BerkelBericht
Informatiebijeenkomst Masterclass-serie voor
Achterhoekse boeren en foodondernemers
Nog enkele plaatsen vrij bij de masterclasses!
Op dinsdagavond 29 september vindt bij De Melktap in Geesteren een informatiebijeenkomst
plaats voor potentiële deelnemers van de Masterclass-serie ‘Vermarkten van Achterhoek
food’. Deze kan gevolgd worden door Achterhoekse boeren, slagers, bakkers, chef-koks of
andere food-ondernemers. De Masterclass-serie start in oktober en is een initiatief van de
gemeenten Berkelland, Aalten, Winterswijk en Oude IJsselstreek en Versboerderij Daalwiek
uit Geesteren.
Op 8 dagen gaan food-ondernemers aan de slag gaan met hun
eigen innovatieve ideeën, ondersteund door experts. Centraal
staat daarbij het vermarkten van
producten van de streek, met
oog voor natuur en landschap en
leefbaarheid. Per bijeenkomst
wordt een specifiek thema
behandeld zoals voedselveiligheid, inzicht in afzetkanalen,
marketing, consumentengedrag,
klantenbinding en nieuwe verdienmodellen.
De Masterclass is bedoeld voor
boeren en MKB-ondernemers
(zoals bakkers, slagers, kleinschalige lokale verwerkers, horeca, cateraars, logistieke dienstverleners, hoteliers). Er is plaats
voor 25 ondernemers die met
een vernieuwend idee rondlopen of daaraan willen werken.

Inschrijven en selectie
Tot 16 september kunnen
geïnteresseerden voor de
masterclasses zich inschrijven
via www.gemeenteberkelland.nl
> Inwoners > Masterclass serie
voor Achterhoekse foodondernemers. U ontvangt na uw aanmelding een uitnodiging voor
29 september. Daarbij wordt
aangegeven hoe u zich daarvoor
op kunt geven. De informatiebijeenkomst vindt plaats bij
De Melktap, Nettelhorsterweg
21 in Geesteren. Hierbij worden
de gebruikelijke coronamaatregelen in acht genomen. Vervolgens vindt een selectie plaats
om met de 25 meest gemotiveerde ondernemers/ondernemers met het meest kansrijke
idee de serie masterclasses in te
gaan.

Een uitgebreid deelnemersprofiel met een link naar
de aanmeldsite staat op de
websites van de initiatiefnemers: gemeenten Berkelland,
Aalten, Winterswijk en Oude
IJsselstreek. Deelnamekosten
bedragen € 180, voor onkosten
en excursies. De serie masterclasses wordt mogelijk gemaakt
door de Provincie Gelderland,
het Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling en
4 gemeenten in de Achterhoek.

Doe mee en schrijf je in tot 27 september

Achterhoekse gezinnen gezocht
voor Junior Energiecoach
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie?
Kinderen tussen de 7 en 12 jaar kunnen het leren met Junior
Energiecoach: een leuk en leerzaam spel om thuis energie
te besparen. Kinderen en ouders in de gemeente Berkelland
kunnen gratis meedoen via Agem Energieloket!

Lampenjacht en
stekkerexpeditie
Met Junior Energiecoach ga je
met het hele gezin aan de slag
met wekelijkse opdrachtjes.
Er zijn iedere spelronde
speciale Junior Energiecoach-filmpjes van Varkentje
Rund (bekend van Klokhuis)
online. Deze gaan vergezeld
van leuke en soms geheime
opdrachten, winacties, interessante weetjes en spellen. Wie
durft er mee op lampenjacht
of stekkerexpeditie!? Kinderen
worden na afloop van het spel
echte Junior Energiecoaches.
Maar het spel is natuurlijk ook
leuk en leerzaam voor ouders.

Geen inloopmomenten van Voormekaar
Op dit moment houdt Voormekaar geen wekelijkse inloop.
Heeft u gezondheids- of opvoedvragen, wilt u vrijwilligerswerk doen, bent u mantelzorger

en wilt u uw situatie bespreken
of heeft u een andere vraag?
Maak dan gebruik van de
online vragenlijst die u vindt op
www.voormekaar.net of neem

telefonisch contact op met
Voormekaar. U kunt bellen naar
0545-250 300.

TIJDELIJKE
HUURDERS
IN JOUW
BUURT?

Lege loodsen trekken
criminelen aan. Zie jij
illegale activiteiten?
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Spel start 3 oktober en
loopt 5 weken voor kinderen
tussen de 7 en 12 jaar
Het spel is bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Doel
van Junior Energiecoach is een
schoner milieu en een vollere
portemonnee door meer inzicht
over thuis gemakkelijk energie
besparen. Het spel start op
3 oktober en duurt 5 weken.

Meedoen aan het spel of op
zoek naar meer informatie?
Meedoen aan het spel kan via
www.agem.nl/juniorenergiecoach. De inschrijving loopt
tot en met 27 september.
Er is beperkt plek, dus wees er
snel bij!

Werkzaamheden Middelhuisgootbrug start 28 september
De geplande werkzaamheden aan de Middelhuisgootbrug in de
Rekkense binnenweg in Eibergen zijn met 1 week uitgesteld vanwege de maiscampagne. Ook de doorlooptijd is ingekort. De brug zal
in de periode van 28 september tot en met 23 oktober volledig zijn
afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug
de Rekkense binnenweg blijven gebruiken.

Overige verkeer
wordt omgeleid
Het auto- en vrachtverkeer vanuit Eibergen naar Rekken moet
via de Rekkenseweg rijden, het
verkeer vanuit Rekken richting
Eibergen kan gebruik maken van
de Havelandweg. Op de Havelandweg wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingesteld. Voor
het landbouwverkeer wordt
een uitzondering gemaakt. Het
landbouwverkeer kan de Havelandweg in beide richtingen
gebruiken. Om elkaar te kunnen
passeren worden diverse passeerplaatsen aangelegd.

Werkzaamheden
Bolksbeekbrug tot nader
order uitgesteld.
De werkzaamheden aan

Bolksbeekbrug in de Slaapweg
in Gelselaar, die gepland stonden om op 14 september te beginnen, zijn door omstandigheden tot nader order uitgesteld.

Werkzaamheden
Meibeekbrug gestart
op 14 september
De werkzaamheden aan de
betonnen Meibeekbrug in de
Huikert tussen de Leostichting
in Borculo en de provinciale weg
naar Ruurlo zijn volgens
planning van start gegaan.
Als er vragen zijn over de
werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de heer
B. Hofman, hij begeleidt namens
de gemeente de werkzaamheden en is bereikbaar op
06-2350 9470.

Alle actuele informatie over het coronavirus is te vinden op
www.rijksoverheid.nl/corona en op www.gemeenteberkelland.nl > Coronavirus.
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Vul de woordzoeker in en maak
kans op een prijs!
Op 21 september is het Wereld Alzheimer dag. We staan deze dag extra stil bij dementie.
Dat doen we vandaag ook in BerkelBericht met deze speciale woordzoeker waarmee u een
prijs kunt winnen.
Maak een foto van de ingevulde woordzoeker en mail deze
samen met uw gegevens
vóór 28 september naar
Tine Bouwman, projectleider
dementie: t.bouwman@
gemeenteberkelland.nl.

Onder de inzendingen verloten we 2 keer het spel
‘Dobbel denken’.
Dit is een spel dat geschikt is
voor kinderen en ouderen, maar
dat ook gespeeld kan worden
samen met mensen met een ver-

standelijke beperking of mensen
met dementie.
Dobbel denken is ontwikkeld
door Carla Bouwman van dagbesteding Huisje Noord in Borculo.
Wist u dat op de website
www. Berkellandwijzer.nl
veel informatie te vinden is
over dementie?

Achterhoekers zijn hun clubs trouw

Achterhoek de grootste
vereniging van Nederland
Super trots zijn we op de verenigingen in de Achterhoek.
Ondanks dat het verenigingsleven stil viel, bleven leden en
verenigingen elkaar trouw. Dat vinden we écht heel bijzonder.
Iets waar we samen heel trots op mogen zijn! Met de campagne ‘Achterhoek, de grootste vereniging van Nederland’
bedanken we de leden en clubs uit onze regio voor hun trouw,
geduld, creativiteit, flexibiliteit en vooral loyaliteit.
Achterhoekers zijn loyaal. Dat
blijkt uit de manier waarop onze
verenigingen en hun leden reageerden op de beperkingen van
corona. Waar vele Nederlandse
clubs lijdzaam toe moesten
zien hoe hun leden massaal hun
abonnement opzegden, bleven
Achterhoekers onze clubs trouw.
En daar mogen we trots op zijn.

Verenigingsleven weer
langzaam opgestart
Na maanden van stilte is het
verenigingsleven weer langzaam opgestart. Verenigingen
spannen zich in om activiteiten,
eventueel aangepast, door te
laten gaan. Clubgebouwen gaan
weer open, leden steken de handen weer uit de mouwen
en er zal weer reuring zijn op
de velden, tribunes, banen en
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oefenlocaties. Een pluim voor
alle besturen en vrijwilligers
die zich hiervoor inzetten. Het
is fijn dat verenigingen - ook in
Berkelland - het weer oppakken,
uiteraard binnen de RIVM-richtlijnen.
Meer over de campagne
is te vinden op
www.degrootstevereniging.nl.
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***

OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen. Het
maken van bezwaar is bij een reguliere
omgevingsvergunning pas mogelijk als het
college een besluit heeft genomen op de
vergunningaanvraag.

Eibergen
• Blenkenkamp 12, carport dichtmaken
voor extra leefruimte (4 september 2020)

Neede
• Braak 20, aan- en verbouw praktijk
(2 september 2020)
• Mengersdijk 6, verplaatsen inrit
(3 september 2020)

Rekken
• Koordesweg 8, verbouwen woning
(5 september 2020)

Rietmolen
• De Mölle 5, starten kapsalon
(8 september 2020)

Ruurlo
• Leusinkbrink, kavel 193, bouwen woning
(4 september 2020)
• Batsdijk 13, vergroten en verbouwen
woning (8 september 2020)
• de Boomkamp, nabij nr. 2, kappen
paardenkastanje (8 september 2020)
• Wiersseweg, nabij nr. 47, kappen
3 beuken en 1 populier
(8 september 2020)

Inspraakreactie
Binnen de genoemde termijn kan iedereen
zijn mening geven over de aanvraag. Dit
heet het indienen van inspraakreacties. U
kunt schriftelijk inspraakreacties indienen
door een brief te sturen naar burgemeester
en wethouders van Berkelland, Postbus
200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen
van mondelinge inspraakreacties kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel,
telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt
zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.

Verleende omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben voor de volgende projecten
vergunning verleend. De datum van
verzending staat achter de omschrijving.

Borculo
• Lange Wal 11, uitbouwen garage
(10 september 2020)
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http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.

Sloopmeldingen
De volgende sloopmeldingen hebben wij
ontvangen. De datum van binnenkomst
staat tussen haakjes achter de melding.
De aanvrager mag 4 weken na de datum
van binnenkomst van de melding beginnen
met de sloopwerkzaamheden. U kunt geen
bezwaar maken tegen de melding.

Beltrum

Borculo

Eibergen

• Slaapweg 10, verbouwen schuur
(7 september 2020)

Ruurlo

Haarlo
• Hupselsedijk 2, bouwen bijgebouw
(7 september 2020)

• Russchemorsweg, bouwen gebouw met
7 bedrijfsunits (7 september 2020)

• Veldermansdijk 8, verwijderen asbest van
schuren (2 september 2020)
• Tolhutterweg 25, asbest verwijderen van
schuren (2 september 2020)

Dossier van een aangevraagde / verleende omgevingsvergunning inzien? Maak
een afspraak met de Publiekswinkel,
telefoon 0545-250 250.

Voor de volgende plannen is de beslistermijn van 8 weken met maximaal 6 weken
verlengd.

Rekken

Beltrum

Ruurlo

• Veldpapendijk 1, nieuwbouw loods
(beslistermijn tot 19 oktober 2020)

• Tolhutterweg 25, bouwen werktuigenberging (7 september 2020)
• Morsdijk 7 a, plaatsen dakkapel
(8 september 2020)
• Wiersseweg 80, plaatsen vierroedige
hooiberg (8 september 2020)

Van 14 tot en met 19 september 2020

Inzage

Hele gemeente

Deze vergunningen liggen ter inzage in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545-250 250.

• Collecte door de Nierstichting

Ruurlo
• Leusinkbrink, kavel 219 en 220, bouwen
2-onder-1 kapwoning (beslistermijn tot
15 oktober 2020) (was op 27 juli 2020
gepubliceerd als kavel 291/202, bouwen
dubbele woning)
• Leusinkbrink, kavel 195, bouwen woning
(beslistermijn tot 15 oktober 2020)
• Tolhutterweg 25, bouwen werktuigenberging (beslistermijn tot 16 oktober
2020)
• Van Tuyll van Serooskerkenweg 27,
bouwen schuur met overkapping
(beslistermijn tot 25 oktober 2020)

Inspraak omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben het volgende plan ontvangen
voor omgevingsvergunningen die afwijken
van het bestemmingsplan.

Neede
• Elsmansdijk 11 en 11 a, bouwen
5 recreatie-appartementen en
aanleggen poel

Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 september tot en met
30 september 2020 in de Publiekswinkel,
Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen
met de Publiekswinkel via telefoonnummer
0545-250 250. U kunt het plan ook inzien
op www.gemeenteberkelland.nl onder
‘bestemmingsplannen’.

• Lindevoort 9, wijzigen voorgevel
(7 september 2020)

Ingekomen meldingen artikel 8.40
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben de volgende meldingen
ontvangen.

Beltrum
• Bruggertweg 2, veranderen bedrijf

Neede
Inzage
Deze meldingen liggen ter inzage van
17 september tot en met 28 oktober 2020
in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een melding inzien, dan kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545-250 250. Tegen
bovenstaande meldingen op grond van de
Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/
of beroep open.

Ingekomen meldingen Besluit
lozen buiten inrichtingen

COLLECTES & ACTIES

Van 21 tot en met 26 september 2020
Hele gemeente
• Collecte door HandicapNL

Bezwaar
Als belanghebbende kunt u bezwaar
indienen tegen een verleende vergunning.
U kunt tot uiterlijk zes weken na datum
verzending een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. U
kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij
ons. Hiervoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://
www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/
Overlast_klachten_en_bezwaar.

MILIEU

• Oudestraat 18, veranderen bedrijf

Neede
Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunningen

Dit kunt u doen bij de rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel een elektronische
handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.

• Lebbenbruggedijk 40, vervangen golfplaten (4 september 2020)

Geesteren

• Hoek Biezebeekweg/Leugemorsweg,
aanleggen midwinterhoornplantage
(4 september 2020)

U kunt ook digitaal uw beroep of
voorlopige voorziening indienen bij
de rechtbank

• Sonderenweg 4-4 a, verwijderen asbest
van schuur (1 september 2020)

• Ketterinksteeg 2 c, totaalsloop Julianaschool (19 augustus 2020)
• Ketterinksteeg 2 c, totaalsloop basisschool De Steege (19 augustus 2020)
• Ketterinksteeg 2 c, totaalsloop gymzaal
’t Simmelink (19 augustus 2020)
• Grotestraat 126, verwijderen asbest
(31 augustus 2020)

Eibergen

een beroepschrift. Voorwaarde is wel dat u
op tijd een zienswijze heeft gegeven op het
ontwerpbesluit, dat eerder ter inzage heeft
gelegen. Heeft u dat niet gedaan? Dan is in
beroep gaan alleen mogelijk als u aan kunt
tonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in
staat bent geweest.

DRANK- EN HORECA
Verleende drank- en
horecavergunningen
De burgemeester van Berkelland heeft
aan de volgende vereniging een drank- en
horecavergunning verleend. De datum van
verzending staat achter de omschrijving.

Voorlopige voorziening

Eibergen

Als u een bezwaarschrift indient blijft het
besluit geldig. Wilt u dat de vergunning
wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de
Voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op
dat u een kopie van het bezwaarschrift
meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover
een brief van de rechtbank. U kunt ook
digitaal uw voorlopige voorziening
indienen bij de rechtbank via

• Eibergse Radio Model Vlieg Club,
Apedijk 1a (10 september 2020)

Inzage
• Deze vergunning kunt u inzien bij de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Een belanghebbende kan schriftelijk
in beroep gaan tegen dit besluit
U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze
zes weken gaan in op de dag na het versturen van dit besluit. Uw brief stuurt u
naar de rechtbank, Postbus 9008,
7200 GJ in Zutphen. Deze brief heet

Burgemeester en wethouders van
Berkelland hebben de volgende melding
ontvangen.

Eibergen
• Grotestraat 27, aanleggen gesloten
bodemenergiesysteem

Inzage
Deze melding ligt ter inzage van 17 september tot en met 28 oktober 2020 in de
Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u een melding inzien, dan kunt u
contact opnemen met de Publiekswinkel
via telefoonnummer 0545-250 250.Tegen
bovenstaande melding op grond van de
Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/
of beroep open.

RUIMTELIJKE ORDENING
Bestemmingsplan in voorbereiding
Grolseweg 19 in Beltrum
Voor het perceel Grolseweg 19 in Beltrum
geldt het bestemmingsplan “Buitengebied”
(Eibergen). In dit bestemmingsplan staat
waarvoor het perceel Grolseweg 19 mag
worden gebruikt en wat er mag worden
gebouwd. De gemeenteraad van Berkelland heeft op 17 juni 2020 verklaard dat
voor het perceel Grolseweg 19 een nieuw
bestemmingsplan wordt voorbereid. Dit
voorbereidingsbesluit treedt in werking op
17 september 2020.

Inzage
Het voorbereidingsbesluit met de bijlagen
ligt ter inzage vanaf 17 september 2020 in
de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Deze publicatie en het voorbereidingsbe-

BerkelBericht
sluit met de bijlagen kunt u vinden
op de gemeentelijke website
www.gemeenteberkelland.nl, onder
‘Bestemmingsplannen’ en ‘Geldende
plannen’. U kunt het voorbereidingsbesluit
en de bijlagen ook bekijken via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.1859.VBBGB20200001-0100.

Bezwaar en beroep
Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen
bezwaar of beroep worden ingesteld.

VERKEER
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben besloten de volgende tijde-

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Openingstijden Publiekswinkel
Overdag werken wij op afspraak.
Maandag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur
(woensdag tot 16.30 uur)
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur (de publieksbalie is dan in de middag gesloten).
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lijke verkeersmaatregel te treffen. Deze
verkeersmaatregel maakt onderdeel uit van
de evenementenvergunning. Het maken
van bezwaar is alleen mogelijk tegen de
verleende evenementenvergunning.

Berkelland
• 3 oktober 2020 van 11.00 uur tot 19.30
uur afsluiting wegen voor alle verkeer op
de volgende proeven tijdens de Achterhoek Berkelland Rally:
Klassementsproef Eibergen:
Stokkersweg, Kuipersweg, Ontinkweg,
Olden Eibergsedijk, Stokkersweg,
Lintveldseweg, Groeneweg, Oude
Borculoseweg, Groeneweg, Olden
Eibergsedijk, Molenweg, Zaterdagweg,
Eppinkweg, Molenweg, LIntveldseweg,
Kormelinkweg, Molenweg, Warfendijk,
Stilleweg, Weerkampsweg, Bruininkdijk,
Hupselse Markeweg, Hupselse Dwars-

WhatsApp
E-mail
Website
Facebook
Twitter
Instagram

06-14975600
info@gemeenteberkelland.nl
www.gemeenteberkelland.nl
gemeenteberkelland
Gem_Berkelland
gemeenteberkelland

Meldingen openbare ruimte
Via het formulier ‘melding openbare ruimte’
op onze website.

Storingsnummer drukriolering
Afspraak maken
0545-250 250 of via onze website:
www.gemeenteberkelland.nl
Marktstraat 1 in Borculo
Postbus 200 – 7270 HA BORCULO

REMONDIS Dusseldorp Rioolservice B.V.
0544-395 527
Vragen over welzijn, wonen, zorg, meedoen of
geldzaken? Bezoek www.berkellandwijzer.nl
Berkellandwijzer: de sociale, online
wegwijzer van Berkelland

weg, Hupselse Esweg, Molenweg.
Klassementsproef Rekken:
Huttendijk, Zuid Rekkenseweg, Diekerweg, Huurnerweg, Zuid Rekkenseweg,
Lanneversweg, Nieuwenkampsweg,
Vredensebaan, Zuid Rekkenseweg, Diekerweg, Rammelbroeksweg, Slemphutterweg, Meeldijk, Kranenweg, Noachweg,
Zwilbroekseweg, Karmansweg, Slemphutterweg, Koenderinksweg, Kantoordijk.
Klassementsproef Beltrum:
Bruinvisweg, Huurninkallee, Buitinksweg,
Startmansweg, Avesterweg, Mölleweg,
Damweg, Bosmansweg, Avesterweg,
Horsterweg, Eibergseweg, Sonderenweg,
Zwarteweg, Bruggertweg, Bellegoorsweg, Waterhoekdijk, Geerdinksdijk.

Eibergen

ten behoeve van start/finish, servicepark
en drive tru Achterhoek Berkelland Rally:
- Kiefteweg vanaf Groenloseweg tot
Venneslatweg;
- Venneslatweg vanaf Kiefteweg tot Jukkertweg
- Jukkertweg vanaf Venneslatweg tot
Kiefte
- Steinkampsweg vanaf Kiefte tot Venneslatweg;
- Kiefte van Steinkampsweg tot Steinkampsweg.
• Van 18 tot en met 21 september 2020
wordt er een kleine kermis op de Brink
gehouden. Daarvoor wordt de Brink
volledig afgesloten vanaf 16 september,
18.00 uur tot en met 21 september, 24.00
uur.

• 3 oktober 2020 Van 07.00 uur tot 21.00
uur afsluiting wegen voor alle verkeer,

Voormekaar
Voor (thuis)zorg, welzijn, jeugdzorg, werk en
inkomen, begeleiding, vrijwilligerswerk en
inwonersinitiatieven.
Telefonisch 24 uur per dag bereikbaar.
• Beltrum:
0545-250 300 / team@vmkbeltrum.nl
• Borculo, Gelselaar, Geesteren en Haarlo:
0545-250 301 / team@vmkborculo.nl
• Eibergen en Rekken:
0545-250 302 / team@vmkeibergen.nl
• Neede, Rietmolen en Noordijk:
0545-250 303 / team@vmkneede.nl
• Ruurlo:
0545-250 304 / team@vmkruurlo.nl
Website:
www.voormekaar.net

BerkelBericht is de officiële wekelijkse
uitgave van de gemeente Berkelland.
BerkelBericht wordt met Achterhoek Nieuws
Berkelland bezorgd op alle huisadressen in
de gemeente Berkelland.

Klachten over de bezorging?
0573-452 532 - kremer@achterhoeknieuws.nl
BerkelBericht is ook af te halen bij:
Coop in Borculo, Tabakorie Rona in Neede,
Plus Kogelman, Tabaktief Everwennink,
VVV kantoor in Ruurlo en Plus Koenders in
Eibergen.

