periode van zes weken ter inzage. Iedereen kan binnen deze termijn een zienswijze indienen.
 
Het inpassingsplan Windpark Bijvanck en de genoemde ontwerp-vergunningen voorzien in de planologisch juridische basis voor het bouwen en in werking hebben van 
vier windturbines ten zuiden van Angerlo (gemeente Zevenaar).

Achtergrond
Vanaf 2013 is op verzoek van initiatiefnemer, Raedthuys Groep B.V., gewerkt om de realisatie van de vier windturbines op de locatie Bijvanck mogelijk te maken.  
Het verzoek van initiatiefnemer is gedaan op grond van bepalingen in de Elektriciteitswet 1998. In de stukken kunt u hier meer over lezen.
Op 29 juni 2016 hebben Provinciale Staten besloten de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b Wet ruimtelijke ordening toe te passen. 
Door het toepassen van genoemde coördinatieregeling worden de afzonderlijke procedures gelijktijdig doorlopen.

Bevoegd gezag
Provinciale Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag voor het vaststellen van het inpassingsplan. Een en ander op basis van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet ruimtelijke 
ordening.
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn het bevoegde gezag met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunning. Het Waterschap Rijn en IJssel is het bevoegde 
gezag met betrekking tot de watervergunning.
Door het toepassen van de coördinatieregeling treden Gedeputeerde Staten van Gelderland op als coördinerend bevoegd gezag.

Welke ontwerp-besluiten en bijlagen liggen ter inzage?
Met ingang van vrijdag 16 december 2016 tot en met donderdag 26 januari 2017 liggen de volgende ontwerp-besluiten, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ter inzage:
• het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bijvanck;
• de ontwerp-omgevingsvergunning Wabo voor de volgende activiteiten: bouwen, milieu, uitweg, kappen en reclame;
• de ontwerp-watervergunning op grond van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 (voor plaatsen van vier windturbines, het maken van een toegangsweg,  

het verlengen van vier duikers en leggen van een nieuwe duiker).
 
Tijdens de terinzagelegging kunt u uw zienswijze tegen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen indienen.

Hoe kunt u kennis nemen van de ontwerp-besluiten en bijlagen en waar liggen ze ter inzage?
Het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bijvanck kan worden geraadpleegd via de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.WindparkBijvanck-ont1
 
De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-watervergunning vindt u op de website van de Provincie Gelderland op de pagina:
https://www.gelderland.nl/windparkbijvanck

Ook op de volgende locaties kunnen alle stukken op werkdagen en op de daar gebruikelijke openingstijden worden ingezien:
• Provincie Gelderland (gebouw Marktstate), Eusebiusplein 1a in Arnhem;
• Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem;
• Gemeente Zevenaar, Kerkstraat 27 in Zevenaar;
• Gemeente Montferland, Bergvredestraat 10 in Didam;
• Gemeente Doetinchem, Raadhuisstraat 2 in Doetinchem;
• Gemeente Doesburg, Philippus Gastelaarsstraat 2 in Doesburg;
• Gemeente Bronckhorst, Elderinkweg 2 in Hengelo (Gld).
 
Let op: informeer i.v.m. de feestdagen bij de desbetreffende instanties naar mogelijk aangepaste openingstijden.

Hoe kunt u zienswijzen indienen?
In de periode van vrijdag 16 december 2016 tot en met donderdag 26 januari 2017 kunt u uw zienswijze indienen. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.
In geval van een schriftelijke zienswijze dient het zaaknummer 2012-010729 en het ontwerp-besluit (ontwerp-inpassingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-
watervergunning) waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Vermeld ook uw naam, adres en overige contactgegevens. Tevens dient te worden vermeld: 
'zienswijze besluiten Windpark Bijvanck'.
 
Stuur uw schriftelijke zienswijze naar de provincie Gelderland als coördinerende instantie:
Per post: Gedeputeerde Staten van Gelderland
T.a.v. dhr. A.N. Janse
Postbus 9090,
6800 GX ARNHEM
 
Digitaal: post@gelderland.nl
 
Mondeling:
Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn van zes weken inbrengen door op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur een afspraak te maken met de 
heer A.N. Janse, Coördinator vergunningen Windpark Bijvanck. De heer Janse is bereikbaar via het telefoonnummer 026-3599999 (provincieloket). Van een mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Wat gebeurt er verder?
Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde gezagsinstanties. De betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het vaststellen van het 
inpassingsplan en de definitieve vergunningen. Na de vaststelling van het inpassingplan en het verlenen van de definitieve vergunningen wordt iedereen die een 
zienswijze heeft ingediend, geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan.
 
Na besluitvorming zullen het inpassingsplan en de vergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken opnieuw voor zes weken ter inzage worden gelegd.  
Tijdens deze termijn kan een belanghebbende, die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen een of meer besluiten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht  
van de Raad van State. In de kennisgeving zal u hierover te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Meer informatie?
Voor meer informatie over het Windpark Bijvanck of de verdere procedure kunt u contact opnemen met de projectleider, mevrouw I.J. Bijker-de Ligny 
(telefoon: 0263598692).
 



102 stuks

7.99*
70 stuks

8.99*

60 stuks

2.99*

48 stuks

0.99*

80 stuks

2.99*

60 stuks

2.99*
Per pakket

2.49*

25 stuks

3.99*

30 stuks

8.99*

207 stuks

2.99*

16 stuks

3.99*

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS www.aldi.nl

VERKOOP AAN PERSONEN VANAF 12 JAAR.VERKOOP AAN PERSONEN VANAF 12 JAAR.VERKOOP AAN PERSONEN VANAF 12 JAAR.

Natuurlijk Aldi!

Ratellinten
Circa 10 seconden een 
knetterend effect.

Vuurwerk-
veiligheidspakket
Bestaande uit:
- 1 vuurwerkbril
- 2 aansteeklonten
- 1 paar oordopjes
- 1 vuilniszak

Wondertollen
Rode en groene kleureffecten.

Vuurwerkfeest
Vooral geschikt om 
als ouder voor de jongere 
kinderen af te steken. 

Voetzoekers XXL
Grote draaiende grondtol 
met ingebouwde fonteinen.

Knetterballen
Knalt met een crackling 
(spetter) effect uit elkaar.

Knetterballen XXL

Fonteinen mix
3 soorten.

Sterretjes 
Lengte: 16 cm
en 30 cm.

Siervuur werkpakket

Vuurwerk pakket XXL

Kijk op www.aldi.nl/vuurwerk om de video’s van het vuurwerk te bekijken.
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Prestatie-afspraken woningcorporaties, 
huurdersverenigingen en gemeente
BRONCKHORST - De gemeente 
Bronckhorst, woningcorporaties 
ProWonen en Sité en huurders-
verenigingen kwamen woensdag 
7 december bijeen in het gemeen-
tehuis voor de ondertekening van 
de prestatie-afspraken. Namens 
de gemeente tekende wethouder 
Arno Spekschoor, namens woon-
corporatie ProWonen kwam di-
recteur Henk Meulenkamp en 
namens Sité Woondiensten direc-
teur bestuurder Claus Martinot. 
De huurdersverenigingen waren 
vertegenwoordigd door bestuurs-
leden.

Huurders zijn nu ook bij het 
woonbeleid betrokken. Los van 
het feit dat er een wettelijke ver-
plichting ligt om dit zo te regelen, 
vindt de gemeente het erg prettig 
dat inwoners zich hiervoor inzet-
ten. De gemeente en de woning-
corporaties hebben een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor en ge-
zamenlijke belangen bij het wo-
nen in de gemeente Bronckhorst. 
Op 1 juli 2015 trad de herziene 
Woningwet in werking. Een van 
de wijzigingen in de wet is ver-
sterking van de relatie tussen de 
gemeente, de corporatie en huur-
dersorganisatie en de wijze waar-
op de corporaties bijdragen aan 
de volkshuisvestelijke prestaties in 
de gemeente. Woningcorporaties 
maken vanaf nu elk jaar afspraken 
met gemeenten en huurdersorga-
nisaties over de prestaties die ze 
gaan leveren en hun bijdrage aan 
het lokale volkshuisvestingsbe-
leid. Het gemeentelijk en regiona-

le woonbeleid vormt de basis van 
de prestatie-afspraken, onderver-
deeld in de thema’s: ontwikkeling 
woningvoorraad, bereikbaarheid, 
betaalbaarheid en financierbaar-
heid, wonen en zorg, huisvesting 
met extra aandacht, kwaliteit en 
duurzaamheid en vitale kernen en 
leefbaarheid.
Die ochtend kwamen alle betrok-
kenen bijeen in het gemeente-
huis. Wethouder Arno Spekschoor 
heette hen van harte welkom en 
bedankte allen voor de prettige 
samenwerking. “Fijn dat jullie er 
allemaal zijn. De huurdersvereni-
gingen hebben een belangrijke rol 
gespeeld bij de bijeenkomsten, 
dat is ook verankerd. Ik denk dat er 
een goede basis ligt voor volgend 
jaar. Of het nu wonen is, wonen en 

zorg, statushouders, kwetsbaren 
en duurzaamheid. Daar zetten we 
met elkaar de schouders onder, 
ieder op zijn eigen manier.” De 
dossiers met prestatie-afspraken 
voor 2017 werden ondertekend. 
Dit plan gaat naar de gemeente-
raad zodat deze er kennis van kan 
nemen.
De betrokken bestuursleden van 
de huurdersverenigingen, die wel 
moeten wennen aan hun nieuwe 
rol, brachten de complimenten 
over. Zij waren tevreden over de 
manier en de snelheid waarop 
deze plannen vorm hebben ge-
kregen. “Het is soepel en goed ge-
gaan. er liggen mooie afspraken, 
die we allemaal goed kunnen vol-
gen en waar we voortvarend mee 
verder kunnen.”

Effecten van mestverwerking en 
zonnepanelen ontbreken

BRONCKHORST - De Commissie 
m.e.r. heeft het milieueffectrap-
port voor het buitengebied van 
Bronckhorst beoordeeld. Zij ad-
viseert het rapport aan te vullen. 
In het rapport ontbreekt onder 
andere informatie over de ma-
nier waarop de hoeveelheid stik-
stof die bij agrarische bedrijven 
vrijkomt in de praktijk kan wor-
den beperkt.

De onafhankelijke Commissie mi-
lieueffectrapportage (m.e.r.) is bij 
wet ingesteld en adviseert over de 
inhoud en de kwaliteit van milieu-
effectrapporten. Zij stelt voor ie-
der project een werkgroep samen 
van onafhankelijke deskundigen. 
De Commissie schrijft geen mi-
lieueffectrapporten, dat doet de 
initiatiefnemer. Het bevoegd ge-
zag - in dit geval de gemeenteraad 
van Bronckhorst - besluit over het 
project. Zie ook www.commissie-
mer.nl.

Het plan
De gemeente Bronckhorst wil 
voor het hele buitengebied één 
bestemmingsplan vaststellen. Het 
plan wil uitbreiding van veehou-
derijen mogelijk maken en ook 
de plaatsing van kleine windtur-
bines. Voordat de gemeente een 
besluit neemt over het plan zijn de 
milieueffecten onderzocht in een 
milieueffectrapport. De gemeen-
teraad van Bronckhorst heeft de 
Commissie m.e.r. gevraagd het 
milieueffectrapport te toetsen.

Het advies
In de omgeving van Bronckhorst 
liggen Natura 2000-gebieden. De 
beschermde natuur in deze ge-
bieden ondervindt nu al schade 
omdat er teveel stikstof op terecht 
komt.

Als agrariërs uitbreiden zal de 
stikstofdepositie verder toene-
men. Om dit te voorkomen wil 
de gemeente verbieden dat meer 
stikstof uit de stallen komt. Het 
milieueffectrapport beschrijft dat 
veehouderijen toch uit kunnen 
breiden als er maatregelen wor-
den genomen in de stallen.

Uit het milieueffectrapport wordt 
niet duidelijk of deze maatrege-
len voor alle diersoorten werken 
en of ze wel voor alle bedrijven 
praktisch uitvoerbaar zijn. De 
Commissie adviseert om met 
voorbeeldbedrijven, met verschil-
lende diertypen zoals melkvee en 
vleeskuikens, te laten zien dat stal-
maatregelen in de praktijk moge-
lijk zijn.

Ook ontbreekt in het rapport in-
formatie over de effecten van 
mestverwerking op landschap en 
geur- en fijnstofoverlast. Ook ef-
fecten van plaatsing van zonne-
panelen op de grond zijn niet in 
beeld. De Commissie adviseert 
het rapport eerst aan te vullen met 
de ontbrekende informatie en dan 
pas een besluit te nemen over het 
bestemmingsplan. De gemeente 
Bronckhorst heeft aangegeven de 
informatie aan te vullen.

 

Ondertekenaars Hans van der Linden, Arno Spekschoor, Henk Meulenkamp en Michiel van 
Tol. Foto: Liesbeth Spaansen

(Advertorial)

Kerstshows, Oliebollenfeest en Vuurwerk bij Het Land van Jan Klaassen

Jan Klaassen pakt dit jaar extra 
uit tijdens de kerstvakantie en 
heeft een speciaal programma sa-
mengesteld voor het hele gezin. 
Het grote kinderfestijn start op 2e 
Kerstdag met ’n kerstbrunch voor 
het hele gezin. Neem plaats aan 
een grote familietafel, geniet van 
de theatershows in het grootste 
poppentheater van Nederland. De 
kinderen kunnen tijdens de Kerst-
brunch de hele dag onbeperkt 
spelen in de indoorspeeltuin. Van-
af 27 december is er een oliebol-
lenfeest waar Katrijn oliebollen 
bakt voor alle gasten en op 30 en 
31 december steekt Jan Klaassen 
siervuurwerk af.

2e Kerstdag Kerstbrunch voor 
het hele gezin!

Kom op 2e Kerstdag met het hele 
gezin brunchen bij Jan Klaassen. 
Vanaf 10:00 uur staat de Kerst-
man je op te wachten. Tijdens de 
Kerstbrunch kan je de hele dag 
onbeperkt spelen in de indoor-
speeltuin van het pretpark. Vanaf 
12:00 uur starten de kerstshows 
in het poppentheater. Maak een 
keuze uit een koude of warme 
brunch. Bepaal zelf wanneer u 
aan tafel wilt gaan en er is onbe-
perkt koffie/thee. Voor de kinde-
ren onbeperkt ranja en een ijsje 
als toetje.

Oliebollenfeest

Ook dit jaar bakt Katrien weer olie-
bollen op Het Land van Jan Klaas-
sen. Een mooie traditie die je niet 
mag missen. Dit wordt smullen 
voor alle gasten, jong en oud. Al 
vroeg staat Katrijn in de keuken en 
bakt heerlijke oliebollen voor alle 
kinderen. Alleen is er iets geks aan 
de hand! Waar zijn de oliebollen 
gebleven? Kom naar de middag-
voorstelling en help Jan Klaassen 
om de oliebollen terug te krijgen. 
Daarna is het smullen geblazen! 
Kom spelen en smullen in de ind-
oorspeeltuin. Het oliebollenfeest is 
op 27, 28 en 29 december.

Spetterend vuurwerk

Op 30 en 31 december een spet-
terend vuurwerkshow. Jan Klaas-
sen heeft voor dit jaar weer mooi 
siervuurwerk uitgezocht, maar Jan 
Klaassen is ongeduldig en doet 
soms iets wat niet mag. Hij heeft 
één bijzondere vuurpijl. Alleen 
waar is die vuurpijl gebleven? Hoe 
dat afloopt zie je in de middag-
voorstelling in het theater. Daarna 
neemt Jan Klaassen alle bezoekers 
mee naar buiten voor een knallen-
de afsluiting van de dag.

Nieuwjaarsfeest

Ook in het nieuwe jaar tijdens 
jouw kerstvakantie is het Land van 
Jan Klaassen geopend. Bezoek de 
nieuwjaarsreceptie op maandag 
2 januari . Kom spelen in de ind-
oorspeeltuin Tot en met zondag 8 
januari zijn wij geopend tot 17 uur.

Kerstvakantie in de 
indoorspeeltuin

Openingstijden:

24 december 10:00-16:00 uur
25 december gesloten
26 december 10:00-17:00 uur 
27 t/m 30 december 10:00-17:00 
uur
31 december 10:00-16:00 uur
1 januari 2017 gesloten
2 t/m 8 januari 2017 10:00-17:00 
uur

Het Land van Jan Klaassen 
Gildeweg 6
7047 AR Braamt 
0031314684777 

info@janklaassen.nl 
www.janklaassen.nl 
Facebook: hetlandvanjanklaassen
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Schouwburg Amphion heeft nog véél meer te bieden...
Bekijk het complete programma en boek uw tickets op:

www.amphion.nl

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

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

Top 2000 Live
Muziekfeest in het theater!

De alweer vijfde theatertour van Top 2000 Live zit 
wederom barstensvol klassiekers en verassingen uit 
de muziekhistorie.

20:00 uur - Theaterconcert
14
wo.

Harry Piekema

Steven Brunswijk

Het Zwanenmeer

Bint

Man wil trap op met lampje

Als ik mezelf kon zijn

Ballet van de Staatsopera van Tatarstan

Het beste boek van Bordewijk

Harry Piekema werd bekend als de olijke filiaalmanager
in de Albert Heijn reclames. Hij zingt, vertelt, bedenkt, 
acteert, ontroert en laat mensen lachen. 

Steven Brunswijk is bekend als de Braboneger sinds 
zijn Dumpert-filmpje “Gewoon Betalen” op GeenStijl 
meer dan 400.000 keer is bekeken.

Geen enkel ander ballet spreekt meer tot de verbeel-
ding dan het Zwanenmeer. Met schitterende muziek 
van Tsjaikovski uitgevoerd door een live orkest!

Maar liefst vijftien acteurs gaan terug naar de school-
banken voor de toneelversie van het beste boek van 
Bordewijk. Met o.a. Tijn Docter en Jules Croiset.

20:30 uur - Cabaret

20:30 uur - Cabaret

20:00 uur - Dans

20:00 uur - Toneel

14
wo.

15

21

22

do.

wo.

do.

The Sunshine Boys
Met André van Duin en Kees Hulst

Het hoogtepunt van de well-made comedy. Naast een 
geweldige komedie is The Sunshine Boys ook een ont-
roerend stuk over eenzaamheid en vriendschap. 

20:00 uur - Toneel 
18
zo.

16
vr.

t/m

(Zondag matinee om 14:00 uur, ook op zaterdag)

vr. 16

DECEMBER 2016

Irish Christmas

Margriet Sjoerdsma

Een sfeervol kerstconcert

Songs from Odelien

Irish Christmas belooft een muzikaal hoogtepunt te 
worden, een memorabele wintershow vol vreugde, 
schoonheid, spirituele diepte en kracht.

Muzikale magie van een onwaarschijnlijk goede 
zangeres van eigen bodem die gevoel en kunde op 
perfecte wijze weet te combineren. 

20:00 uur - Theaterconcert

20:30 uur - Theaterconcert

19

17

ma.

za.

Theateragenda
tips!

Het Zwanenmeer
wo. 21 december

WEES LOYAAL, 
KOOP LOKAAL

VEEL KEUS
 Lokaal kopen zorgt ervoor dat u de variëteit aan winkels en producten 

in uw omgeving in stand houdt.

HET SCHEELT IN UW EIGEN PORTEMONNEE
 Lokaal kopen is goed voor iedereen en dus ook voor u zelf. Uit onder-

zoek is gebleken dat geld dat door lokale bedrijven wordt verdiend 

voor een deel ook weer terugvloeit naar de gemeenschap. Door lokaal 

kopen lijkt u soms duurder uit te zijn, maar het scheelt u uiteindelijk 

in uw eigen portemonnee. Lokale bedrijven geven meer uit aan chari-

tatieve en culturele instellingen en verenigingen in de buurt.

PERSOONLIJK ADVIES
 Lokaal kopen betekent dat u als klant een direct aanspreekpunt hebt 

wanneer u advies wilt krijgen of wanneer er achteraf iets met het 

gekochte product aan de hand blijkt te zijn.

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat  
Sara veel dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk 
frustrerend zijn. Door te benadrukken wat ze wél  
kan, gaat haar zelfvertrouwen met danspassen  
vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je  
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat 

met danspassen 
vooruit



Lokaal kopen
De variëteit en producten in uw 
omgeving blijven in stand door lokaal 
te kopen. Lokaal kopen betekent dat 
u als klant een direct aanspreekpunt 
hebt wanneer u advies wilt krijgen 
of wanneer er achteraf iets met het 
gekochte product aan de hand blijkt 
te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 
geld dat door lokale bedrijven wordt 
verdiend voor een deel ook weer 
terugvloeit naar de gemeenschap. 
Lokale bedrijven geven meer uit aan 
charitatieve en culturele instellingen en 
verenigingen in de buurt.

René Sangers Meubelmakerij
Kijk ook eens op onze vernieuwde website:

www.renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur
Bezoek bij voorkeur op afspraak. 
Zaterdag op afpraak

• Meubels op maat
   (o.a: tafels, kasten, bedden)
• Keukens (klassiek en design)
• Winkelinterieur  
• Restauratie van diverse meubels

Bezoekadres:
Dambroek 35 Baak

Telefoon:
06-1030 3130
0575-543 555

E-mail:
info@renesangersmeubelmakerij.nl

Ruurloseweg 45a Vorden 0575-551217

Kijk voor aanbiedingen : 
www.weulenkranenbarg.nl

Buitencentrum voor uw
complete tuininrichting 

* Sierbestrating ,  AKTIE 60x60 Nu 15,95/m2
* Muurstenen,  AKTIE 15x15x60 Nu € 2,95
* Tuinhout, zwaar tuinscherm 180x180 Nu € 35,95
* Strooizout, emmer 7,5 kg + schep € 2,50 !!
* Grind & Split,  AKTIE grijze ardennersplit  € 80,-
* Zakgoed, div.soorten grind, cement en zand
* Schroeven & metaalwaren
* GROTE VOORRAAD DOUGLAS TUINHOUT 

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud
40 jaar Kennis, Ervaring en Vakmanschap

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld), tel. 0575-462619

Fijne feestdagen en graag tot 2017 in uw tuin

Feestje! Bordje  nodig?

Het Achterhoeks Bordje

Feestje!Feestje!   nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?

Voor meer informatie zie:

www.hetachterhoeksbordje.nl

Het Achterhoeks Bordje

    
Schildersbedrijf 
Maarten Wolsink nieuwe 
website met webshop
ZELHEM - Schildersbedrijf Maarten Wolsink verzorgt al 
vele jaren binnen- en buitenschilderwerk, wandafwerking, 
waaronder sausen, spuitwerk en behangen en alle soorten 
enkele of dubbele beglazing van woningen, bedrijfs- of 
monumentale panden.

“We doen steeds vaker vlakken of banen in de wandafwer-
king, bijvoorbeeld om schilderijen heen, dat is speelser. We 
zijn zo bijna binnenhuisarchitect”, lacht Maarten Wolsink van 
het gelijknamige schildersbedrijf. Hij is vaak te vinden op 
beurzen en braderieën. “We laten dan producten zien, zoals 
glas, behang en schildersmaterialen en foto’s van projecten 
waar we aan gewerkt hebben.”

Het volgen van de detailhandelschool vormde een goede 
voorbereiding op zijn ondernemerschap. Na zijn diensttijd 
rolde hij in het schilderwerk. “Mijn interesse in het vak werd 
na een stageperiode in een schilderswinkel gewekt. Ik kende 
het al omdat mijn vader als uitvoerder in de bouw werkte. 
Ik vind het prettig om met mensen om te gaan en buiten te 
werken. Alleen werk ik nu steeds meer op kantoor aangezien 
we inmiddels met zes schilders zijn.” Bij verschillende werkge-
vers deed Maarten ervaring op. “Inmiddels werken wij alleen 
nog maar met de producten van Sigma welke op een aantal 
producten het Dubokeur keurmerk heeft, wat voldoet aan de 
door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecolo-
gie gestelde eisen. De samenwerking met Sigma is goed, dat 
vind ik erg belangrijk. Ook zijn wij inmiddels erkend lid van 
Koninklijke OnderhoudNL en OnderhoudNL Garantie, de on-
dernemersorganisatie van specialisten in het schildersvak.”

In 1998 startte Maarten Wolsink aan de Akkermansstraat als 
kleine zelfstandige. Drie jaar geleden kon hij de woning met 
bedrijf aan de Wolsinkweg aankopen. Leuk detail: vroeger 
woonde  op deze plek de opa van Maarten.  Het bedrijf doet 

werkzaamheden in en om privéwoningen. Het schildersbe-
drijf wordt daarnaast steeds meer gecontracteerd door aan-
nemingsbedrijven voor nieuwbouwprojecten en werkzaam-
heden bij renovaties.  Het bedrijf slaat een nieuwe weg in: 
verkoop van verf, behang en alle schildersbenodigdheden. De 
nieuwe website met webshop is online. “Het is nu nog klein-
schalig, maar het wordt een professioneel bedrijf binnen de 

gemeente. De bestelde goederen kunnen in onze werkplaats 
worden afgehaald. Daarom kunnen we scherpe prijzen hante-
ren.” Schildersbedrijf Maarten Wolsink, Wolsinkweg 8A, 7021 
LX in Zelhem, telefoon (06) 12670332.

info@schildersbedrijfmaartenwolsink.nl
www.schildersbedrijfmaartenwolsink.nl

Medewerkers van het schildersbedrijf: (v.l.n.r.) Lotte en Gijs, Guus Mokkink, Maarten Wolsink en Henk Wenneker. 
Helaas op de foto nog ontbrekend: Bennie Nova, Benno Boerboom en Jesper Schulenberg. Foto: PR

René Sangers Meubelmakerij
Kijk ook eens op onze vernieuwde website:

www.renesangersmeubelmakerij.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.30 uur
Bezoek bij voorkeur op afspraak. 
Zaterdag op afpraak

• Meubels op maat
   (o.a: tafels, kasten, bedden)
• Keukens (klassiek en design)
• Winkelinterieur  
• Restauratie van diverse meubels

Bezoekadres:
Dambroek 35 Baak

Telefoon:
06-1030 3130
0575-543 555

E-mail:
info@renesangersmeubelmakerij.nl

                  Ruurloseweg 45a Vorden 0575-551217

Kijk voor aanbiedingen : 
www.weulenkranenbarg.nl

Buitencentrum voor uw
complete tuininrichting  

* Sierbestrating ,  AKTIE 60x60 Nu 14,95/m2
* Muurstenen,  AKTIE 15x15x60 Nu € 2,95
* Tuinhout,  AKTIE schuttingplank 360 cm € 3,95
* Blokhutten,  AKTIE 292x292 v.a. € 999,-
* Grind & Split,  AKTIE grijze ardennersplit  € 80,-
* Kunstgras, AKTIE v.a. € 19,95/m2
* Potgrond, tuinaarde en boomschors
* Schroeven & metaalwaren

Rijksstraatweg 189 • 7391 MN Twello • 06 - 51 93 58 27

ww24_Apeldoorn_IsidorusHoeve.indd   1 10-10-12   16:21
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CREATIEF IN HET GROEN 

Gecertificeerd keurmeester speeltoestellen

Grafonderhoud

Boomverzorging

Plaatsen van veranda’s

Bestrating

Aanleg van vijvers

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Tuinaanleg

Tuinontwerp

Isidorus Hoeve, een hoveniersbedrijf voor zowel particulieren als bedrijven,  
dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen, grondstoffen en beplanting. 
Met oog voor details en creativiteit voor elk type tuin.  
Bent u op zoek naar een unieke tuin die geheel afgestemd en  
ontworpen is op uw wensen en situatie? Een tuin waarin u, in elk 
seizoen, zorgeloos en veilig kunt genieten?

Neem voor meer informatie contact met ons op voor 
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SCHILDERSBEDRĲ F

MAARTEN WOLSINK
www.schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl

• Regulier binnen en buiten schilderwerk

• Monumentaal schilderwerk

• Beglazing

• Wandafwerking

• Verkoop van diverse verfsystemen

Wolsinkweg  8a 

7021 LX  Zelhem-Keĳ enborg

Tel. 06-12670332

info@schildersbedrĳ fmaartenwolsink.nl Lid van 

Ontwerp
Aanleg

Onderhoud
40 jaar Kennis, Ervaring en Vakmanschap

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld), tel. 0575-462619

Feestje! Bordje  nodig?

Het Achterhoeks Bordje

Feestje!Feestje!   nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?  nodig?

Voor meer informatie zie:

www.hetachterhoeksbordje.nl

Het Achterhoeks Bordje





Ides of May bij LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 14 
december staat de band ‘Ides of 
May’ centraal in het programma 
live@ideaal, dat tussen 20.00 en 
22.00 uur vanuit de iBeat Re-
cording Studio in Zelhem wordt 
uitgezonden optreden. De band 
speelt live en de bandleden wor-
den geinterviewd door de pre-
sentator van dienst.

De rhythm & bluesband Ides Of 
May bestaat 35 jaar. Reden voor 
de Lochemmers om een gloed-
nieuwe cd uit te brengen. ‘Legen-
dary People’, heet de plaat waarop 
de rauwe en pure sound van de 
Ides mooi is vastgelegd. Frontman 
Ap Daalmeijer is tevreden. “Dit 
is het beste wat we in al die jaren 
hebben opgenomen.” Appie Daal-
meijer is een poplegende uit de 
Achterhoek. Terwijl hij trots op die 
titel is, is hij er ook een beetje ver-
legen mee. “Ik ben een beschei-
den jongen” vindt de Lochemse 
zanger/gitarist.

Met de band (David) Copperfield 
(Style) maakte hij al in de jaren ‘60 
furore tot in Hilversum, de cor-
ruptie, de vriendjespolitiek van 
die muziekwereld deed hem eind 
jaren ‘70 besluiten zijn professio-

nele muziekleven vaarwel te zeg-
gen en voor een gewone baan te 
kiezen. Hij werkte tot vorig jaar op 
een Zutphense scholengemeen-
schap, waar was hij onder meer de 
mediatheek beheerde. Daarnaast 
bleef hij actief als muzikant, eerst 
samen met de latere KRO-dj Peter 
van Bruggen in de punkrockband 
The Valentinos en vanaf 1981 met 
Ides of May. “We hebben met de 
Ides heel intensief gespeeld. Soms 

wel twee, drie keer in een week-
end. Maar op zondagavond spe-
len en om vijf uur je bed opzoe-
ken en dan om half acht weer naar 
je werk, dat doen we niet meer”, 
grinnikt hij. “en helemaal naar 
Zeeland reizen voor een optreden 
ook niet. Een tot twee maal per 
maand is mooi genoeg. Niet te ver 
weg.” De band opereert al sinds 
1988 in de huidige samenstelling. 
Naast Daalmeijer op zang en gi-

taar, bestaat de band uit Maarten 
Emmen (gitaar), Jeroen Mense 
(drums), Peter Kosstede (bas) en 
Robert Beukers (gitaar). ‘Legen-
dary People’ is het zesde album 
van de Ides, zoals de band vaak 
kortweg wordt genoemd. “We zijn 
een vriendenband”, aldus de front-
man. “We kennen elkaar door en 
door. Er is nooit gedoe onderling. 
We hebben ook een heel eigen 
soort van humor, die buitenstaan-
ders vaak niet snappen.”

Dylan-repertoire met Stef
Naast de Ides treedt Ap Daalme-
ijer zo nu en dan op met Moon-
yard-frontman Stef Woestenenk, 
als het semi-akoestische duo Ap-
pie & Stef. “We doen eigen liedjes 
en muziek van onze helden, zoals 
Buddy Holly, Woodie Guthrie en 
Bob Dylan. Ook vertellen we over 
onze eigen beleving.” Ap Daalme-
ijer voelt zich fit genoeg en kan het 
optreden nog altijd niet missen. 
“Lekker met Stef of met de Ides het 
podium op.” Of de Ides de veertig 
jaar halen, weet Appie niet. “Zou 
best kunnen. Behalve als één van 
de bandleden stopt. Dan houdt 
het op. De Ides zijn zo hecht, daar 
past geen nieuwe andere muzi-
kant in.”

HENGELO - Zaterdagavond was 
de jaarlijkse feestavond van de 
Hamove. Lesley ten Tusscher 
werd in de Molen aan de Varssel-
ring gehuldigd voor zijn titels in 
de wegrace klasse ONK en BeNe-
Cup Supersport.

Teammanager Tonny Wassink van 
Performance Racing Achterhoek 
was aanwezig met één van zijn 
coureurs, Joey den Besten. Wassink 
blikte terug op het succesvolle op-
treden van Jochem van den Hoek 
in de Isle Man TT 2016. Den Bes-
ten gaat in 2017 op jacht naar de 
titel in de IRRC Supersport, daar-
naast gaat hij wellicht zijn debuut 
maken in Ierland bij de beroemde 
North West 200 races. Den Bes-
ten liet weten dat hij een geslaagd 
seizoen had gehad met een paar 
overwinningen en veel tweede en 
derde plaatsen tijdens de IRRC en 
Open klasse wedstrijden. Naast de 
wegrace was er ook aandacht voor 
de cross- en enduro-coureurs. 

Diverse leden werden gehuldigd 
waaronder Jan Willem Arendsen 
(Enduro kampioen N1). Daarnaast 
kregen Mees van Lenning, Victor 
Rensen en Peter Bergsma een be-

ker en bos bloemen uitgereikt door 
Marjan Ritzer. Fred Versteege vroeg 
alle kampioenen het hemd van het 
lijf. Hugo van Oss, Loek Wensink 
en Nick Brunsveld die ook eerste 

waren geworden in hun klasse wa-
ren niet aanwezig in verband met 
andere verplichtingen evenals het 
zijspan duo Rien Mombarg en Ru-
ben Uitert die in Holten gehuldigd 
werden. Fred Versteege maakte de 
kalender van de IRRC races be-
kend en de eerste race zal zijn op 
6 en 7 mei op de Varsselring in de 
gemeente Bronckhorst. De tweede 
race zal in het Pinksterweekend 
verreden worden in Oss op 6 en 7 
mei. Dan Volgen Imatra (Fin) 7 t/m 
9 juli, Chimay (Bel) 21 t/m 23 juli, 
Horice (CZ) 26 en 27 augustus en 
de laatste race zal gereden worden 
in Frohburg (Dld) op 23 en 24 sep-
tember.
Er waren maar liefst 170 leden 
aanwezig tijdens een geslaagde 
feestavond. De band Trigger zorg-
de voor een goede show en sfeer. 
Onder het genot van een hapje en 
drankje kwamen de meest mooie 
verhalen los en werd er volop ge-
danst in de Varsselse molen het 
club gebouw van de Hamove.

Huldigingen tijdens feestavond Hamove

Een beker en bos bloemen voor de kampioenen. Foto: Henk Teerink

Ides of Mai bij Live@Ideaal. Foto: PR

Vernieuwd circuit Varsselring officieel geopend
HENGELO - Aan het eind van de 
zomer heeft het stratencircuit de 
Varsselring een geheel nieuwe 
asfaltlaag gekregen. Nadat de as-
faltlaag was aangebracht zijn de 
bermen door de gemeente her-
steld en hebben vrijwilligers van 
de motorvereniging geholpen bij 
de herstelwerkzaamheden aan 
de opritten.

Op 8 december kon dan ook het 
circuit officieel geopend worden. 
In het bijzijn van het Hamove 
bestuur, de aanwonenden van 
het circuit en Dostal Wegenbouw 
opende wethouder Paul Seesing 
namens de gemeente het circuit 
geheel in stijl. Nadat hij in volle-
dig racetenue het lintje had door-
geknipt, mocht hij achterop de 
motor plaatsnemen bij voormalig 
Nederlands kampioen ONK Su-

persport en Hamove bestuurslid 
Torleif Hartelman om zo de eerste 
ronde over het circuit te maken.

De renovatie van het asfalt geeft 
de Hamove de mogelijkheid nog 
jarenlang races te organiseren op 
het welbekende stratencircuit. 

De eerste race werd georganiseerd 
in 1967. 2017 zal dan ook een jubi-
leumjaar zijn met vijftig jaar weg-
race op de Varsselring. De inter-
nationale races zullen gehouden 
worden in het weekend van 6 en 
7 mei.

Wethouder Seesing opent, geheel in 
motor(stijl), het circuit  tezamen met 

Hamove voorzitter Fred Versteege. 
Foto: PR Hamove
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‘ Dankzij Bennie 
kom ik nog 
eens ergens’

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Dat 
geldt zeker voor vrijwilligers in een 
verpleeghuis, die zorgen voor nét dat 
beetje extra dat het leven van de 
bewoners kleur geeft. Bennie te Kaat 
is zo’n vrijwilliger. Wekelijks gaat hij 
met mevrouw Van Toorn op de 
duofi ets op pad. ‘Het geeft veel 
voldoening: je hebt iemand gelukkig 
gemaakt.’

Met mooi weer fi etsen Bennie en 
mevrouw Van Toorn elke 
donderdagmiddag een stuk. Het zijn 
geen kinderachtige tochtjes: zo’n 20, 
25 kilometer per keer. Bennie: ‘Naar 
Terborg, Gaanderen, langs de IJssel… 
Dat is leuk fi etsen, hoor. We hebben 
een goede fi ets, met ondersteuning. 
Die fi etst als een trein.’ Mevrouw Van 
Toorn: ‘Het liefst ga ik naar Velswijk, 
waar ik vroeger woonde. We fi etsen 
binnendoor, over een smal weggetje, 
en komen uit bij een stukje bos. Een 
heel eind, dat voel je wel in de 
benen!’

Gewoon gezellig
Al fi etsend wordt er fl ink gekletst. 
Mevrouw Van Toorn: ‘Het is gewoon 
gezellig. Bennie weet heel veel.’ 
Bennie: ‘Ik maak ook veel mee, ga 
overal naartoe. Terwijl mevrouw de 
hele dag binnen zit, en verder niks 
hoort. Je moet wel wat te doen 
hebben.’ Mevrouw Van Toorn: ‘Ik kan 
niet meer goed lezen of mijn handen 
gebruiken. Gelukkig kan ik nog wel 
lopen, maar ik kan er niet meer alleen 
op uit. Daarom is het ook zo fi jn dat 
Bennie er is. Dankzij hem kom ik nog 
eens ergens.’

De duofi ets trekt veel bekijks. Bennie: 
‘We krijgen veel positieve reacties. 
Mensen steken hun duim omhoog, 
lachen of roepen: ‘Leuk werk!’ En dat 
is het ook, anders deed ik het niet. 
Ik fi ets zelf ook graag, maar dit geeft 
extra voldoening: je hebt iemand 
gelukkig gemaakt.’ Toch zijn er 
opvallend weinig vrijwilligers die 
fi etsen met verpleeghuisbewoners. 
Bennie: ‘Veel mensen willen wel in de 
kantine van de voetbalclub staan, 
maar het verpleeghuis trekt ze niet. 
Terwijl het juist zo leuk is.’ 

Je hoort erbij
Voor Bennie betekent zijn 
vrijwilligers werk veel. ‘Wat bijzonder 
is: de mensen kennen je niet – ze zijn 
allemaal dement – maar ze herkennen 
je wel. Ze zijn blij als je binnenkomt, 
zwaaien naar je. Ik ga er altijd met 
plezier naartoe. Ook vanwege de 
sociale contacten: ik ken iedereen op 
de afdeling, mensen toeteren naar me 
als ik ze op straat tegenkom. Je hoort 
er echt bij.’

Praktijkverhaal 
over de zorg

Wilt u reageren op de column? 
Stuur dan een e-mail naar 

communicatie@sensire.nl
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Vacatures Copal Handling Systems
Copal Handling Systems te ‘s-Heerenberg ontwikkelt en produceert container los-,  
sorteer en pallettiseer systemen. Met deze unieke en innovatieve systemen is het mogelijk om  
(zee)containers zonder enige fysieke belasting volautomatisch te lossen. De unieke  
Copal-systemen reduceren de operationele kosten drastisch en de fysieke belasting van  
medewerkers ingrijpend. Alle Copal-systemen dragen bij aan de duurzaamheid en het MVO- 
beleid van een onderneming. Met uitladen van (zee)containers is Copal wereldwijd voorloper in 
de markt en pionier op het gebied van handlingsystemen. (www.copalhandlingsystems.com)

Om een verdere groei van het bedrijf te realiseren zijn wij op zoek naar collega’s voor de 
volgende functies:
• Area Sales Managers
• Constructeurs
• Engineers
• Monteurs assemblage
• Monteurs buitendienst
• Operations Manager
• Planner
• Sales binnendienst medewerker 
• Sales support engineers
• Software engineer

Ben je toe aan een stap in je carrière, dan is een van deze functies 
mogelijkerwijs interessant voor je!

Waarom Copal?
Copal Handling Systems is een innovatief bedrijf, dat nooit stilstaat, en altijd bezig is met 
nieuwe ontwikkelingen. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een enthousiast en professio-
neel team van vakmensen. Werken bij Copal Handling Systems betekent werken in een dyna-
mische, internationale en leerzame omgeving, met een open en informele sfeer.

Reageren: 
Meer informatie over de vacatures is te vinden op de website, 
www.copalhandlingsystems.com 
Je kunt reageren door je CV en motivatie per mail te sturen 
naar: Copal Handling Systems, ter attentie van 
Erna Stalknegt, e-mailadres: e.stalknegt@copalgroup.com 

Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze vacatures niet op prijs.

Pet je af voor de kerstman
Santa’s hat taart

                    Laagjes moscovische cake afgewisseld met
     crème au beurre, bitterkoekjes, slagroom en bosvruchten    
       confi ture, verstopt onder een laagje rode marsepein. 14,00

Arnhemsestraat 4, Brummen 
0575-561 277

Beukerstraat 97, Zutphen
0575-512 001

Adelaarstraat 12, Doetinchem
0314-645899



Opening Kenniscentrum LelyCenter

ZELHEM - Wie over de Ruurlo-
seweg ter hoogte van het voor-
malige restaurant Wolfersveen 
richting bosrand kijkt (naar Ber-
kendijk 2a), kan niet vermoeden 
dat daar een bedrijf gevestigd is, 
waar meer dan 50 medewerkers 
hun dagelijks brood verdienen. 
Tien jaar geleden vestigde Jan 
Snuverink er, samen met zijn 
vrouw Marina, de eerste zelf-
standige franchisevestiging van 
Lely, een internationaal bedrijf, 
dat al meer dan 60 jaar probeert 
het werk van de agrariër gemak-
kelijker te maken door innovatie 
en inzet van de computer. Aan-
vankelijk voor de gehele agra-
rische sector, maar nu volledig 
toegespitst op ondersteuning 
van de melkveehouder met de 
melkrobot, klauwonderhoud 
machines, stal-schrobmachines, 
en een totaal geautomatiseerd 
voersysteem. De opening van het 
nieuwgebouwde Kenniscentrum 
en de overdracht van het bedrijf 
aan Frank de Vruchte en Ruud 
Groot Wassink was reden tot een 
feest met Open Dag om de groei-
ende klantenkring voor te lich-
ten over de mogelijkheden.

“Het probleem van de sector laat 
zich eenvoudig omschrijven”, 
aldus dhr. Snuverink, “want de 
melkveehouder wil koeien die 
meer en betere melk leveren, 
maar die daarbij zo weinig moge-
lijk CO2 produceren. Melken met 
een melkrobot draagt daaraan bij, 
doordat de koeien op die manier 
drie keer per dag gemolken wor-
den, terwijl de melkveehouder 
meer aandacht kan besteden aan 
z’n gezin en z’n sociale leven.”

Het systeem maakt gebruik van het 
gegeven dat de koe zich meerdere 
keren per dag bij de melkrobot 
meldt om te zien of er nog brokjes 

(die krijgen ze als ze daadwerkelijk 
gemolken zijn) zijn. Via een com-
puterchip weet de melkrobot of 
de koe al weer aan de beurt is om 
gemolken te worden. Zo niet, dan 
wordt de koe doorgestuurd naar 
de stal/wei om zich later opnieuw 
te melden. Inmiddels zijn in het 
werkgebied van LelyCenter Zel-
hem (Gelderland en Twente) ruim 
600 melkrobots geïnstalleerd.

Ruim 600 
melkrobots 
geïnstalleerd

Een medewerker van het Lely-
Center Zelhem vertelt enthousiast 
over de mogelijkheden van het 
automatische voersysteem, waar-
bij een computergestuurde voe-
derkar eerst wordt ‘geladen’ door 
een computergestuurde grijper, 
die de juiste hoeveelheid van de 

verschillende voedingsmiddelen 
uit de voorraad haalt. Het geheel 
wordt gemengd en naar de stal 
gebracht, waar de koe, meerdere 
keren per dag, gedoseerd gevoerd 
wordt. Het resultaat kan oplopen 
tot 2 kg. extra melkproductie per 
dag met een verminderde CO2-
productie. “Automatisch voeren 
vergt natuurlijk wel een aanpas-
sing van het bedrijf, want de grij-
per moet bij de verschillende voe-
dingsmiddelen kunnen komen en 
de ondergrond waar de voederkar 
over moet rijden (elektromotor 
door accu’s aangedreven), moet 
redelijk egaal zijn.”

Het LelyCenter houdt zich ook be-
zig met de verlichting, want ook 
een juiste lichtwarmte kan (vooral 
in de donkere dagen) bijdragen tot 
een hogere productie. “Het bedrijf 
Lely is ooit opgericht om het leven 
van de agrariër gemakkelijker te 
maken en de productie te verbe-
teren, alsmede het dierenwelzijn 
te verhogen”, vat dhr. Snuverink de 
bedrijfsfilosofie nog eens kort en 
bondig samen.

Samenwerking 
van zeven 
Achterhoekse 
menverenigingen
VRAGENDER - Liefhebbers van de 
mensport kunnen in het weekend 
van zaterdag 17 en zondag 18 de-
cember hun hart ophalen in de 
prachtige entourage van het Paar-
densportcentrum Lichtenvoorde. 
Op deze twee dagen bezetten de 
menners uit de regio Achterhoek 
en omgeving de ruime indoor ac-
commodatie in Vragender om er 
te strijden in drie verschillende 
mendisciplines.

Op zaterdag worden er twee dres-
suurbanen uitgezet en rijden de 
menners ‘s ochtends en ‘s avonds 
dressuurproeven. ‘s Middags 
wordt er gestreden om de hoog-
ste eer in de vaardigheid (kegel-
parcours). Op zondag staat er in 
het paardensportcentrum een 
parcours van kegelpoorten en 
drie marathonhindernissen. Eén 
van die hindernissen is gespon-
sord door de Lemerij en ook in-
ternationaal vierspanrijder Theo 
Timmerman stelt een hindernis 
ter beschikking. Op 18 december 
komen de menners in actie in dit 

indoormarathonparcours, ont-
worpen door Raymond van de 
Vorle en Henk Prinsen. Het par-
cours wordt twee keer gereden en 
de rubriekswinnaars komen aan 
het einde van de dag terug voor de 
finale.

Regio Mennen Achterhoek
De menwedstrijden in PSC Lich-
tenvoorde worden georganiseerd 
door Regio Mennen Achterhoek 
(RMA). Dit is een uniek samen-
werkingsverband van zeven Ach-
terhoekse menverenigingen (De 

Koetsiers, Hamelandse Menners, 
In ‘t Tuug, Mensport Winterswijk, 
Menvereniging Winterswijk Oud 
Gerij, Onder de Zweppe en In 
Stap en Draf). Beide dagen nemen 
startpashouders, hobbyrijders en 
jeugdrijders deel. De menproeven 
en vaardigheidsproeven van de 
startpashouders tellen tevens voor 
de selectie voor het Indoorkam-
pioenschap van Mendistrict Oost 
dat op zaterdag 4 maart wordt ge-
houden in Putten voor de paarden 
en op zaterdag 11 maart voor de 
pony’s in Ermelo.

PSC Lichtenvoorde twee dagen 
in teken van mensport

Henk Jan Hiddink in actie tijdens een indoormarathon. Foto: Gerben Olthof

Inmiddels leverde LelyCenter Zelhem ruim 600 melkrobots

Vierde Kunstcarambole
BRONCKHORST - De derde zon-
dag van de maand, 18 december 
wordt de vierde Kunstcarambole 
georganiseerd. Deze tocht leidt 
langs drie galerieën in Bronck-
horst. De huidige exposities zul-
len uiteraard te zien zijn, maar 
er wordt op een kunstcarambo-
lezondag ook altijd iets extra’s 
geboden.

In De Bisschop, Broekstraat 13 in 
Hummelo zal beeldhouwer Ma-
riëtte Schouten het proces van 
klei naar brons toelichten en er is 
kunst te zien uit haar eigen collec-
tie. Wie zich afvraagt naar wat voor 
werk een kunstenaar als zijzelf 
verzamelt, zal hier een antwoord 
op vinden. Bovendien wordt er 
opvallende kunst getoond van ke-
ramiste Thea de Visser, die onder 
meer mens- en dierfiguren maakt.
In Espace Enny aan de Dorpsstraat 
14 in Laag-Keppel is de expositie 

Denkend aan Holland te bezich-
tigen en zijn bijzondere sieraden 
te zien, geïnspireerd op kostuums 
uit de geschiedenis, van Marly 
Kruyzer, die opgeleid is als mode-
ontwerper. Kruyzer werkt onder 
meer met zilverdraad en brei- en 
weeftechnieken.
In De Witte Hemel, Wittehemel-
weg 23 in Drempt zijn schilderijen 
van Cees Roorda, Liesbeth Pie-
terse en de Schilderskring te zien 
en komt schrijfster/schilder Pam 
Hessels voorlezen uit eigen werk. 
Er zal speciale aandacht zijn voor 
het Mosha-boek, een bijzonder 
kinderboek waar Pieterse momen-
teel aan werkt.

Er is geen vaste volgorde voor ga-
leriebezoek. Plan gerust een eigen 
route. Op elke locatie worden een 
hapje en een drankje geserveerd. 
belangstellenden zijn vanaf 13.00 
uur welkom.

Hendrik Odink
Enig idee wat babbeleguutjes 
zijn, wat schebberig betekent, of 
anbeuten? Of wel eens gehoord 
van een kasmenneken, of van een 
boksenbeer? En als je oettertied 
bent, hoe voel je je dan? Geen 
idee, zegt u? Nou, schaam u maar 
niet. Er zijn er niet veel die deze 
woorden kennen, zelfs mensen 
die onze streektaal nog dagelijks 
spreken krabben zich waarschijn-
lijk even achter het oor.

Ik kwam deze Achterhoekse 
woorden afgelopen week tegen in 
het boek Hendrik Odink, Kijkjes in 
het oude Berkelland. Uitgegeven 
door drie voor één keer samen-
werkende historische verenigin-
gen, die van Eibergen, Neede en 
Borculo.

Best bijzonder, want plaatselijke 
amateurhistorici hebben meestal 
weinig aandrang om buiten hun 
eigen kleine wereldje te kijken. 
Dat ze die samenwerking nu wel 
hebben gezocht, is wellicht te 
danken aan het onderwerp: Hen-
drik Odink (1889-1973) was zelf 
amateur-historicus (onder an-
dere, want hij deed zoveel meer), 
maar dan wel eentje die juist 
graag buiten de grenzen van zijn 
eigen dorp keek.

Hendrik Odink wordt vaak in één 
adem genoemd met ‘meester’ 
H.W. Heuvel. En het is bekend dat 
deze laatste, toen hij schoolhoofd 
was in Borculo, de 25 jaar jongere 
timmerman uit Eibergen ook een 
beetje als zijn beschermeling zag. 
Als een pupil in wie hij een groot 
talent vermoedde. Niet ten on-
rechte, zoals later bleek. Odink 
maakte voor de in 1926 overle-
den Heuvel diens standaardwerk 
Oud-Achterhoeksch Boerenleven 
af en stelde uit zijn nagelaten, nog 
niet gepubliceerd werk de bundel 
Uit de Achterhoek, schetsen van 
land en volk samen.

Maar Odink schreef ook zelf. Heel 
veel zelfs. Geen boeken, maar een 
eindeloze reeks artikelen die ver-
schenen in kranten en tijdschrif-
ten als de Lochemsche Courant, 
de Almanak voor den Achterhoek 
en het Schipbeekdal en de Kro-
niek en Volksmond van de Ach-
terhoek.

Maar ook in De Nederlander, een 
landelijk verschijnend christelijk-
historisch dagblad. Artikelen die 
allemaal de cultuur, natuur en 
historie van zijn eigen leefwereld 
als onderwerp hadden. Op die 
wijze schilderde Odink net als zijn 
voorbeeld en voorganger Heuvel 
een prachtig beeld van de Achter-
hoek. Maar dan niet de streek in 
de negentiende eeuw (zoals Heu-
vel deed toen hij zijn jeugdjaren 
beschreef), maar de Achterhoek 
van de eeuw daarna. De jaren 
waarin boeren nog een paard 
voor de ploeg hadden en er nog 
ontzag was voor schoolmeesters 
en politieagenten. Maar ook de 
tijd waarin oudere mensen in een 
‘gesticht’ werden opgeborgen, als 
ze de jongere generatie in de weg 
zaten.

Een groot aantal van die artikelen 
is in de loop der jaren opgeno-
men in (drie) boeken, maar een 
nog veel groter aantal niet. Uit die 
niet eerder gebundelde pennen-
vruchten van Odink (en zelfs uit 
niet eerder gepubliceerd werk) is 
de uitgave van genoemde histori-
sche verenigingen samengesteld. 
Wie er in bladert valt meteen iets 
op: hoewel hij heel veel in het 
Nederlands publiceerde, schreef 
Odink - anders dan meester Heu-
vel - ook graag in de streektaal. De 
verhalen die hij optekende uit de 
mond van oudere streekgenoten, 
maar ook zijn beroemd geworden 
ballade De smid bie de Wolter (het 
gedicht over de ‘volkerenslag’ op 
de Kormelinksbult is door Hans 
Keuper nog op muziek gezet), 
ze zijn geschreven in de taal die 
Odink van huis uit sprak. Door-
vlochten met woorden en termen 
die we al lang zijn vergeten, maar 
die het Achterhoeks nou juist zo 
mooi maken. En gelukkig staat 
er een verklarende woordenlijst 
achterin het boek.

Oh ja, nog even dit: Babbeleguu-
tjes zijn grappen, schebberig is 
haveloos en anbeuten betekent 
(het vuur) aanmaken. Een kas-
menneken was ooit een Duits 
muntstukje en een boksenbeer 
is een verlovingsfeest. Oettertied 
tenslotte betekent niet dood (zo-
als het Twentse oet de tied) maar 
wanhopig. ‘t Is maar dat u het 
weet.

Zwaleman
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Door Stef Woestenenk

Ik zat gedurende de jaren ‘80 op de 
basisschool, acht jaar lang in min 
of meer dezelfde klas. Het was een 
schooltje in de Achterhoek, tussen 
de weilanden, heel Normaal. Een 
wereldje op zich, met een voorspel-
bare structuur die voor mij zowel 
duidelijk en veilig was, als beklem-
mend en saai. 
Als ik ging spelen bij de vriendjes 
uit de klas moest ik natuurlijk altijd 
even kijken wat er aan elpees en 
instrumenten in huis was. De sma-
ken en stijlen liepen nogal uiteen. 
BZN kwam vaak voor, merkte ik op. 
Verder was Dire Straits populair en 
er waren ook wel vriendjes waar 
ik helemaal niks aan muziek kon 
ontdekken. De platen die we thuis 
hadden kwam ik eigenlijk nooit te-
gen. De meeste mensen hadden een 
echte toren met losse componenten 
staan, pontificaal in de kamer, met 
grote boxen in de hoeken van de 
woonkamer.
Bij één van mijn klasgenoten had-
den ze iets heel bijzonders: een cd-
speler met een verzamel -cd van 
Supertramp (die van de tv-reclame).  
Alleen de cd erin doen en er weer 
uit te halen was al een belevenis. 
Dat apparaat kostte een vermogen, 
wist ik. Het geluid was zonder kraak 
en het werkte met een laser. De 
toekomst was ineens dichterbij ge-
komen. Muziekinstrumenten zag ik 
niet veel. Het bleef bij een lek trapor-
gel en veel mensen speelden bij de 
harmonie, maar hadden hun instru-
ment vaak in de koffer opgeborgen. 
Bij een vriendje in de straat kwam 
ik het meest. Hij had een fijne fa-
milie waar ik mij thuis voelde. Zijn 
vader speelde hobo, hield van Fats 

Domino en er stond een piano in de 
woonkamer. Daar mochten we op 
spelen. Het allermooiste was dat 
de vader met Bennie Jolink (zanger 
van de band Normaal) muziek had 
gemaakt, nog voordat die bij Nor-
maal speelde. Dat maakte diepe 
indruk op mij, ik was namelijk een 
groot fan van Normaal. Dat waren 
we eigenlijk allemaal in de klas, van 
Normaal houden hoorde erbij. Heel 
Normaal. Het was vanzelfsprekend. 
Er hingen altijd posters in de regio 
met aankondigingen van optredens.  
Onze ouders gingen naar hun con-
certen en kwamen vol wilde verha-
len thuis. Normaal was feest, rock ‘n 
roll en dus de taal in onze streek. 

Er werd gezongen over sex en mooie 
meiden. Dat was spannend en ik 
probeerde iedere tekst mee te zin-
gen. Op mijn manier was ik fan van 
Normaal. Op mijn spijkerjack had ik 
buttons gespeld. Één van Doe Maar, 
twee van Normaal en een bierdop 
van Grolsch. Voor mijn zwemdiplo-
ma-A kreeg ik het Normaal album 
‘Stark Wark’ op een cassettebandje 
. In mijn kamer hingen posters van 
de band en promotiekaarten. Ik 
stuurde brieven naar de fanclub 
met extra postzegels in de envelop 
en kreeg een week later een envelop 
terug met daarin nieuwe aanwas 
voor boven mijn bed. Ik verzamelde 
al hun muziek, nam concerten op 
van de radio op cassette en hoopte 

dat als Toppop, Op Volle Toeren  of 
Countdown op tv kwam ook Nor-
maal voorbij zou komen.  Een video-
recorder hadden we nog niet, dus 
pluisde ik de tv-gids en de krant uit. 
Normaal liep op klompen en met 
een boerenpet, net als mijn opa. 
Dus dat deed ik ook. Heel Normaal, 
maar op school was dat toch een re-
den voor commentaar. 
Normaal kwam bij ons uit de Ach-
terhoek wat bij mij het idee deed 
opkomen dat ik de leden van de 
band wel eens in het echt zou kun-
nen tegenkomen! Op een dag was er 
een motorcrosswedstrijd in het dorp 
en één van de deelnemers was Ben-
nie Jolink. Ik wist met welk num-

mer hij deelnam en elke keer als hij 
voorbij kwam, vond ik dat prachtig. 
Misschien zou hij mij ook wel zien 
en wat zou ik zeggen als hij voor-
bij liep?  Later zag ik hem staan op 
Hemelvaartsdag in Mariënvelde. Ik 
stond nog geen meter bij hem van-
daan, maar durfde eigenlijk niets te 
zeggen. De aanblik was al genoeg.

‘Gatverdamme. Kloten!’ Ik lachen,  
Bennie balen van zijn natte voe-
ten. We staan met onze band in 
het voorprogramma van Normaal, 
helemaal in Friesland en omdat we 
moeten pissen lopen Bennie Jo-
link en ik van de kleedkamer naar 
de rand van het weiland. Hij stapt 
met zijn pak gemaakt van blauwe 

theedoeken in een plas. Even later 
staan we daar dan te pissen. Heel 
Normaal. Mijn band is bij Normaal 
in de kleedkamer gaan zitten, want 
zij hebben belegde broodjes en 
wij niet. “Nem maor, d’r is genog!” 
Het is Normaal in oude bezetting: 
Ferdi Jolij, Jan Manschot, Willem 
ter Horst en Bennie Jolink. Terwijl 
wij als voorprogramma spelen in de 
feesttent staan ze toe te kijken in de 
coulissen. Ik ben weer het jochie op 
de basisschool en heb even kippen-
vel. Dat jochie van toen had het eens 
moeten weten!
Van de gitarist van Normaal, Alan 
‘De Gaspiepe’ Gascoigne ben ik al-
tijd het meest fan geweest. Alan 
kwam uit Engeland, net als Eric 
Clapton en The Rolling Stones en 
dat vond ik heel exotisch.
Toen de playbackshow in het dorp 
werd gehouden vormden we met 
vier jongens uit de klas een bandje. 
Dat moest natuurlijk Normaal voor-
stellen. We hadden besloten om het 
nummer ‘Deurdonderen’ te play-
backen. Ik wilde natuurlijk De Gas-
piepe zijn, maar het werd uiteinde-
lijk Bennie Jolink... ook prima!
Een moeder zorgde voor de 
schmink, van waspoedertonnen 
werd een drumstel gemaakt. Eén 
van de vaders was timmerman en 
op een krant had ik uitgetekend hoe 
de Normaal-gitaren eruit zagen. Er 
werden drie gitaren gemaakt, die 
we zelf met viltstift hadden voorzien 
van kreten en namen. We oefenden 
om de beurt bij één van ons thuis in 
de garage of op zolder. Door onze 
pruiken, petten en hoeden zag het er 
volgens ons heel echt uit en met een 
extra strobaal en leeg krat bier op 
het podium was het feest compleet. 
Ik nam het heel serieus en lette zelfs 

op hoe we de podiumpresentatie zo 
realistisch mogelijk konden maken.  
Het was mijn eerste optreden en ik 
vond het fantastisch. Later op het 
schoolplein deden we het nog eens 
over tijdens een schoolfeest.
In 2016 gaat de telefoon en er klinkt 
een mix van Engels-Achterhoeks. 
‘Hello, Alan hier. Hoe geet het met 
you?’ Meestal als de Gaspiepe belt 
gaat het over gitaren, de band en of 
we nog optredens hebben staan.
Ik leerde hem kennen door een ad-
vertentie op Marktplaats. Er stond 
een gitaar te koop in Lichtenvoorde 
en ik had interesse. De volgende dag 
dronk ik een kopje Engelse thee bij 
hem thuis en nam de gitaar mee 
naar huis. Die gitaar heb ik inmid-
dels niet meer, maar we zijn wel 
vrienden geworden. Heel Normaal. 
Alan speelde met ons mee tijdens 
optredens en cd-opnames en we 
komen elkaar regelmatig tegen in 
het muziekwereldje. Soms kom ik 
bij hem langs in het programma 
‘Paul’s Kitchen’, waar hij regelmatig 
een filmpje opneemt rondom zijn 
muziekvrienden of een muzikaal 
thema. Die clips worden op youtube 
gepubliceerd en worden goed beke-
ken. 
Alan zit vol vrolijkheid en verhalen 
en ik vroeg hem of ik hem en zijn 
oude bandmaat bassist Willem ter 
Horst (Wimken van Diene) mocht in-
terviewen. Ik wilde voor mijn boekje 
meer weten over het nummer ‘Deur-
donderen’. Mijn verhaal is nu wel be-
kend, maar hoe zit nu echt? 
Op een warme dag zitten we zwe-
tend in een tuinhuisje tussen de gi-
taren en Normaal rekwisieten van 
Willem.  De Gaspiepe, Wimken en ik. 
Heel Normaal. Dat jochie van toen 
had het eens moeten weten!

Boh Foi Toch en de kunst van bij de 
tijd blijven
Het gaat te ver om van een wedergeboorte te spreken. Immers, Boh 
Foi Toch is in het ruim 25-jarig bestaan nooit weggeweest. Maar dat 
de band van trekzakspeler en troubadour Hans Keuper als een speer 
gaat staat vast.

Door Erik Hagelstein

”Voor 2017 hebben we al 18 boe-
kingen en een jaar later ook al 
één. Daor bun ik alderbarstend 
bli’j met’’, zegt Keuper, aan de 
vooravond van een theatercon-

cert op 3 december in het Doetin-
chemse Amphion.
Hij telt alweer 72 lentes, de po-
pulaire Achterhoeker. Dertig tot 
veertig keer per jaar gaat hij op 
pad met zijn maten Willem te Mol-
der (bas), Han Mali (drums) en 
Paul Kemper (gitaar). Fysiek vomt 
het geen enkel probleem. 
”Ik ben topfit, voel me goed. We 
zijn al toe aan de derde generatie 

fans. De liefhebbers van het eer-
ste uur zijn er nog steeds, maar 
we zien steeds meer jongeren. 
Weet je wat zo mooi is? Ze zingen 
de bekende oude nummers mee, 
maar ook liedjes van onze laatste 
cd ‘Sòh’. Dat vind ik prachtig. Je 
kunt niet eeuwig blijven teren op 
‘Beernd van Kuperi’j.”
De smakelijke mix van zydeco, 
texmex, polka en wals doet het 
onverminderd goed bij het plat-
telandspubliek. Kijk elk jaar maar 
eens op zondagochtend in de Me-
gatent van de Zwarte Cross. Al-
waar het bier even rijkelijk vloeit 
als het leidingwater. Leg je oor te 
luister in Dieka van de Kruusweg 
in Markelo, op het Hengstenbal 
tijdens de Oktoberfeesten bij De 
Radstake in Heelweg. Deinende, 
feestende en luidkeels zingende 
massa’s.
De moderne diehard-fan, twinti-
ger en dertiger, is de muziek van 
Boh Foi Toch met de paplepel in-
gegoten. Keuper, gepensioneerd 
leraar biologie, spreekt regelma-
tig concertbezoekers die door hun 
ouders zijn geïnfecteerd. “Dan 
gingen ze met het gezin op va-
kantie naar Kufstein of het Garda-
meer. Voorbij Winterswijk drukte 
pa de cassettebandjes met onze 
muziek in. Konden ze urenlang 
naar ‘Vrouw Begeerdink’ en al die 
andere liedjes luisteren. Knetter-
gek werden ze er van. Maar het is 
wel blijven hangen.’’
Zeven albums telt de discografie 

van Boh Foi Toch. Bekendste al-
bum is nog steeds ‘Zeet de jongs’ 
uit 1992, met de in 2014 overleden 
drummer en mede-oprichter Jan 
Manschot. In december vorig jaar 
kreeg de plaat de platina-status. 
Tijdens hetzelfde jubileumconcert 
in Amphion zag ‘Sòh’ het levens-
licht, opgenomen in de S&K Stu-
dio van Dick Kemper, de bassist 
en jongere broer van gitarist Paul 
Kemper.
Laatstgenoemde volgde eind 
2005 gitarist Ferdi Joly op, die 
terugkeerde naar zijn oude liefde 
Normaal. Kemper, de alleskunner, 
drukt een behoorlijk stempel op 
het geluid van Boh Foi Toch. Zijn 
gitaarpartijen op ‘Sòh’ werden 
door een recensent gebombar-
deerd tot de beste die hij in 2015 
had gehoord. Wie goed luistert 
begrijpt wat hij bedoelt.
Op 3 december gingen Keuper c.s. 
op herhaling in Amphion. Met een 
tiental verrassende gastmuzikan-
ten. Wie weet is het voor de fans 
even wennen om drie liedjes te 
beluisteren met twee violen en 
een cello (Anne Bakker, Aili Dei-
wiks, Tara Kumar). Of om Eefde-
naar Ellio Martina de pedal steel-
gitaar te horen bespelen. VPS KeK 
doet mee,  een uit vier mannen 
bestaande a capella zanggroep. 
Ook de saxofonisten Martijn van 
Toor en Evert Hoedt zijn van de 
partij.
Het zijn mensen met roots in de 
Achterhoek, die hebben opgetre-
den tijdens de vele edities van de 
Achterhoek Spektakel Toer, ook al 
een geesteskind van Hans en Rita 
Keuper. Of ze hebben op een an-
dere manier het pad gekruist van 
geboren Dinxperloër Keuper, die 
alweer jarenlang in Gaanderen 
woont.
Hoe het ook zij, de inbreng van de 
gasten geeft een speciaal tintje 
aan al die onvergetelijke liedjes 
die de afgelopen 26 jaar door Boh 
Foi Toch zijn uitgebracht. Mis-
schien zit daar wel de kern van 
de populariteit van de band: rust 
nooit op je lauweren, blijf ver-
nieuwen. 
Voor je het weet loop je een me-
tertje achter de troepen. En ben 
je weg. Zelfs en misschien wel 
vooral als je een grote staat van 
dienst hebt en inmiddels 72 jaar 
oud bent.

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

         

grootste

HEEL NORMAAL

Normaal kwam bij ons uit de Achterhoek wat bij mij 
het idee deed opkomen dat ik de leden van de band 
wel eens in het echt zou kunnen tegenkomen!

Behind the Release: A Clear Sky - Robin Yerah
Robin Yerah werd in november 2014 bij het Koelhuis uitgeroepen tot 
‘De Beste Singer/Songwriter van Zutphen e.o’. Beïnvloed door arties-
ten zoals Michael Jackson, Justin Timberlake & Tori Kelly, is zijn stijl te 
omschrijven als een mix van R&B, Soul en Popmuziek. Met loop-pedaal, 
gitaar en keyboard brengt Robin in zijn eentje swingende liveshows. 
Onlangs probeerde hij dit te vertalen naar een opname en verscheen 
zijn eerste EP A Clear Sky. Alle nummers zijn door hem zelf geschreven, 
opgenomen, geproduceerd en gemixt in zijn eigen slaapkamerstudio.

Door Meindert Bussink

Naast van de idolen die hij al lange 
tijd bewondert, haalt Robin ook 
veel inspiratie van elders: “Een tijd 
geleden raakte ik nogal geobse-
deerd door het kijken naar filmpjes 
van Koreaanse popmuziek (K-pop) 

op YouTube. Muziek vormt een be-
langrijk onderdeel van films, series 
en games en daar haal ik altijd veel 
inspiratie uit.” Wat betreft tekst 
krijgt Robin vooral ingevingen door 
verschillende gedachtegangen van 
anderen en uit emoties en door 
situaties die iemand ondergaat: 

“Over het algemeen probeer ik een 
positieve draai aan elk nummer te 
geven.”

“De laatste paar opnames en mixes 
verliepen nogal moeizaam en ik 
was eigenlijk achter in de planning”, 
herinnert Robin zich nog van het 
opnameproces. “Op een gegeven 
moment kwamen mijn inspiratie en 
productiviteit stil te staan en ging ik 
op zoek naar iets dat me zou kunnen 
helpen. Daarom ben ik gaan teke-
nen om nieuwe energie te krijgen en 
kwam ik erachter dat ik tijdens het 
tekenen altijd naar muziek luister 
om lekker productief te zijn. Muziek 

vormt een soort van afleiding, maar 
toch niet echt. Als ik bezig ben met 
mijn muziek, kan ik natuurlijk niet 
tegelijkertijd naar andere muziek 
luisteren.”
Robin kwam toen op het volgende 
idee: “Ik ging films die ik al eens 
had gezien opzetten zonder ge-
luid om zo een vergelijkbaar effect 
van afleiding te krijgen. Het waren 
voornamelijk veel “Ghibli films”. 
Dat zijn Japanse animatiefilms met 
vaak adembenemende illustraties 
en prachtige verhalen. Het kijken 
van films zonder geluid bracht mij 
weer lekker in het schrijfritme en bij 
het afleggen van de laatste loodjes 

bleef er één bepaalde film op her-
haling staan. De film heet ‘Princess 
Mononoke’. In het kort gaat het over 
de natuur en hoe de mensheid daar-
mee omgaat. Deze film heeft me 
echt geholpen om bepaalde knopen 
door te hakken en uiteindelijk mijn 
project daadwerkelijk af te maken. 
Als ik dus denk aan dit mini-album, 
dan denk ik vaak terug aan deze 
film”, glimlacht hij. 
Het meest trots is Robin op het feit 
dat A Clear Sky echt laat zien wie hij 
is: “Je zou je daar heel erg in kunnen 
verdiepen, maar je kunt de muziek 
ook gewoon luisteren en er niet te-
veel extra aandacht aan schenken”.

Willem ter Horst (links), Stef Woestenenk en Alan Gascoigne. Foto: PR

Verder op www.popmag.nl
• Behind the Release: Dance of the Lunatics - Spawn 

Foto: Antoon Peppelman

Het is weer tijd voor lijstjes
Lijstjes… Behind the Corner is ontstaan vanuit een lijstje. Met de zo-
genaamde BUDA-lijst presenteerde ik in 2012 op mijn - wijlen - Mind-
note-weblog een actueel overzicht met Bands Uut De Achterhoek die 
tegenwoordig nog steeds wordt geüpdate op http://behindthecorner.nl
/BUDA. 

Door Meindert Bussink

Geen wedstrijd. Een applaus voor 
de inzet
Aan het eind van het jaar verschij-
nen in ieder tijdschrift diverse jaar-
lijsten en ook Behind the Corner zet 
de boel graag even netjes op een rij. 
Het liefst naast elkaar, scholder an 
scholder, en niet boven of onder el-
kaar. Geen hiërarchie, want muziek 

is geen competitie. Appels zijn anno 
2016 nog steeds moeilijk te vergelij-
ken met peren. Beleving is ook geen 
competitie, maar een volle zaal en 
luid applaus vinden zowel muzikant, 
publiek als organisator te gek. Dat 
gevoel willen we ook geven met de 
Behind the Corner Poplijst. Een ap-
plaus voor de inzet en ter inspiratie 
voor anderen. Naast de muzikanten 
dragen ook andere ‘spelers’ belang-

rijke steentjes bij om de popmuziek 
te ondersteunen zoals docenten, 
winkels, oefenruimtes, geluidsbe-
drijven, media et cetera.

Vanuit deze gedachte zoekt Be-
hind the Corner naar de inspiratie, 
het enthousiasme, de originaliteit, 
het doorzettingsvermogen. Welke 
speler(s) in de Achterhoekse pop-
cultuur droeg(en) daar volgens jou 
in 2016 het meest aan bij?

Begin januari 2017 publiceren we 
de resultaten in een gloednieuw 
Behind the Corner Popmagazine. Al-
vast hartelijk dank voor het invullen!

Alles voor de show man!
Ik kende, láng láng geleden, een gitarist, die gimmicks deed à la Jimi 
Hendrix. Een gimmick is zoiets als een artiestentruc om aandacht te 
trekken. Hendrix speelde bijvoorbeeld met de body van de gitaar in 
zijn nek, of liet vanachter zijn rug de gitaarhals tussen zijn benen naar 
voren komen, daarmee implicerend dat hij een toplul bezat. Vandaar 
dat de gitaar ook wel een Pussy Magnet wordt genoemd. De gitarist 
die ik kende speelde soms ook, net als de Master of the Stratocaster 
himself, met zijn tanden, maar aangezien zijn gebit er uit zag als een 
archeologische vindplaats brak al gauw de enige haak die hij nog be-
zat jammerlijk af, en staakte hij die move.

Door Rocco Ostermann

Hendrix stak zelfs een keer tijdens 
een show in Monterey zijn gitaar 
in de fik, maar aan het einde van 
zijn te korte leven was hij al die 
gimmicks toch wel behoorlijk beu, 
omdat de mensen in de zaal con-
stant dachten: ”Benieuwd wat hij 
nu weer gaat uitvreten”. Hendrix 
wilde au sérieux genomen worden, 
en niet slechts gezien worden als 
een gimmickclown.
De andere gitarist was niet zo’n 
begenadigd virtuoos als Jimi, dus 
hij ging wél vrolijk door met de 
gimmicks, en ik moet er even bij 
vermelden dat vergeleken bij het 
postuur van de gitarist, André Ha-
zes afstak als een tuinkabouter uit 
Madurodam. Dat moest natuurlijk 
een keer misgaan, en zo geschied-
de en dat gebeurde tijdens de laat-
ste keer dat ik de gitarist in actie 
zag op een volksfeest in een kleine 
Duitse stad. Hij speelde toen in de 
coverband The Star Boys. Overi-
gens was het enige ‘star’ dat er te 
ontdekken viel hun manier van 
staan, onbeweeglijk als 200 jaar 
oude eiken, maar vanzelfsprekend 
stond de gitarist niet stil.
Op het marktplein hadden ze een 
open trailer neergezet en daarop 
speelden The Star boys hun covers 
van vooral rocksongs uit de late ja-
ren zestig en vroege jaren zeventig. 
Ik heb geen flauw idee meer hoe ik 
er verzeild raakte maar ik stond ge-
amuseerd tussen het publiek, dat 
voor een groot deel bestond uit ty-
pische weekend-hell’s angels met 
hun leren broeken met aan weers-
zijden van die rockpantalon veters.
Ik werd er een beetje droevig van 
en dacht: Je zou maar zo eindi-
gen, je gebalde vuist opsteken 
als je ‘Born to be wild’ hoort op 
een marktplein waar elk spoortje 
van onkruid onder de klinkers is 
geveegd, omzoomd door huizen 
met tuintjes als familiegraven. Het 
enige dat nog wild is aldaar, zal 
een sporadisch bezoekje van een 
reiger zijn die ergens de goudvis-
sen uit een vijver vist.
Hoe dan ook, op een gegeven mo-
ment zette de band Hey Joe in, 
voor mij het saaiste nummer van 
Hendrix, maar de gebalde vuisten 
gingen weer gezamenlijk de lucht 
in, en iedereen zong luidkeels mee: 
‘Hee dzjoo, weer aa joe goong wizz 
zett gun in joeaa hend?’ Het hele 
plein leek vol te staan met ‘Das 
Klaus Meine Chor’, en de sfeer zat 
er goed in, en ik lette nu extra goed 
op, benieuwd als ik was of de gita-
rist weer een setje gimmicks zou 
flikken.
Daar hoefde ik niet al te lang op te 
wachten, want net voor de solo zou 
beginnen zag ik hem al een beetje 
onrustig grijnzend rondkijken, 
waaruit ik opmaakte dat het er aan 
zat te komen. En ja hoor, al bij de 
eerste aangeslagen toon keek hij 
of hij een emmer snot in zijn mond 
had, deze toon was smerig en deed 
ook vies pijn, maar bij de volgende 

noot keek hij sexy naar het publiek 
en was het leed al weer geleden. 
De solo was al bijna ten einde 
toen ik dacht: ‘Jammer’, want ik 
had iets meer vuurwerk van hem 
verwacht, maar toen ineens, toen 
eigenlijk de zang al weer zou be-
ginnen, drukte hij het fuzzpedaal 
diep in en begon hij voluit gas te 
geven. Je zag de andere bandle-
den elkaar aankijken met zo’n blik 
van: ‘Wat ist den hier los? Ach lass 
ihm mahl ein bisschen freaken’, 
en dat was ook volkomen terecht. 
Soms moet je iemand het spon-
tane ‘finest moment’ gewoon he-
lemaal laten vieren en beleven. Hij 
trok alle registers open, niet perse 
muzikaal, maar qua gimmicks was 
het een orgie. Ik zelf heb ook geen 
controle over mijn gezicht als ik 
speel en zing dus ik herken dat 
wel, maar sommige musici ( veelal 
amerikanen) doen dit doelbewust. 
Er circuleren zelfs cursussen voor 
op youtube.
De eerste Hendrix gimmick was dat 
hij na elke toon met zijn wijsvinger 
richting het publiek wees, daar-
mee zeggend ‘deze is voor jullie’, 
en de volgende act was met zijn 
‘tanden spelen’ maar ik wist dat 
hij dat stiekem met zijn plectrum 
deed, omdat hij dus geen bijtertje 
meer bezat, en toen gooide hij er 
ook nog de Pete Townshend wind-
molen uit, gevolgd door de act met 
de dikke lul.
Doordat hij dus het lijf bezat van 
de zeer grote broer van BB King 
zag dit alles er niet bepaald sierlijk 
uit natuurlijk, en hij had ook zeker 
het halve podium nodig om niet 
om te vallen. Bij het laatste show-
bizzsnufje gebeurde dit echter he-
laas wel.
Hij plaatste zijn Fendergitaar ach-
ter zijn nek, en dat ging al iets 
moeizaam, en in plaats van naar 
voren te lopen, wankel-wandelde 
hij nu een metertje of wat naar 
achteren, en nóg een metertje en 
hij ging er ook helemaal in op. Het 
was overduidelijk dat de balans 
zoek was en ik keek gebiologeerd 
naar hem en zag ook dat hij steeds 
nóg meer naar achteren schuifel-
de, tot hij zo’n beetje aan de ach-
terkant van de trailer was aanbe-
land en toen, ineens, shit, viel hij 
achterover met zijn gitaar in zijn 
nek van de trailer af en lag achter 
het podium. ‘Euh....’?
Het volk begon spontaan luidkeels 
te juichen alsof het Chinese staats-
circus zojuist iets verbluffends had 
gedemonstreerd, maar ik sprintte 
automatisch en zwaar ongerust 
naar de plek achter de bühne, en 
daar lag hij, en hij was gelukkig 
redelijk goed neergekomen, en 
terwijl hij moeizaam opkrabbelde 
zei hij: ‘Potverdomme, heb je dat 
gezien?’
‘Ja man’, antwoordde ik opgelucht 
en met tranen in mijn ogen van 
schrik en het lachen, ‘en ik zal het 
ook noohóóit meer vergeten!’
Hij glimlachte alsof hij wilde zeg-
gen: ‘Alles voor de show man!’

Schrijf je in voor Popsport!
Jonge Achterhoekse ambitieuze muzikanten schrijf je ook voor 
31 december in voor een super leerzaam en leuk Popsport traject in 
2017! www.popsport.nl

Steun de redactie en word ook lid voor €1 p/week en profiteer zelf van allerlei kortingen bij 
Achterhoekse podia, festivals, muziekwinkels, oefenruimtes, muziekscholen etc. www.popmag.nl



Door Stef Woestenenk

Ik zat gedurende de jaren ‘80 op de 
basisschool, acht jaar lang in min 
of meer dezelfde klas. Het was een 
schooltje in de Achterhoek, tussen 
de weilanden, heel Normaal. Een 
wereldje op zich, met een voorspel-
bare structuur die voor mij zowel 
duidelijk en veilig was, als beklem-
mend en saai. 
Als ik ging spelen bij de vriendjes 
uit de klas moest ik natuurlijk altijd 
even kijken wat er aan elpees en 
instrumenten in huis was. De sma-
ken en stijlen liepen nogal uiteen. 
BZN kwam vaak voor, merkte ik op. 
Verder was Dire Straits populair en 
er waren ook wel vriendjes waar 
ik helemaal niks aan muziek kon 
ontdekken. De platen die we thuis 
hadden kwam ik eigenlijk nooit te-
gen. De meeste mensen hadden een 
echte toren met losse componenten 
staan, pontificaal in de kamer, met 
grote boxen in de hoeken van de 
woonkamer.
Bij één van mijn klasgenoten had-
den ze iets heel bijzonders: een cd-
speler met een verzamel -cd van 
Supertramp (die van de tv-reclame).  
Alleen de cd erin doen en er weer 
uit te halen was al een belevenis. 
Dat apparaat kostte een vermogen, 
wist ik. Het geluid was zonder kraak 
en het werkte met een laser. De 
toekomst was ineens dichterbij ge-
komen. Muziekinstrumenten zag ik 
niet veel. Het bleef bij een lek trapor-
gel en veel mensen speelden bij de 
harmonie, maar hadden hun instru-
ment vaak in de koffer opgeborgen. 
Bij een vriendje in de straat kwam 
ik het meest. Hij had een fijne fa-
milie waar ik mij thuis voelde. Zijn 
vader speelde hobo, hield van Fats 

Domino en er stond een piano in de 
woonkamer. Daar mochten we op 
spelen. Het allermooiste was dat 
de vader met Bennie Jolink (zanger 
van de band Normaal) muziek had 
gemaakt, nog voordat die bij Nor-
maal speelde. Dat maakte diepe 
indruk op mij, ik was namelijk een 
groot fan van Normaal. Dat waren 
we eigenlijk allemaal in de klas, van 
Normaal houden hoorde erbij. Heel 
Normaal. Het was vanzelfsprekend. 
Er hingen altijd posters in de regio 
met aankondigingen van optredens.  
Onze ouders gingen naar hun con-
certen en kwamen vol wilde verha-
len thuis. Normaal was feest, rock ‘n 
roll en dus de taal in onze streek. 

Er werd gezongen over sex en mooie 
meiden. Dat was spannend en ik 
probeerde iedere tekst mee te zin-
gen. Op mijn manier was ik fan van 
Normaal. Op mijn spijkerjack had ik 
buttons gespeld. Één van Doe Maar, 
twee van Normaal en een bierdop 
van Grolsch. Voor mijn zwemdiplo-
ma-A kreeg ik het Normaal album 
‘Stark Wark’ op een cassettebandje 
. In mijn kamer hingen posters van 
de band en promotiekaarten. Ik 
stuurde brieven naar de fanclub 
met extra postzegels in de envelop 
en kreeg een week later een envelop 
terug met daarin nieuwe aanwas 
voor boven mijn bed. Ik verzamelde 
al hun muziek, nam concerten op 
van de radio op cassette en hoopte 

dat als Toppop, Op Volle Toeren  of 
Countdown op tv kwam ook Nor-
maal voorbij zou komen.  Een video-
recorder hadden we nog niet, dus 
pluisde ik de tv-gids en de krant uit. 
Normaal liep op klompen en met 
een boerenpet, net als mijn opa. 
Dus dat deed ik ook. Heel Normaal, 
maar op school was dat toch een re-
den voor commentaar. 
Normaal kwam bij ons uit de Ach-
terhoek wat bij mij het idee deed 
opkomen dat ik de leden van de 
band wel eens in het echt zou kun-
nen tegenkomen! Op een dag was er 
een motorcrosswedstrijd in het dorp 
en één van de deelnemers was Ben-
nie Jolink. Ik wist met welk num-

mer hij deelnam en elke keer als hij 
voorbij kwam, vond ik dat prachtig. 
Misschien zou hij mij ook wel zien 
en wat zou ik zeggen als hij voor-
bij liep?  Later zag ik hem staan op 
Hemelvaartsdag in Mariënvelde. Ik 
stond nog geen meter bij hem van-
daan, maar durfde eigenlijk niets te 
zeggen. De aanblik was al genoeg.

‘Gatverdamme. Kloten!’ Ik lachen,  
Bennie balen van zijn natte voe-
ten. We staan met onze band in 
het voorprogramma van Normaal, 
helemaal in Friesland en omdat we 
moeten pissen lopen Bennie Jo-
link en ik van de kleedkamer naar 
de rand van het weiland. Hij stapt 
met zijn pak gemaakt van blauwe 

theedoeken in een plas. Even later 
staan we daar dan te pissen. Heel 
Normaal. Mijn band is bij Normaal 
in de kleedkamer gaan zitten, want 
zij hebben belegde broodjes en 
wij niet. “Nem maor, d’r is genog!” 
Het is Normaal in oude bezetting: 
Ferdi Jolij, Jan Manschot, Willem 
ter Horst en Bennie Jolink. Terwijl 
wij als voorprogramma spelen in de 
feesttent staan ze toe te kijken in de 
coulissen. Ik ben weer het jochie op 
de basisschool en heb even kippen-
vel. Dat jochie van toen had het eens 
moeten weten!
Van de gitarist van Normaal, Alan 
‘De Gaspiepe’ Gascoigne ben ik al-
tijd het meest fan geweest. Alan 
kwam uit Engeland, net als Eric 
Clapton en The Rolling Stones en 
dat vond ik heel exotisch.
Toen de playbackshow in het dorp 
werd gehouden vormden we met 
vier jongens uit de klas een bandje. 
Dat moest natuurlijk Normaal voor-
stellen. We hadden besloten om het 
nummer ‘Deurdonderen’ te play-
backen. Ik wilde natuurlijk De Gas-
piepe zijn, maar het werd uiteinde-
lijk Bennie Jolink... ook prima!
Een moeder zorgde voor de 
schmink, van waspoedertonnen 
werd een drumstel gemaakt. Eén 
van de vaders was timmerman en 
op een krant had ik uitgetekend hoe 
de Normaal-gitaren eruit zagen. Er 
werden drie gitaren gemaakt, die 
we zelf met viltstift hadden voorzien 
van kreten en namen. We oefenden 
om de beurt bij één van ons thuis in 
de garage of op zolder. Door onze 
pruiken, petten en hoeden zag het er 
volgens ons heel echt uit en met een 
extra strobaal en leeg krat bier op 
het podium was het feest compleet. 
Ik nam het heel serieus en lette zelfs 

op hoe we de podiumpresentatie zo 
realistisch mogelijk konden maken.  
Het was mijn eerste optreden en ik 
vond het fantastisch. Later op het 
schoolplein deden we het nog eens 
over tijdens een schoolfeest.
In 2016 gaat de telefoon en er klinkt 
een mix van Engels-Achterhoeks. 
‘Hello, Alan hier. Hoe geet het met 
you?’ Meestal als de Gaspiepe belt 
gaat het over gitaren, de band en of 
we nog optredens hebben staan.
Ik leerde hem kennen door een ad-
vertentie op Marktplaats. Er stond 
een gitaar te koop in Lichtenvoorde 
en ik had interesse. De volgende dag 
dronk ik een kopje Engelse thee bij 
hem thuis en nam de gitaar mee 
naar huis. Die gitaar heb ik inmid-
dels niet meer, maar we zijn wel 
vrienden geworden. Heel Normaal. 
Alan speelde met ons mee tijdens 
optredens en cd-opnames en we 
komen elkaar regelmatig tegen in 
het muziekwereldje. Soms kom ik 
bij hem langs in het programma 
‘Paul’s Kitchen’, waar hij regelmatig 
een filmpje opneemt rondom zijn 
muziekvrienden of een muzikaal 
thema. Die clips worden op youtube 
gepubliceerd en worden goed beke-
ken. 
Alan zit vol vrolijkheid en verhalen 
en ik vroeg hem of ik hem en zijn 
oude bandmaat bassist Willem ter 
Horst (Wimken van Diene) mocht in-
terviewen. Ik wilde voor mijn boekje 
meer weten over het nummer ‘Deur-
donderen’. Mijn verhaal is nu wel be-
kend, maar hoe zit nu echt? 
Op een warme dag zitten we zwe-
tend in een tuinhuisje tussen de gi-
taren en Normaal rekwisieten van 
Willem.  De Gaspiepe, Wimken en ik. 
Heel Normaal. Dat jochie van toen 
had het eens moeten weten!

Boh Foi Toch en de kunst van bij de 
tijd blijven
Het gaat te ver om van een wedergeboorte te spreken. Immers, Boh 
Foi Toch is in het ruim 25-jarig bestaan nooit weggeweest. Maar dat 
de band van trekzakspeler en troubadour Hans Keuper als een speer 
gaat staat vast.

Door Erik Hagelstein

”Voor 2017 hebben we al 18 boe-
kingen en een jaar later ook al 
één. Daor bun ik alderbarstend 
bli’j met’’, zegt Keuper, aan de 
vooravond van een theatercon-

cert op 3 december in het Doetin-
chemse Amphion.
Hij telt alweer 72 lentes, de po-
pulaire Achterhoeker. Dertig tot 
veertig keer per jaar gaat hij op 
pad met zijn maten Willem te Mol-
der (bas), Han Mali (drums) en 
Paul Kemper (gitaar). Fysiek vomt 
het geen enkel probleem. 
”Ik ben topfit, voel me goed. We 
zijn al toe aan de derde generatie 

fans. De liefhebbers van het eer-
ste uur zijn er nog steeds, maar 
we zien steeds meer jongeren. 
Weet je wat zo mooi is? Ze zingen 
de bekende oude nummers mee, 
maar ook liedjes van onze laatste 
cd ‘Sòh’. Dat vind ik prachtig. Je 
kunt niet eeuwig blijven teren op 
‘Beernd van Kuperi’j.”
De smakelijke mix van zydeco, 
texmex, polka en wals doet het 
onverminderd goed bij het plat-
telandspubliek. Kijk elk jaar maar 
eens op zondagochtend in de Me-
gatent van de Zwarte Cross. Al-
waar het bier even rijkelijk vloeit 
als het leidingwater. Leg je oor te 
luister in Dieka van de Kruusweg 
in Markelo, op het Hengstenbal 
tijdens de Oktoberfeesten bij De 
Radstake in Heelweg. Deinende, 
feestende en luidkeels zingende 
massa’s.
De moderne diehard-fan, twinti-
ger en dertiger, is de muziek van 
Boh Foi Toch met de paplepel in-
gegoten. Keuper, gepensioneerd 
leraar biologie, spreekt regelma-
tig concertbezoekers die door hun 
ouders zijn geïnfecteerd. “Dan 
gingen ze met het gezin op va-
kantie naar Kufstein of het Garda-
meer. Voorbij Winterswijk drukte 
pa de cassettebandjes met onze 
muziek in. Konden ze urenlang 
naar ‘Vrouw Begeerdink’ en al die 
andere liedjes luisteren. Knetter-
gek werden ze er van. Maar het is 
wel blijven hangen.’’
Zeven albums telt de discografie 

van Boh Foi Toch. Bekendste al-
bum is nog steeds ‘Zeet de jongs’ 
uit 1992, met de in 2014 overleden 
drummer en mede-oprichter Jan 
Manschot. In december vorig jaar 
kreeg de plaat de platina-status. 
Tijdens hetzelfde jubileumconcert 
in Amphion zag ‘Sòh’ het levens-
licht, opgenomen in de S&K Stu-
dio van Dick Kemper, de bassist 
en jongere broer van gitarist Paul 
Kemper.
Laatstgenoemde volgde eind 
2005 gitarist Ferdi Joly op, die 
terugkeerde naar zijn oude liefde 
Normaal. Kemper, de alleskunner, 
drukt een behoorlijk stempel op 
het geluid van Boh Foi Toch. Zijn 
gitaarpartijen op ‘Sòh’ werden 
door een recensent gebombar-
deerd tot de beste die hij in 2015 
had gehoord. Wie goed luistert 
begrijpt wat hij bedoelt.
Op 3 december gingen Keuper c.s. 
op herhaling in Amphion. Met een 
tiental verrassende gastmuzikan-
ten. Wie weet is het voor de fans 
even wennen om drie liedjes te 
beluisteren met twee violen en 
een cello (Anne Bakker, Aili Dei-
wiks, Tara Kumar). Of om Eefde-
naar Ellio Martina de pedal steel-
gitaar te horen bespelen. VPS KeK 
doet mee,  een uit vier mannen 
bestaande a capella zanggroep. 
Ook de saxofonisten Martijn van 
Toor en Evert Hoedt zijn van de 
partij.
Het zijn mensen met roots in de 
Achterhoek, die hebben opgetre-
den tijdens de vele edities van de 
Achterhoek Spektakel Toer, ook al 
een geesteskind van Hans en Rita 
Keuper. Of ze hebben op een an-
dere manier het pad gekruist van 
geboren Dinxperloër Keuper, die 
alweer jarenlang in Gaanderen 
woont.
Hoe het ook zij, de inbreng van de 
gasten geeft een speciaal tintje 
aan al die onvergetelijke liedjes 
die de afgelopen 26 jaar door Boh 
Foi Toch zijn uitgebracht. Mis-
schien zit daar wel de kern van 
de populariteit van de band: rust 
nooit op je lauweren, blijf ver-
nieuwen. 
Voor je het weet loop je een me-
tertje achter de troepen. En ben 
je weg. Zelfs en misschien wel 
vooral als je een grote staat van 
dienst hebt en inmiddels 72 jaar 
oud bent.

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

         

grootste

HEEL NORMAAL

Normaal kwam bij ons uit de Achterhoek wat bij mij 
het idee deed opkomen dat ik de leden van de band 
wel eens in het echt zou kunnen tegenkomen!

Behind the Release: A Clear Sky - Robin Yerah
Robin Yerah werd in november 2014 bij het Koelhuis uitgeroepen tot 
‘De Beste Singer/Songwriter van Zutphen e.o’. Beïnvloed door arties-
ten zoals Michael Jackson, Justin Timberlake & Tori Kelly, is zijn stijl te 
omschrijven als een mix van R&B, Soul en Popmuziek. Met loop-pedaal, 
gitaar en keyboard brengt Robin in zijn eentje swingende liveshows. 
Onlangs probeerde hij dit te vertalen naar een opname en verscheen 
zijn eerste EP A Clear Sky. Alle nummers zijn door hem zelf geschreven, 
opgenomen, geproduceerd en gemixt in zijn eigen slaapkamerstudio.

Door Meindert Bussink

Naast van de idolen die hij al lange 
tijd bewondert, haalt Robin ook 
veel inspiratie van elders: “Een tijd 
geleden raakte ik nogal geobse-
deerd door het kijken naar filmpjes 
van Koreaanse popmuziek (K-pop) 

op YouTube. Muziek vormt een be-
langrijk onderdeel van films, series 
en games en daar haal ik altijd veel 
inspiratie uit.” Wat betreft tekst 
krijgt Robin vooral ingevingen door 
verschillende gedachtegangen van 
anderen en uit emoties en door 
situaties die iemand ondergaat: 

“Over het algemeen probeer ik een 
positieve draai aan elk nummer te 
geven.”

“De laatste paar opnames en mixes 
verliepen nogal moeizaam en ik 
was eigenlijk achter in de planning”, 
herinnert Robin zich nog van het 
opnameproces. “Op een gegeven 
moment kwamen mijn inspiratie en 
productiviteit stil te staan en ging ik 
op zoek naar iets dat me zou kunnen 
helpen. Daarom ben ik gaan teke-
nen om nieuwe energie te krijgen en 
kwam ik erachter dat ik tijdens het 
tekenen altijd naar muziek luister 
om lekker productief te zijn. Muziek 

vormt een soort van afleiding, maar 
toch niet echt. Als ik bezig ben met 
mijn muziek, kan ik natuurlijk niet 
tegelijkertijd naar andere muziek 
luisteren.”
Robin kwam toen op het volgende 
idee: “Ik ging films die ik al eens 
had gezien opzetten zonder ge-
luid om zo een vergelijkbaar effect 
van afleiding te krijgen. Het waren 
voornamelijk veel “Ghibli films”. 
Dat zijn Japanse animatiefilms met 
vaak adembenemende illustraties 
en prachtige verhalen. Het kijken 
van films zonder geluid bracht mij 
weer lekker in het schrijfritme en bij 
het afleggen van de laatste loodjes 

bleef er één bepaalde film op her-
haling staan. De film heet ‘Princess 
Mononoke’. In het kort gaat het over 
de natuur en hoe de mensheid daar-
mee omgaat. Deze film heeft me 
echt geholpen om bepaalde knopen 
door te hakken en uiteindelijk mijn 
project daadwerkelijk af te maken. 
Als ik dus denk aan dit mini-album, 
dan denk ik vaak terug aan deze 
film”, glimlacht hij. 
Het meest trots is Robin op het feit 
dat A Clear Sky echt laat zien wie hij 
is: “Je zou je daar heel erg in kunnen 
verdiepen, maar je kunt de muziek 
ook gewoon luisteren en er niet te-
veel extra aandacht aan schenken”.

Willem ter Horst (links), Stef Woestenenk en Alan Gascoigne. Foto: PR

Verder op www.popmag.nl
• Behind the Release: Dance of the Lunatics - Spawn 

Foto: Antoon Peppelman

Het is weer tijd voor lijstjes
Lijstjes… Behind the Corner is ontstaan vanuit een lijstje. Met de zo-
genaamde BUDA-lijst presenteerde ik in 2012 op mijn - wijlen - Mind-
note-weblog een actueel overzicht met Bands Uut De Achterhoek die 
tegenwoordig nog steeds wordt geüpdate op http://behindthecorner.nl
/BUDA. 

Door Meindert Bussink

Geen wedstrijd. Een applaus voor 
de inzet
Aan het eind van het jaar verschij-
nen in ieder tijdschrift diverse jaar-
lijsten en ook Behind the Corner zet 
de boel graag even netjes op een rij. 
Het liefst naast elkaar, scholder an 
scholder, en niet boven of onder el-
kaar. Geen hiërarchie, want muziek 

is geen competitie. Appels zijn anno 
2016 nog steeds moeilijk te vergelij-
ken met peren. Beleving is ook geen 
competitie, maar een volle zaal en 
luid applaus vinden zowel muzikant, 
publiek als organisator te gek. Dat 
gevoel willen we ook geven met de 
Behind the Corner Poplijst. Een ap-
plaus voor de inzet en ter inspiratie 
voor anderen. Naast de muzikanten 
dragen ook andere ‘spelers’ belang-

rijke steentjes bij om de popmuziek 
te ondersteunen zoals docenten, 
winkels, oefenruimtes, geluidsbe-
drijven, media et cetera.

Vanuit deze gedachte zoekt Be-
hind the Corner naar de inspiratie, 
het enthousiasme, de originaliteit, 
het doorzettingsvermogen. Welke 
speler(s) in de Achterhoekse pop-
cultuur droeg(en) daar volgens jou 
in 2016 het meest aan bij?

Begin januari 2017 publiceren we 
de resultaten in een gloednieuw 
Behind the Corner Popmagazine. Al-
vast hartelijk dank voor het invullen!

Alles voor de show man!
Ik kende, láng láng geleden, een gitarist, die gimmicks deed à la Jimi 
Hendrix. Een gimmick is zoiets als een artiestentruc om aandacht te 
trekken. Hendrix speelde bijvoorbeeld met de body van de gitaar in 
zijn nek, of liet vanachter zijn rug de gitaarhals tussen zijn benen naar 
voren komen, daarmee implicerend dat hij een toplul bezat. Vandaar 
dat de gitaar ook wel een Pussy Magnet wordt genoemd. De gitarist 
die ik kende speelde soms ook, net als de Master of the Stratocaster 
himself, met zijn tanden, maar aangezien zijn gebit er uit zag als een 
archeologische vindplaats brak al gauw de enige haak die hij nog be-
zat jammerlijk af, en staakte hij die move.

Door Rocco Ostermann

Hendrix stak zelfs een keer tijdens 
een show in Monterey zijn gitaar 
in de fik, maar aan het einde van 
zijn te korte leven was hij al die 
gimmicks toch wel behoorlijk beu, 
omdat de mensen in de zaal con-
stant dachten: ”Benieuwd wat hij 
nu weer gaat uitvreten”. Hendrix 
wilde au sérieux genomen worden, 
en niet slechts gezien worden als 
een gimmickclown.
De andere gitarist was niet zo’n 
begenadigd virtuoos als Jimi, dus 
hij ging wél vrolijk door met de 
gimmicks, en ik moet er even bij 
vermelden dat vergeleken bij het 
postuur van de gitarist, André Ha-
zes afstak als een tuinkabouter uit 
Madurodam. Dat moest natuurlijk 
een keer misgaan, en zo geschied-
de en dat gebeurde tijdens de laat-
ste keer dat ik de gitarist in actie 
zag op een volksfeest in een kleine 
Duitse stad. Hij speelde toen in de 
coverband The Star Boys. Overi-
gens was het enige ‘star’ dat er te 
ontdekken viel hun manier van 
staan, onbeweeglijk als 200 jaar 
oude eiken, maar vanzelfsprekend 
stond de gitarist niet stil.
Op het marktplein hadden ze een 
open trailer neergezet en daarop 
speelden The Star boys hun covers 
van vooral rocksongs uit de late ja-
ren zestig en vroege jaren zeventig. 
Ik heb geen flauw idee meer hoe ik 
er verzeild raakte maar ik stond ge-
amuseerd tussen het publiek, dat 
voor een groot deel bestond uit ty-
pische weekend-hell’s angels met 
hun leren broeken met aan weers-
zijden van die rockpantalon veters.
Ik werd er een beetje droevig van 
en dacht: Je zou maar zo eindi-
gen, je gebalde vuist opsteken 
als je ‘Born to be wild’ hoort op 
een marktplein waar elk spoortje 
van onkruid onder de klinkers is 
geveegd, omzoomd door huizen 
met tuintjes als familiegraven. Het 
enige dat nog wild is aldaar, zal 
een sporadisch bezoekje van een 
reiger zijn die ergens de goudvis-
sen uit een vijver vist.
Hoe dan ook, op een gegeven mo-
ment zette de band Hey Joe in, 
voor mij het saaiste nummer van 
Hendrix, maar de gebalde vuisten 
gingen weer gezamenlijk de lucht 
in, en iedereen zong luidkeels mee: 
‘Hee dzjoo, weer aa joe goong wizz 
zett gun in joeaa hend?’ Het hele 
plein leek vol te staan met ‘Das 
Klaus Meine Chor’, en de sfeer zat 
er goed in, en ik lette nu extra goed 
op, benieuwd als ik was of de gita-
rist weer een setje gimmicks zou 
flikken.
Daar hoefde ik niet al te lang op te 
wachten, want net voor de solo zou 
beginnen zag ik hem al een beetje 
onrustig grijnzend rondkijken, 
waaruit ik opmaakte dat het er aan 
zat te komen. En ja hoor, al bij de 
eerste aangeslagen toon keek hij 
of hij een emmer snot in zijn mond 
had, deze toon was smerig en deed 
ook vies pijn, maar bij de volgende 

noot keek hij sexy naar het publiek 
en was het leed al weer geleden. 
De solo was al bijna ten einde 
toen ik dacht: ‘Jammer’, want ik 
had iets meer vuurwerk van hem 
verwacht, maar toen ineens, toen 
eigenlijk de zang al weer zou be-
ginnen, drukte hij het fuzzpedaal 
diep in en begon hij voluit gas te 
geven. Je zag de andere bandle-
den elkaar aankijken met zo’n blik 
van: ‘Wat ist den hier los? Ach lass 
ihm mahl ein bisschen freaken’, 
en dat was ook volkomen terecht. 
Soms moet je iemand het spon-
tane ‘finest moment’ gewoon he-
lemaal laten vieren en beleven. Hij 
trok alle registers open, niet perse 
muzikaal, maar qua gimmicks was 
het een orgie. Ik zelf heb ook geen 
controle over mijn gezicht als ik 
speel en zing dus ik herken dat 
wel, maar sommige musici ( veelal 
amerikanen) doen dit doelbewust. 
Er circuleren zelfs cursussen voor 
op youtube.
De eerste Hendrix gimmick was dat 
hij na elke toon met zijn wijsvinger 
richting het publiek wees, daar-
mee zeggend ‘deze is voor jullie’, 
en de volgende act was met zijn 
‘tanden spelen’ maar ik wist dat 
hij dat stiekem met zijn plectrum 
deed, omdat hij dus geen bijtertje 
meer bezat, en toen gooide hij er 
ook nog de Pete Townshend wind-
molen uit, gevolgd door de act met 
de dikke lul.
Doordat hij dus het lijf bezat van 
de zeer grote broer van BB King 
zag dit alles er niet bepaald sierlijk 
uit natuurlijk, en hij had ook zeker 
het halve podium nodig om niet 
om te vallen. Bij het laatste show-
bizzsnufje gebeurde dit echter he-
laas wel.
Hij plaatste zijn Fendergitaar ach-
ter zijn nek, en dat ging al iets 
moeizaam, en in plaats van naar 
voren te lopen, wankel-wandelde 
hij nu een metertje of wat naar 
achteren, en nóg een metertje en 
hij ging er ook helemaal in op. Het 
was overduidelijk dat de balans 
zoek was en ik keek gebiologeerd 
naar hem en zag ook dat hij steeds 
nóg meer naar achteren schuifel-
de, tot hij zo’n beetje aan de ach-
terkant van de trailer was aanbe-
land en toen, ineens, shit, viel hij 
achterover met zijn gitaar in zijn 
nek van de trailer af en lag achter 
het podium. ‘Euh....’?
Het volk begon spontaan luidkeels 
te juichen alsof het Chinese staats-
circus zojuist iets verbluffends had 
gedemonstreerd, maar ik sprintte 
automatisch en zwaar ongerust 
naar de plek achter de bühne, en 
daar lag hij, en hij was gelukkig 
redelijk goed neergekomen, en 
terwijl hij moeizaam opkrabbelde 
zei hij: ‘Potverdomme, heb je dat 
gezien?’
‘Ja man’, antwoordde ik opgelucht 
en met tranen in mijn ogen van 
schrik en het lachen, ‘en ik zal het 
ook noohóóit meer vergeten!’
Hij glimlachte alsof hij wilde zeg-
gen: ‘Alles voor de show man!’

Schrijf je in voor Popsport!
Jonge Achterhoekse ambitieuze muzikanten schrijf je ook voor 
31 december in voor een super leerzaam en leuk Popsport traject in 
2017! www.popsport.nl

Steun de redactie en word ook lid voor €1 p/week en profiteer zelf van allerlei kortingen bij 
Achterhoekse podia, festivals, muziekwinkels, oefenruimtes, muziekscholen etc. www.popmag.nl



Vacatures 4U

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Montagemedewerker m/v

Ben jij technisch onderlegd en wil je graag als 
montagemedewerker aan de slag?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als montagemedewerker ben je verantwoordelijk voor het afmon-
teren en stellen van diverse producten. Je hebt ervaring met het 
lezen van technische tekeningen en kan met diverse handgereed-
schappen werken. Het is belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent, 
want het kan voorkomen dat je af en toe op een andere afdeling 
ingepland wordt.

Schoonmaker m/v

Ben jij flexibel en zorg jij graag voor een nette 
werkomgeving? Dan zoeken we jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als schoonmaker ben je verantwoordelijk voor het opruimen en 
schoonhouden van kantoorpanden. Je werk is op oproepbasis. 
Je werkt tijdens kantoortijden. Op maandag tot en met donderdag 
werk je van half 4 tot half 6. De vrijdag is van kwart over 2 tot kwart 
over 6.

Technisch Commercieel Medewerker 
Binnendienst m/v

Heb jij uitstekende communicatieve vaardigheden en 
affiniteit met techniek? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als technisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het geven van 
technische adviezen voor diverse projecten en klanten. Daarnaast 
stel je offertes op aan de hand van door jou gemaakte techni-
sche calculaties, ontworpen schema’s en telefonisch klantcontact. 
Hierbij ligt de focus op het bieden van totaaloplossingen. Je bent 
verantwoordelijk voor een specifieke productgroep. Voor deze 
productgroep zal je op de hoogte moeten blijven van de laatste 
ontwikkelingen.

Tekenaar/Constructeur Tekla m/v

Heb jij ervaring met Tekla Structures en ben jij op zoek 
naar een nieuwe uitdaging?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als tekenaar/constructeur houd jij je bezig met het tekenen van 
verschillende constructies zoals trappen, bordessen, balustrades, 
hallen en andere (staal)constructies. Aan de hand van die teke-
ningen maak jij detailberekeningen. Verder ga jij bij de klant op 
locatie inmeten en zorg je voor het beheer en het onderhoud van 
de website.

Commercieel Administratief 
Binnendienstmedewerker m/v

Heb jij affiniteit met betonconstructies en kun jij 
zelfstandig planningen en orderprocessen beheersen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als commercieel administratief binnendienstmedewerker houd jij 
je bezig met de orderadministratie en ben je daarnaast verant-
woordelijk voor het beheren van de orderflow. Je controleert het 
orderproces en signaleert problemen in dit proces. Je neemt ook 
bepaalde taken over van de projectcoördinator, zoals het regelen 
van transporteurs (binnen bestaande afspraken) en je houdt de 
interne planning in de gaten van de tekenka-
mer en de productieruimte. Vanuit het contact 
met relaties, oa. aannemers, architecten en 
constructeurs, signaleer je problemen in het 
orderproces. Uiteraard reageer je hierop met 
een adequate oplossing, zodat het proces 
geen vertraging oploopt. Voor deze functie 
is het van belang dat je zelfstandig kunt wer-
ken. Je bent namelijk geheel verantwoordelijk 
voor je eigen werkzaamheden. Je bent zeer 
nauwkeurig en werkt secuur. Verder heb je 
een proactieve houding, een commerciële 
instelling en een afgeronde opleiding richting 
Bouwkunde.

PRODUCTIE MANAGER 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de 
aansturing en resultaten van de productieorganisa-
tie, bestaande uit de werkvoorbereiding, inkoop, 
onderdelenproductie, assemblage/montage en de 
logistieke activiteiten (totaal ca. 25 FTE).  Jij bent in 
staat om de medewerkers op een inspirerende wijze 
aan te sturen en de juiste prioriteiten te stellen. 
Daarbij draag je zorg voor het invoeren van Lean 
Principes en het stimuleren van een continuous 
improvement cultuur binnen de organisatie.

Onze opdrachtgever Polyketting in Zelhem begeeft 
zich reeds 55 jaar op het gebied van het interne 
goederentransport en maakt geavanceerde en 
geïntegreerde buffer- en transportsystemen. In 
verband met de groei van de business en verdere 
professionalisering zijn wij voor Polyketting op zoek 
naar een :

Functiecriteria
• Je bent in het bezit van een afgeronde HBO      
   opleiding richting Werktuigbouwkunde of      
   Technische bedrijfskunde;
• Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende      
   werkervaring in een soortgelijke functie en      
   organisatie;
• Je hebt aantoonbare kennis van het initiëren  
   en implementeren van verbetertrajecten       
   binnen een (projecten) organisatie.

Wat biedt Polyketting 
• Je krijgt een spil functie binnen het volledige  
   productieproces, met doorgroeimogelijkheden  
   voor de toekomst;
• Je gaat voor een uniek bedrijf werken, met een  
   goede reputatie in de markt.
•  Een passend marktconform salaris       
   afhankelijk van ervaring.

Solliciteren 
De werving van deze vacature is uitbesteed aan 
Euro Planit Personeelsdiensten. Spreekt deze 
afwisselende, zelfstandige en uitdagende 
functie jou aan en herken je jezelf in het gevraa-
gde profiel? Stuur dan je CV en korte motivatie 
naar Ingrid Olivier: i.olivier@europlanit.nl of bel 
06-57586861

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:
17 - 18 december, F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
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: warnsveld@buurtzorghuis.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 
openingstijden 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 18 december, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.
1e C: Daklozenopvang; 2e C: Onderhoud gebouwen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 18 december, 10.00 uur, mevr. ds. F. van Zoelen uit Zutphen.
1e C: Daklozenopvang; 2e C: Onderhoud gebouwen.

Protestantse gemeente Wichmond  
Zondag 18 december, 10.00 uur, voorganger: Ds. J. Ek, 4e advent. 

R.K. kerk Vierakker
Zondag 18 december, Woord en Communieviering, 09.30 - 10.30 uur.
Gerry Spekkink-Beunk, 4e advent.

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 december, Eucharistieviering, 9.30 - 10.30 uur. 
Harry Scheve, 4e advent.

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.

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

Kerstbomenverkoop bij 
Eetcafé De Veldhoek: klein 
€ 10,=, groot € 12,50 Tel.: (06) 
1049 9025.
   

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

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

Te koop kerstbomen diverse 
maten en soorten. Vers uit 
de grond prijs dit jaar € 5,00 
per stuk Fam. Kappert Ruur-
loseweg 87, Kranenburg 06-
15540958.
   

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

Te Huur KERSTMAN en DIC-
KENS kostuums DS Design 
Molenkolkweg 33 Steende-
ren. 0575-452001.
   

Voor 2017 nog lastige emo-
ties en oude ballast oprui-
men? Het kan! PRAKTIJK 
voor Psychosociale thera-
pie en Opstellingen van het 
Verlangen. Bel 06 23345441 
www.wilmatepaske.nl.
   

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

TE KOOP: KERSTBOMEN, 
diverse soorten en maten 
Bertus Waarle, Hamsveld-
seweg 2, Kranenburg tel. 
0575556865 / 06-51148066.

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

VLOOIEN
MARKT

MA. 26 DECEMBER
(2e KERSTDAG)

VAN 9.00-16.00 UUR

Info Kraam HUUR

ANIMO-VLOOIENMARKTEN.NL
06-39108152

SPORTHAL SPORTS 
PLANETS DE PALS Emmerik 5

WESTERVOORT

Wie zijn blikje in de vuilnisbak gooit, doet aan  
blikrecycling. Blikverpakkingen worden met  

magneten uit het afval gehaald en daarna verwerkt 
tot nieuwe metalen producten. Het drankenblikje 
van vandaag kan dus morgen onderdeel van een 

brug zijn. Zo komt het blik in kringloop.

Meer informatie? Surf naar www.kringloopblik.nl.

Blik wordt brug.




