
Woensdag 22 september 2004
66e jaargang no. 30

70 JAM U CONTACT

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN - WICHMOND - KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. • Nieuwstad 30 • Postbus 22 7250 AA Vorden • Tel. (0575) 55 10 10 • Fax 55 10 86 • ISDN 55 56 78
E-mail: info@contact.nl • Internet: www.contact.nl • Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 ABNAMRO nr. 48.63.19.245 Giro nr. 1205867

Kopij: vóór maandagmorgen 9.00 uur:

Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30
Postbus 22,7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10 • Lid NNP

Correspondent: Velhorst, tel. 55 16 88

Overname van advertenties/berichten is verboden

Ondernemers in Bronckhorst
bundelen zich in platform

Het interview heeft plaats gevonden op het terras van het Wapen van Bronkhorst. Op de foto ziet u van links naar rechts de
vijf vertegenwoordigers van het platform: Vordense Ondernemers Vereniging (VOV): Meindert Smit, Steenderense Winkeliers
Vereniging (SWV): Hans Geurts, Ondernemersvereniging Zelhem (OVZ): Tonnie Tennissen, Hengelose Ondernemers Vereniging
(HOV): Reint Beunk, Ondernemersvereniging HummelofKeppel (i.o.): Frans Janssen.

Door de gemeentelijke herinde-
ling van de gemeenten Vorden,
Hengelo, Steenderen, Zelhem
en Hummelo en Keppel komt
er in 2005 de nieuwe gemeente
Bronckhorst. De ondernemers-
verenigingen van deze gemeen-
ten hebben hun krachten ge-
bundeld in het Ondernemers-
platform Bronckhorst. Het doel
van het platform is het bunde-
len van gezamenlijke belangen
en als eenheid voor het belang
van de aangesloten ondernemers
in Bronckhorst op te treden. Dit
kan gaan richting de gemeente
Bronckhorst maar het is ook
mogelijk richting andere par-
tijen.

Het Ondernemersplatform Bronck-
horst bestaat uit de Hengelose
Ondernemers Vereniging (HOV),
Ondernemersvereniging Hummelo
en Keppel (i.o.), Ondernemers Vere
niging Zelhem (OVZ), Steenderense
Winkeliers Vereniging (SWV) en de
Vordense Ondernemers Vereniging
(VOV). In het platform zijn één of
twee leden van iedere vereniging
vertegenwoordigt. In Hummelo en
Keppel is een ondernemersvereni-
ging in oprichting. Er is belangstel-
ling voor een vereniging in deze
gemeente, de mogelijkheden om
een vereniging op te richten worden
momenteel onderzocht.
Het initiatief om te komen tot een
platform van ondernemers in de
nieuw te vormen gemeente Bronck-
horst, komt van de Vordense On-
dernemers Vereniging (VOV). Al
snel bleek er interesse te zijn bij de
andere ondernemersverenigingen.
"Bij iedere ondernemersvereniging
gaat het om de belangen te beharti-
gen van haar leden. Nu er één ge
meente komt is het belangrijk om

als eenheid op te treden", was de
algemene reactie van de onder-
nemersverenigingen. "Eén aanspreek-
punt voor ons als ondernemers-
vereniging is belangrijk. Ook an-
dersom, voor de gemeente en andere
instanties is het van belang dat ze
weten bij wie ze terecht kunnen".
Het ondernemersplatform geeft
ook de mogelijkheid onderling in-
formatie uit te wisselen en het op
elkaar afstemmen van activiteiten.
Bronckhorst wordt een grote ge
meente en dan is uniformiteit be
langrijk", vindt het platform.
Hoe de structuur van het platform
er uit moest zien werd besproken
in de diverse bijeenkomsten die er
zijn geweest. Er is binnen de vereni-
gingen een diversiteit aan onderne
mers zoals detailhandel, diensten,
horeca, toerisme en recreatie. lede
re ondernemersvereniging houdt
haar eigen identiteit en zelfstan-
digheid en blijven net als nu voor-
namelijk plaatselijk gericht. De
verenigingen blijven gewoon zelf-
standig opereren. De bevoegdhe
den van het platform worden per
onderwerp vastgesteld. De leden
van het platform overleggen met
het bestuur van de ondernemers-
vereniging. Als er gezamenlijke be
langen zijn dan lopen de contac-
ten met de gemeente via het plat-
form. Bij plaatselijke belangen zul-
len de besturen van de onderne
mersverenigingen de contacten
met de gemeente onderhouden.
In de platformstructuur is een dui-
delijk onderscheid gemaakt tus-
sen de taken voor het platform en
de taken voor de ondernemersver-
eniging. De taken van het plat-
form bestaan ondermeer uit het
opstellen van een actieplan en
daar invulling aan geven. Geza-
menlijke belangenbehartiging van

de deelnemende ondernemersver-
enigingen. Het organiseren van
bijeenkomsten over gezamenlijke
onderwerpen. Structureel overleg
tussen gemeente en het onder-
nemersplatform. Vier keer per jaar
is er een platformoverleg, vooraf-
gaande aan het gemeenteoverleg.
Verdere taken van het platform
zijn afstemmen van activiteiten en
evenementen. Coördinatie van ex-
terne contacten betreffende de
ondernemersvereniging buiten de
gemeente. Periodiek overleg met
andere belangeninstellingen. En
organiseren van vertegenwoordi-
gen van ondernemers in andere
organen. En wellicht ook overleg
met de gemeente over het vaststel-
len van de koopzondagen.
Het overgrote deel van het bedrijfs-
leven in de gemeente Bronckhorst
behoort tot het midden- en klein-
bedrijf. "De gemeente dient het be
drijfsleven optimaal te faciliteren
om ondernemerschap te stimule
ren", vindt het Ondernemersplat-
form Bronckhorst.

LIJSTTREKKERSDEBAT
De eerste gezamenlijke activiteit
van Ondernemersplatform Bronck-
horst is de organisatie van het lijst-
trekkersdebat op dinsdag 26 okto-
ber 2004 waarbij alle ondernemers
worden uitgenodigd die lid zijn
van een ondernemersvereniging,
industriële kring of bedrijvenkring.
Deze avond is dus niet uitsluitend
voor de aangesloten ondernemers-
verenigingen bij het platform,
maar wordt aangeboden aan alle
aangesloten ondernemers. Onder-
nemers die nog niet zijn aangeslo-
ten bij een ondernemersvereniging
kunnen zich aanmelden bij een
ondernemersvereniging en ontvan-
gen dan alsnog de uitnodiging.

G e m e e n t e V o r d e n

Zie p a g i n a ' s in he t har t van C o n t a c t

Tijdens het lijsttrekkersdebat zal
een "lO-punten actieplan" cen-
traal staan. Hierin heeft het plat-
form de belangrijkste punten ge
formuleerd voor een gezond
ondernemersklimaat in de nieuwe
gemeente Bronckhorst. Het be-
looft een zeer interessante avond
te worden waarbij de discussies
worden geleid door

het platform of het lijsttrekkers-
debat dan kunt u terecht bij
Hans Huinink (0575) 55 24 26
(email: fashioncorner@hetnet.nl),
Gerhard Weevers (0575) 55 10 10
(email: weevers@weevers.nl) of bij
één van de deelnemende onderne
mersverenigingen in het platform.

Astrid Joosten. Het logo ontworpen voor het platform:

De avond wordt mede
mogelijk gemaakt
door de Rabobank
Graafschap West en
weekblad Contact.
De organisatie heeft
al veel positieve reac-
ties ontvangen op het
initiatief. Er blijkt veel
belangstelling voor
het lijsttrekkersdebat
te zijn. Heeft u naar
aanleiding van dit
interview vragen over
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Verkiezingsspecials weekblad
Contactfl ournaal Zelhem Halle
Vanaf week 37 tot en met week
46 gaan wij ruimschoots aan-
dacht besteden aan de verkie-
zingen voor de nieuwe gemeen-
te Bronckhorst.
In een kleurrijke uitvoering zullen
toekomstige raadsleden naar hun
mening gevraagd worden over
diverse onderwerpen die actueel
gaan worden in de nieuwe ge
meente. Deze verkiezingsspecial
wordt uitgebracht in de gehele
gemeente Bronckhorst i.o, dus
Hengelo Gld, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem.

De redacties Weekblad Contact /
Journaal Zelhem Halle

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 26 september 10.00 uur ds. C. Bochanen.

HERVORMDE KERK WICHMOND
Zondag 26 september 10.00 uur dhr. Baauw

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 26 september ds. B J. Heusinkveld, Daarle. 19.00 uur ds. C. Gros
Aalten.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 26 september 10.00 uur J. van de Meer Eucharistieviering m.m.v.
herenkoor

R.K. KERK VIERAKKER
Zaterdag 25 september 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 26 september 10.00 uur geen viering i.v.m. jubileum pastoor Ja-
cobs

Weekendwacht pastores via tel. (0575) 55 17 35.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts óf een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spi t taal in Zutphen.

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door Apotheek
Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. Telefoon (0575) 57 24 95,
fax (0575) 52 57 28.

Tandarts
25-26 september R.C. Boersma, Vorden, telefoon (0575) 55 19 08.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-
12.00 uur.

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45- 19.30 uur. Kin-
derafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen
15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling
10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij.
18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur
en 18.00-20.00 uur.

Brandweer 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politie tel. (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112. De
openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn maandag
t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.

Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).

Woningcorporatie De StiepeL Dr. Grashuisstraat 8,7021 CL Zelhem.
Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur.
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag telefoon (0314) 62 61 40. Voor ove-
rige zaken: (0314) 62 61 26. Internet: www.destiepel.nl e-mail:
info@destiepel.nl

Sensire thuiszorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6 , Zutphen, tel. 0900-8856 (lokaal
tarief). Geopend: ma. t/m vr. 9.00-1730 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk, Zutphenseweg Ie, tel. 0900-
6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Yuiiio Oost Gelderland
Telefoon 0900 98 64, 0900-Yunio (lokaal tarief) 24 uur per dag
bereikbaar voor: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg en Kinderop-
vang.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel, tel. (0575) 55 69 08;
Y. Roelofs (0575) 44 19 42.

Organic Move praktijk voor holistische massage Marlies Aartsen,
Industrieweg la, Vorden.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel. (0575) 45 20 20.

Openbare bibliotheek Vorden. Tel. 55 15 00; www.biblio-
theekvorden.nl; geopend dinsdag 13.30-20.00 uur, woensdag
1330-1730 uur, donderdag 1330-1730 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur
en -13.30-20.00 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.

Dierentehuis 'De Brombergen' te Zutphen maandag, dins-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel.
0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-hoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV. tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV. tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.y.O.J (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraagformulieren.

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen
en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen.
www.dekringen.nl Info over deze groepen: voor mannen Borculose-
weg 40,7261 BK Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en
meiden (0544) 37 16 33 (Sjany). Of mail achterhoek@dekringen.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

Oefentherapeut Cesar M. Steringa, Overweg 16, behandeling
op afspraak, tel. (0575) 55 57 63.

Ondersteuning bij Rouw en Verliesverwerking door vrij-
willigers. Informatie en aanmelding: Humanitas District
Oost, tel. (0575) 54 60 57.

Praktijk voor rouwbegeleiding. H. ten Hoopen, tel. (0575) 4613 32.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5.50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer € 0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

• Snijbloemen en volop
kalebassen te koop: Elly
Schoenaker, Vierakkerse-
straatweg 22, Vierakker.

• Wilt u oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
Tel. (0575) 55 29 16, b.g.g. 06 -
51 60 15 16.

• Te koop: Tussen woning in
Vorden. € 199.000. Voor meer
info: 06-51 323 065.

• Een betere conditie, meer
energie niet meer moe en een
Goed gewicht, dat kan met
Herbalife Jarenlang ervaring
om U te helpen. Voedings-
adviesbureau Suzanne Bosch,
tel. 52 23 26.

• Echtpaar zoekt snackbar.
Jaaromzet minimaal € 300.000.
Reakties:06-19 188631.

• Vakantiekilootjes eraf?
Naar Jerna Bruggink op een
draf! Ook voor aankomen en
meer energie! Gratis begelei-
ding, advies en consult (0575)
46 32 05. www.vitalcare.nl

• Te koop: E-pony (M-dres-
suur, L-springen). Ronde en
vierkante balen hooi in plastic
gewikkeld. Diesetolietank met
elektrische pomp. Tevens we-
gens verhuizing enkele paar-
deboxen te huur. Tel. (0575)
431356.

• Gevraagd: dinsdag, woens-
dag en donderdag hulp bij
paarden en om het huis. Tel.
06-50624786.

• 10 uur slaap nodig en
dan overdag ook nog regel-
matig een dip? Dat is echt
niet nodig. Voeding heeft een
grote invloed op uw energie-
niveau. Herbalife werkt! Nies-
ke. Tel. 06-54 326 669.

• Herbalife. Kijk bij de ande-
ren wat het voor u doet en kom
bij mij gezellig koffiedrinken.
Ik vertel u graag meer. Sisca
Berendsen, Zelhemseweg 43,
tel. (0575)463610.

• Buitenlandse talen. Erva-
ren docent - wiens moedertaal
engels is - geeft privé lessen
Engels, Italiaans en Neder-
lands. Bijlessen aan scholieren
is ook mogelijk Lessen zowel
aan huis van leerling als bij do-
cent Tel. (0575 55 66 43.

• Te koop: mulderpannen,
blauw en grijs. Tel. (0575) 44 17
42.

• Boeken te koop gevraagd.
Utz Zutphen. Tel. (0575) 51 74 06
of info@utz.nl

• Gevraagd: schoonmaak-
hulp voor dinsdag- of donder-
dagmorgen in Vorden. Tel. 06-
55 966 944.

• Te koop: 2 ha beste sny-
mafe te Warnsveld. Tel. (0575)
431466.

• Te koop: hondenkennel,
nieuwe uitvoering bestaande uit
gegalvaniseerde spijlen, be-
staande uit 2 panelen van 300
cm waarvan 1x met deurtje, 200
euro (ook andere maten lever-
baar). Tel. (0573) 44 10 96.

• Kinderideding- en speel-
goedbeurs in 'de Spil' te
Warnsveld op zat 2 oktober. Let
op: max. 400 nr., max. 2 nrs.
p.p. Op = op. Afh. verk. nrs. (a
€ 1,00 per nr.) ma. 27 sept
9.00-10.30 ur. (250 nrs.) en
19.00-20.00 u (150 nrs.). Inleve-
ren kleding (alleen najaars- en
winterkleding) vrijdag 1 okt.
9.00-11.00 en 13.30-14.30 uur.
Info: tel. 52 27 96.

• Woningruil Vorden. Ge-
zocht: woning met 4 slaapka-
mers. Geboden: eengezinswo-
ning, grote tuin, hoekhuis in
rustige omgeving. Betreft huur-
woning. Tel. 06-40 478 061.

• Te koop: nestje prachtige
Jack-Russels, laagbenig, glad-
en ruwharige en diverse kleu-
ren. Op de boerderij grootge-
worden, incl. dierenpaspoort,
enting en gratis bench. Tel.
(0573)441096.

• Het appelseizoen begint
weer op woensdag 22 sept We
zijn er elke dag, behalve dins-
dags. Tevens te koop kalebas-
sen. Ooyman, Groenloseweg
37, Ruurlo, tel. (0573) 49 12 61.

• Waar is mijn poes Bobby?
Rood op rug + kop, witte buik
en bef. Wit neusje. 4 Witte sok-
ken. Wit plekje tussen schou-
derbladen. Tel. 55 50 02.

• Te koop: prachtig waterbed
210 x 180. Water Matras minder
dan 3 jaar oud! Kan bezichtigt
worden! 300 Euro. Tel. (06) 534
71 634.

• Herfst? Rode wijn! Uit Chili
en Zuid Afrika nu vanaf € 4,29
bij Wereldwinkel Vorden.

• Opnieuw vrijgekomen, ge-
meubileerde zit-slaapkamer
met gez. gebruik van badka-
mer en volledig pension.
Tel. (0573) 45 37 60.

Hij is jarig...
De Groenteman Vorden

Omdat het werkt!

®HER@AUFE.
voor:

afslanken, aankomen, minder
moe zijn en meer energie hebben

of puur gezonde voeding!

Meer weten: kijk op internet
www.bakema-ruurlo.nl

of bel naar (0573) 45 30 30,
mobiel 06-15452604.

Advies en begeleiding:
Jans Bakering

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten

en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel.(0575)461806
Mobiel: 06 53553304

Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
l.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

VOOR AL UW
• PIZZA'S • PASTA'S • SHOARMA

• VLEESGERECHTEN • RESTAURANT

- AFHAAL EN CATERING

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1 • Vorden
Bezorg/bestellijn
(0575) 55 42 22

Restaurant

Bleekstraat 2 • Hengelo
Bezorg/bestellijn
(0575)461218

en wie jarig is trakteert!....
Tegen inlevering van deze advertentie

net uien GRATIS!!!
(max. 1 per klant) Geldig wk. 39 - 2004

De Groenteman Vorden
Freddie Letink

Burg. Galleestraat 3
Tel.(0575)551617
Fax (0575) 55 37 41

MOOIE GELEGENHEID OM
EENS AAN TE KOMEN!

De eerste herfstblaadjes vallen...

\c\cerij Besse//>

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo-Tel. (0573)47 1653

Vlaai van de week:

Appelspeciaalvlaai
6-8 stukken € 5.95

Dinsdag = brood dag

3 fijn volkoren € 4.00

Weekendaanbiedingen:
if% ^% fm

SpeCUlaaS 250 gram € 3iZO

lief ouderwets lekkere koekje
bereid volgens traditioneel recept

Krentenwegge s plakken € 1.75

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

Telefoon (0575) 51 66 35
Internet www.debos.nl

deBos

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of lo-
gen. Verkoop di. t/m za. van
10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315) 24 11 69

Parket of Laminaat
(Lochem Parket & Tapijt) Barchemseweg 40a

te RUURLO Tel: 0573-453501

06 Ro ' Dagmenu's
22 t/m 28 sept 20O4

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

ander garnituur € 1.25 extra
Dagmenu's kunt u krijgen vanaf

17.00 t/m 22.00 uur of eerder in overleg.
Graag telefonisch reserveren.

Woensdag 22 september
Runderbouillon met knödel / gestoofde zwiebelrostbraten met
aardappels en groente

Donderdag 23 september
Zalmfilet met dillesaus en rijst en groente / vla flip met bessensap
en slagroom

Vrijdag 24 september
Uiensoep met kaascrouton / karbonade De Rotonde met salade
en frieten

Maandag 27 september
Gesloten.

Dinsdag 28 september
Wiener schnitzel met geb. aardappels en salade / ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (0575) 55 15 19.
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even langs op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Zij is geboren op 14 september 2004 om 4.05
uur, weegt 3730 gram en is 52 cm lang.

Bas en Kizzy Vriend-Roelvink

De Boonk 17
7251 ES Vorden
Tel. (0575) 52 25 34
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Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van on-
ze dochter en ons zusje

1 6 september 2004

Wiersserbroèkweg
7251 LG Vorden
Tel. (0575) 55 6

, -
i %

Intens gelukkig geven wij kennis van de geboorte
» van onze dochter

Charlotte
Martienique Joséphine

Charlotte is geboren op 14 september 2004.

LUC en Bianca Hermans-Weulen Kranenbarg

2152 JA Nieuw-Vennep

Henk Reerink
en

Joke Stapelvoort-Turk
hebben het genoegen u kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk op 1 oktober 2004.

Het huwelijk wordt bevestigd om 11.00 uur in de
trouwzaal van kasteel Vorden te Vorden.
Aansluitend zal de kerkelijke inzegening om 12.00
uur plaatsvinden in de NH Kerk te Vorden.

U bent van harte welkom op onze receptie van 15.30
tot 17.00 uur in café-zaal 'de Herberg', Dorpsstraat
10 te Vorden.

Vanaf medio september wonen wij beiden:
Burgemeester Galleestraat 15
7251 EA te Vorden.
Tel. (0575) 55 30 43

Frank van Zeeburg
en

Anouk Peters
geven elkaar het ja-woord op vrijdag 1 oktober om
14.00 uur in het Gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

In plaats van kaarten

Zaterdag 2 oktober 2004 hoopt

A.D. Winkel-Pardijs
haar 80ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 15.00 tot
18.30 uur bij 'de Herberg', Dorpsstraat 10, Vorden.

Almenseweg 33,
| 7251 HN Vorden

Herinner haar, zoals ze was toen ze alles nog kon,
Genietend van geurende bloemen in de stralende zon

Heden is rustig ingeslapen

Maria Elisabeth (Marie)
Bosman-Jonker

Sinds 27 oktober 2001 weduwe van Bernardus Bosman

* Zevenaar 25 mei 1909 t Zutphen, 13 september 2004

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het verzor-
gend personeel van Sutfene "Leeuwerikweide" af d.
Hackfort 2 en Jobstede voor de liefdevolle verzorging.

B. Bekman
(Executeur)

Corr. adres:
De Horsterkamp 13,
7251 AZ Vorden

De begrafenis heeft op 16 september plaatsgevon-
den op de Algemene Begraafplaats te Zelhem.

„Een gewone vrouw, een bijzondere vrouw,
gewoon een bijzondere vrouw."

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van
haar mochten ontvangen, delen wij u mede dat
onverwacht van ons is heengegaan mijn vrouw,
onze moeder en oma

Daatje Bosch-Bultman

in de leeftijd van 76 jaar.

L.J. Bosch

Willy en Fons
Danny

Dick en Heidi
Keivin, Mike, Des/

7251 XZ Vorden, 16 september 2004
Het Hoge 50

De crematie heeft op dinsdag 21 september in
crematorium Slangenburg te Doetinchem plaats-
gevonden.

GRAFMONUMENTEN

Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoals:

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

"Wat u zegt: zo'n troonrede
maakt hongerig"•j

Best zware kost zo'n troonrede. Daarna mag je jezelf
best trakteren op onze Kip Orange met sinaasappel-
mootjes, pinboompitten en honing, omwikkeld met

plakjes ontbijtspek. Zo vorstelijk lekker dat je spontaan
roept: " Leve de Kip Orange, hoera , hoera, hoera!"

Vleeswarenkoopje jm CO

Gebraden Rosbief
Vleeswarenspecial

100 gram €

100 gram €

Keurslagerkoopje

4 Filetlapjes
+ GRATIS 100 gram €
Filet American
Special

Kip Orange 100 gram €
Speciaal aanbevolen

Beenham-salade 100 gram €
Weekaanbieding

4 Schouderkarbonades €
Weekaanbieding

KipSChnJtzel 100 gram €

Kippeling overheerlijke
stukjes kip
250 gram + GRATIS smulsaus €

1!
1.25
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3.-98

y Vlogman, keurslager
Zutphenscweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta S?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575)'51 2 9 3 1
Uw uitvaartverzorgers:

Pieter Kingma, Wiljah Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:

Marcel te Boome.

VACATURE
De parochie Christus Koning / Antonius van Padua

Vorden / Kranenburg is op zoek naar een

enthousiaste dirigent
en muzikaal begeleider(m/v)

voor ons kinderkoor de Kerkuiltjes

Het kinderkoor repeteert l keer per week en
verzorgt l keer in de 4 tot 6 weken de zondagsdienst.

Het koor bestaat uit een 30-tal kinderen
in de leeftijd van 8 tot 13 j aar.

Lij kt het u iets om dit koor te begeleiden dan wordt
u van harte uitgenodigd contact op te nemen met:

Carin Fransen, het Jebbink 9c, 7251 BH Vorden
Tel. 0575-552322 of 06-53771429

email: carop@tip.nl



non
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefje of geef een tip.

Het is tenslotte altijd weer moeilijk om
geschikte onderwerpen aan te kaar-
ten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan
worden en onder het pseudoniem "de
Baron van Bronckhorst" wordt hier
dan een leuk verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden, tel:
(0575) 55 W W, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

e r ê uut
Kabaal in t buutengebied van
Bronkchorst. In 'n tweeduus-
tern nog effen an de kuier met
t mooie wear. Mieneken is foe-
terig op ieder en ene. En na-
tuurlijk, den enen is allereerste
eurnjan.

Mieneken kriewelig:"Wat is dat
toch veur een enorm kabaal? Elk
weekend is het raak tegenwoor-
dig."
Jan verwonderd, of hij dat verhel-
pen kan? :"Wat bedoel iej? Die mu-
ziek ? Daor hebt ze feest! Dit kear
een buurtfeest en effen terugge de
voetbal. Zovul jaor bestaon en dao-
rum twee dage feest. Nieje tribu-
nes en zo mear. Ze kriegt het mera-
kels mooi veur mekare." Mieneken
fel:" Maor daor hooft wiej toch on-
zen nachtruste neet veur op te of-
feren?. Ze waarn jao nao midder-
nacht nog an't kabaal schoppen.
Dat zal vannacht wel wear net zo
angaon. Kilometers in de omtrek.
Te gek veur woorde." Jan tegen
zien zin in de verdedeging:" Och
dat vult wa met. Ai zelf maor naor
binnen gaot en oew T.V. iets har-
der anzet dan heur iej dat lawaai
neet mear. En muziek heurt biej
een feest. En dat jonge volk wil dat
zo." Mieneken neet tevreane:" Nou
iej stapt maor op de fletse en gaot
er maor is hen. Iej kent wel volk
van dat bestuurJej zegt dat ik nor-
maal slaopen wille. De grote zalen
in 't dorp mot heupe geld uutge
ven um lawaai naor de omgeving
te veurkomn, en hier in 't buuten-
gebied kumpt het er niks op
an?"Jan grip nog neet zo dadelijk
de fletse umme ze daor de waor-
heid te zeggen. Daor vult ja nooit
te praoten met dat muziek volk.
Zelfheffe daor ok wel last van. Biej
elk gebeurn wordt muziek biej te
passé kump moi eartste al oppas-
sen waor ai gaot zitten. Neet te
kort biej die grote boxen. En dan
nog., al praotend mekare in de oar-
ne schreeuwn.
De muziekanten denkt ho mear la-
waai ho better. Mieneken: "Biej ne
brulfte is dat tut daoran to. Die
grote zalen hebt ja wel zovulle

geld motten betalen zodat neet 't
hele dorp d'r van mee geniet. Maor
zoas dit in 't butengebied? Dat is
toch onzinnig? De ene wekke Baby
Biggen Bal. Dan is den gekken
voetbal an de beurte en dan is 't
biej 't Praothuus in ne grote tente.
Dit kear is't buurtfeest. Net as met
roken en ne wind laoten dat dooi
neet as fatsoenlijk mense. Iej weet
dat een ander daor las van hef. Ma-
or een hoop kabaal maken, een an-
der d'n mooien zommeraoven ver-
pesten dat mag wel? Of durft gin
mense daor wat van te zeggen?
Kriegt ze daor ne gemeente ver-
gunning veur? Geet dat zo gemak-
kelijk? Elke katten karmis in 't
buutengebied feest met kabaal?"
Jan hef daor gin antwoord op. En
lup naor binnen naor de nationale
kiekkaste. Meineken foeterd Jan
achternao: "Het liekt wal of t'r niks
anders mear van belang is dan dat
voetbal gedoe. Wekkenlang T.V.
sport in Griekenland. Soms dech
ze, ze hadden die T.V. niet uut mot-
ten vinden. Daor was earst vanne
zommer dat domme gedoe, dat in-
ternationale voetbaln. Kats van
streek ton die Van ons' met de kop
tussen de kneene op huus an
kwammen. Het leek wel of uns na-
tionale belang d'r met emeuit
was.Wat een geweldigen onzin!
Stel oew toch is veur dat ze wonn
hadden? Dat was half nederland
stapelgek eworn. Zelfs de minister
president was nog op de tribune
ton ze 't verloorn in Portugal. En
dat is toch anders een nuchter
man.' Allemaol mesjokken van
zo'n stel voetballers. Een stel biej
mekaar die hard loopt en zonne
bal hen en wear schupt en dan wel
zo, dat ze mekaar an de gang holt.
Soms zonder een doelpunt te ma-
ken. Moderne afgoden bunt dat.
En daor verdeent die knapen dan
miljoenen met. Deur Jan Publiek
vereert as helden. Wat zonne Jo-
han Kruif zeg is nog belangrieker
dan de minister. Gin wonder dat
die knapen, vake neet mear oplei-
ding dan de lagere schole, naost
eure voetbal schoene gaot lopen.
En dach ze, gelukkig, die gekte hek

gehad. Maor dan steet de T.V. dach
en nach an umme de fietsers te
volgen in Frankriek. Wie of daor in
ne gelen trui mag fietsen. Ze zol-
len zik ja dood fietsen. De inspan-
ning van zonne sportman is zo
groot dat ze in de nach an de zuur-
stof flesse mot. En hier., eurnjan is
al net zo gek as de rest. Den meend
datte ok zo'n betien fam. is van al
dat sportvolk. Hij prut met andern
oaver 'onzen' dit en 'onzen' dat en
hij hef t'r nog nooit ene in leaven-
de toestand ezene. Vrogger waarn
Baronnen en Hertogen en Konin-
gen heel hoog verheven boaven 't
gewone volk. Wie weet no onder-
tussen dat zuk volk ok gewoon na-
or de W.C. mot. En ton kwammen
film sterren. Ok super mensen.
Hoewel ze alleen maor een veurge
kouwd versjen op zegt. Ja ze mot
d'r knap oetzeen dat wel en goed
kunnen vriejen op commando. In
onze tied bunt de sportmensen de
nieuwe Goden, de grote helden.
Better betaald dan de ministers.
Maor Mieneken dech d'r anders
aover. Zij weet wal nuttiger wark.
At d'r ene in huus de tied verk-
nooit, in dit geval eurn Jan, dan is
dat wal genog. At Jan wear is zit te
springen op 'n stool: "Stel oew
toch neet zo an! Ton oew eigen
dochter slaagden veur eur laatste
exsamen , waor ze enorm veur ep-
loeterd hef, vond iej dat heel ge-
woon. Ik stellen veur umme saam
te gaon etten umme dat te viern.
Dat was neet neudig. Gaot toch is
ne keare an oew wark. De tuin is
verwaarloosd, d'r mot neudig ge
varfd worden. Onzen outo zuut er
neet oet. In de hoesholding dooi
gin flikker." Jan truk de deure ach-
ter zik dichte. De tuin de hoeshol-
ding? Gin onderwerpen um oaver
te praoten ai op 't wark komt.Gin
hond kan het wat schellen of iej al
dan neet mooie bloemen in oewn
tuin hebt. Maor ja hij zal zik toch
wat motten anpassen. Met Miene-
ken mot hij de tied deur en naor
bedde zo straks. Ok in het moder-
ne Bronchorst hef de vrouwe vake
het laatste woord.

De Baron van Bronckhorst

D66 in Hengelo op donderdag 30
september met de burger aan tafel
De 3e dinsdag in september was
het Prinsjesdag. De regering
kondigde opnieuw een "broek-
riem aanhalen" beleid aan. Op
de 3e woensdag in november
2004 kunt u bepalen wat belang-
rijk is.

Door bij de gemeenteraadsverkie
zing voor de nieuwe gemeente

Bronckhorst te stemmen op de par-
tij die het belang van Bronckhorst
en u het beste dient. Welk belang
dat is voor de Hengeloërs wil D66
rechtstreeks van u horen op don-
derdag 30 september in Hengelo.
Op die dag worden bedrij fsbezoe
ken gebracht en gesproken met
ondernemers en middenstanders.
Indien u wilt meedenken, uw poli-

tieke hart wilt luchten en eindelijk
eens wilt zeggen wat u er van vindt
of een pleidooi wilt houden voor
wat echt belangrijk is in Hengelo
wordt u van harte uitgenodigd. U
kunt van 19.30 tot 21.30 uur aan
tafel schuiven met D66 en haar
lijsttrekker Anneke Hacquebard
opdonderdag 30 september in café
Langeler, Spalstraat 5, Hengelo.

Spoorwerkzaamheden op
NS station Zutphen
Tijdelijk geen treinverkeer tussen Deventer, Hengelo
en Winterswijk
In opdracht van ProRail werkt
aannemer BAM Rail aan het
spoor op NS station Zutphen.
De werkzaamheden vinden
plaats tussen de sporen l en 2,
en op een gedeelte van de
spoortunnel. De aannemer
voert het werk uit van zaterdag
18 september tot en met zon-
dag 14 november. De werk-
zaamheden hebben gevolgen
voor het treinverkeer.

De werkzaamheden bestaan
hoofdzakelijk uit het vervangen
van zes wissels en 500 meter spoor
inclusief ballastgrind. Uiteraard
probeert de aannemer de (ge
luids)overlast zoveel mogelijk te
beperken. Toch kan er enige hin-
der van de werkzaamheden ont-
staan. Omwonenden van het spoor
zijn hierover inmiddels per brief
geïnformeerd.

Gevolgen weg- en treinverkeer
In verband met de werkzaamhe-
den is er vanaf zaterdagnacht 23

oktober, 00.00 uur tot maandag-
ochtend 25 oktober, 05.00 uur
geen treinverkeer mogelijk van
Zutphen naar Deventer, Hengelo
en Winterswijk v.v.

In de zelfde periode zal de spoor-
wegovergang 'Overweg', tussen de
Havenstraat en Nieuwstad, voor al-
le verkeer geheel zijn afgesloten.

Informatie over gevolgen trein-
dienst
Reizigers voor de trajecten Deven-
ter en Hengelo kunnen voor meer
informatie kijken op www.ns.nl
en Teletekstpagina 754, of bellen
naar 0900 -1475 (€ 0,35 p.m.). Bij
de NS-verkooppunten ligt de fol-
der 'Gewijzigd treinverkeer' met
uitgebreide businformatie en in-
formatie over werkzaamheden el-
ders in het land.

Reizigers voor het traject Winters-
wijk kunnen voor meer informatie
kijken op www.syntus.nl of bellen
met 0314-350111.

Passage
De vakantie is weer voorbij en
iedereen is al weer met van alles
aan de slag. Ook bij Passage zijn
weer veel mensen heel druk ge-
weest en alles is weer klaar voor
het nieuwe seizoen.

Men wil dit keer vrolijk beginnen
en daarom heeft Passage de "Knup-
duukskes" uitgenodigd. Zij bren-
gen folkloristische dansen, met
tussendoor conferences (in het dia-
lect natuurlijk), afgewisseld met
een show van kleding uit de tijd
1910/1930.

Een uitgelezen avond om eens te
komen kennismaken met de vrou-

wen van Passage. Men nodigt daar-
om vrouwen uit van alle leeftijden
en van alle kerkelijke richtingen
om eens vrijblijvend deze avond
mee te beleven. Men komt 28 sep-
tember a.s. bij elkaar in Het
Dorpshuis. Ook heeft Passage nog
een gezamenlijke avond met de
Vrouwen van Nu uit Vorden en
Warnsveld en met de 2 Passages
uit Warnsveld op woensdag 29 sep-
tember a.s. in het Dorpshuis. Deze
avond zal worden verzorgd door
de Welkoop. Hoe de avond er pre
cies uit zal zien is nu nog niet be-
kend, maar houd deze avond
vrij, want het wordt heel bijzon-
der.

Collecteweek Dierenbescher-
ming start op dierendag
Vanaf 4 tot 9 oktober komen de
vrijwilligers van de afdeling
Zutphen en Omstreken weer
langs de deuren om te collecte-
ren voor de regioactiviteiten.

Want de gehele opbrengst van de
collecte komt ten goede aan de Af-
deling bestaande uit de gemeen-
ten Zutphen, Warnsveld, Gorssel,
Lochem, Vorden, Steenderen,
Brummen en het dorp Voorst.
De opbrengst wordt besteed aan
de opvang van (zwerfdieren in het
Dierentehuis "De Bronsbergen",
de Dierenambulance, het castra-
tie- en sterilisatieprogramma voor
vooral zwerfkatten alsmede de
Landelijke Inspectiedienst.
Ook het werk van de Kids for Ani-
mals waarbij kinderen vertrouwd
worden gemaakt met de dieren be-
hoeft onze steun.

Dierenleed is helaas nog steeds
aan de orde van de dag hetgeen
blijkt aan de duizenden verwaar-
loosde dieren die ieder jaar weer
in beslag genomen moeten wor-
den door de Inspectiedienst, de
malafide hondenhandel waarbij
in donkere schuren massa's teefjes
onder zeer slechte omstandighe-
den zoveel mogelijk puppies moe
ten produceren.
Zieke en/of bange en agressieve
dieren zijn hiervan vaak het ge
volg.
Terwijl de landelijke Dierenbe
scherming een campagne heeft ge
start voor een betere wetgeving op
dit gebied is het de taak van de af-
deling om voorlichting te geven
opdat men geen honden meer
koopt bij dit soort fokkers.
Voor meer informatie: Afdeling
Zutphen en Omstreken, tel. (0575)
55 66 68

Collectanten gezocht
De dierenbescherming afdeling
Zutphen zoekt vrijwilligers die
in de week van 4 t/m 9 oktober
willen collecteren

De opbrengst van deze collecte die
overigens geheel ten goede komt
aan de afdeling, is hard nodig
want dierenleed is nog steeds aan
de orde van de dag.
De Dierenbescherming probeert
waar mogelijk dieren in nood te

helpen door ondermeer het opvan-
gen van (zwerfdieren in het die
rentehuis "De Bronsbergen", het
laten rijden van dierenambulance,
castratie en sterilisatieprogram-
ma's enz.
Daarom vraagt de Dierenbescher-
ming aan iedereen die in de be
treffende week tijd kan vrij maken
om zich als collectant te melden.
Men kan zich aanmelden bij: Diny
te Velthuis tel.: (0575) 55 66 68



Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - s-Heerenberg - Hengelo - Lichten voorde

modekoopjes
diverse
damesrokjes
norm. 14,99 nu voor:

CITY LIFE
vest
mt. S - XXL
norm. 12,99 nu:

CITY LIFE
shirt
mt. S - XXL
norm. 9,99 nu:

CITY LIFE
pantalon
mt. 38 - 44
norm. 21,99 nu:

cuintc
FA S Hl O Nj

mode voor het héle

De kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad 'echt' gelezen.
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t e i e n i s m o d e
Nieuwe breigarens
Tweed • Chenille • Mohair • Wol/Acryl • Effectgaren

Nieuwe breiboeken
Baby • kinderen • dames • heren

Borduurpakketten
Telwerk • voorgedrukt • kussens keus uit 500

Sokkenwol
per bol

DMC-
borduurzijde
per streng

En nog veel meer borduur-,
brei- en haakmaterialen.

Hartelijk welkom!
Krommeweg 17, Elspeet
Tel. 0577-491411

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, arwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

50 jaar? Huur 'n Sara of
Abraham 4,5 meter € 115.-.

Ooievaar 4,5 meter € 35.-
per dag min. 3 dagen.

Geboortefles 4 meter € 25.-
per dag min. 3 dagen.

Springkussen 4 x 4 m € 125.-

Wijbath Sky Advertising BV
Deventer (0570) 63 58 58

Onafhankelijk, betrouwbaar

ADVIES OP MAAT
onze
voordeel
hypotheek v.a.2,60%
Bel direct (0573) 40 84 40

Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen
Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl

Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.

DINSDAG T/M ZATERDAG

Deze week heeft uw groenteman een ge-

zonde "vitaminetas" in de aanbieding

2 kilo Elstar

10 hand-pers sinaasappels

1 kilo handperen

10 zoete mandarijnen

+ 4 heerlijke kiwi's GRATIS

Samen voor maar € J • \f \f

Hollandse Bloemkool

O OQ
• w ̂

Raadhuisstraat 51 b
7255 BL Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 10 54

Klein
Westland

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN

TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES
De salade van de week!

EI-PREI SALADE
250 gram NU van 1,99 voor

c1.50
Nieuw bij uw groenteman!

AARDAPPELGRATIN
aardappelschijfjes in roomsaus

even in de oven en klaar.

500 gram nu €1.75
Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

René Hangers Meubelmakerij
Bezoekadres: Hoogstraat 29, Toldijk
Postadres: Weth. Campermanstraat l O

7227 DT Toldijk
Tel. 06-1030 3130 / 0575 -543 555

- Meubels op bestelling o.a.: tafels, kasten, bedden
- Keukens
- Winkelinterieur
- Restauratie van diverse meubels
-Etc.

Geopend op donderdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.
Bezoek bij voorkeur op afspraak.



Vader Henk en dochter Rinie Heuvelink runnen met
veel liefde voor dier en
Zaterdag 26 september open dag

"Stal Eijerkamp"
" Wij zijn in feite leverancier
voor de rijverenigingen. De
jeugd leert bij ons pony rijden
en wordt later veelal lid van een
rijvereniging zoals bijvoor-
beeld bij de LR en PC "De Graaf-
schap" in Vorden, zo antwoordt
Henk Heuvelink op onze vraag
of een particuliere manege wel-
licht een bedreiging vormt voor
een rijvereniging.

In feite is een manege dus een
meerwaarde voor een rijvereni-
ging, zo bleek uit de reactie van
Henk. Het bedrijf of beter gezegd
VOF "Stal Eijerkamp" wordt ge-
rund door vader Henk en dochter
Rinie Heuvelink, waarbij ook de in-
breng van moeder Rikie niet on-
vermeld mag blijven. Het bedrijf is
gelegen nabij de rotonde aan de
Vordenseweg 22 ( vanuit Vorden
richting Zutphen)

" Een uit de hand gelopen hobby is
een bedrijf geworden", zo zegt
Henk Heuvelink lachend. Zondag
26 september houdt "Stal Eijer-
kamp" een open dag. Om te laten
zien hoe de "stal" zich de afgelo-
pen jaren heeft ontwikkeld en zich
in haar genre een plek heeft ver-
worven. Het feit dat er wekelijks
circa 200 kinderen ponyrijles c.q.
paardrijles krijgen, spreekt wat
dat betreft boekdelen. En dan te
bedenken dat Henk Heuvelink van
huis- uit niets "had" met pony' s
en paarden.

Henk daarover:" Mijn ouders had-
den vroeger aan de Oude Borculo-
seweg een boerderij. Zelf ben ik
nooit boer geweest. Ik werkte in de
bouw en vanaf 1974 was ik aanne-
mer. Een jaar eerder hebben wij
deze woning, die de naam " Eijer-
kamp " droeg, gekocht. In 1976
heb ik voor mijn dochter Jorien
een pony aangeschaft. Jorien was 5
jaar en wilde graag een pony, je
weet hoe dat gaat". " Ze was een
beetje verwend en daarom kreeg

ze een pony", zo zegt de thans 25
jarige zus Rinie gekscherend!
Henk Heuvelink: " Tot dat mo-
ment had ik nog niets met paar-
den.

Toen Jorien lid werd van de LR en
LC "De Graafschap" heb ik een
mooie rij pony voor haar gekocht.
Ik kreeg bij de koop wel het advies

ke rijvereniging en ponyclub "De
Graafschap".

Veulentje gefokt
Onder zijn leiding werd er een
aantal jaren geleden, aan de Ha-
melandweg in Vorden een prachti-
ge accommodatie ( manege) neer-
gezet. De verdiensten van Henk
voor de vereniging werden be-

het lesgeven ook bij zus Rinie met
de paplepel ingegoten. Omstreeks
1995 nam zij de taken van haar ou-
dere zus over. Het aantal pony" s
inclusief "kleine paarden" was in
de negentiger jaren tot circa tien
uitgegroeid. Toen Henk Heuvelink
in 1997 met het werk als aanne
mer stopte, kon hij zich nog meer
gaan bezig houden met" de uit de

deze pony niet voor de kar te span-
nen, dus heb ik toen ook maar een
Fjord ( paard) bijgekocht", zo zegt
hij.
En hoe gaat dat verder in de prak-
tijk, een kind wordt lid van een
vereniging, ouders komen kijken,
gaan mee naar wedstrijden en
voordat ze het weten is een " ou-
der" zomaar bestuurslid! Dat over-
kwam ook Henk Heuvelink. Op ge
geven moment werd hij zelfs voor-
zitter ( 6 jaar lang) van de landelij-

loond toen hij als voorzitter stop-
te. Hij werd toen ere- voorzitter,
een titel waar Heuvelink toch wel
verguld mee is. Intussen was de
liefde voor paard en pony verder
gegroeid. Bij de "Heuvelinks" werd
een veulentje gefokt, het veulen
bleef en zo is het eigenlijk begon-
nen "stapje voor stapje". Dochter
Jorien was nog maar amper veer-
tien jaar of zij gaf al les aan meis-
jes uit de buurt. Intussen werd het
omgaan met pony s en paarden en

hand gelopen hobby". Dochter Ri-
nie besloot in 2000 met het lesge-
ven te stoppen. Het bloed kroop
echter waar het niet gaan kan en
dus keerde Rinie op l januari 2003
weer in haar vertrouwde omge-
ving terug. " Stal Eijerkamp" was
een jaar eerder al officieel van
start gegaan.

Prachtige namen
Henk Heuvelink had intussen toe-
stemming gekregen om een mane-

ge te gaan bouwen. Een prachtig
onderkomen waarin momenteel
24 pony1 s / paarden zijn gestald.
Henk en Rinie kennen alle dieren
bij naam: Jasmijn, Happy, Chicco"
etc, allemaal prachtige namen, dat
wel. Rinie Heuvelink: " In januari
2003 zijn we tevens officieel gaan
registreren, leskaarten en alle ad-
ministratieve rompslomp via de
computer. We geven thans aan cir-
ca 200 kinderen les, waarvan 185
meisjes. Die vinden het namelijk
leuk om dieren te vertroetelen", zo
zegt ze. "Jongens gaan liever voet-
ballen of crossen", zo vult vader
Henk aan.

Volgens Rinie Heuvelink is de
ideale leeftijd om met ponyles te
beginnen, tussen de acht en tien
jaar. "Dan leren de kinderen het
gemakkelijkst. De minimale leef-
tijd om aan te vangen bedraagt zes
jaar. De kinderen volgen dan eerst
een proefles om te kijken hoe het
gaat. Zij rijden dan met een groep-
je mee. Wanneer het bevalt dan
nemen ze veelal een leskaart ( 10
lessen)". Zelf geeft Rinie dagelijks
vier uur les. ( Elk uur zeven kinde-
ren tegelijk). "Dan heb ik het ook
wel gehad, dan ben ik helemaal
munt. In totaal geef ik wekelijks
20 uren les", zo zegt ze. Behalve Ri-
nie geven ook drie parttimers les.
Vader Henk verzorgt de dieren en
heeft daar zijn handen meer dan
vol aan.

Vader en dochter hebben n ding
gemeen: " ze vinden het ontzet-
tend leuk om met dieren en kinde-
ren om te gaan". Zondag 26 sep-
tember dus een open dag, dan
wordt "Stal Eijerkamp" voor het
publiek open gesteld. Die dag zul-
len er voor de jongens en meisjes,
die al minimaal een jaar rijden,
dressuurwedstrijden worden geor-
ganiseerd. Daarnaast geven de in-
structrices een aantal demonstra-
ties. De open dag vindt plaats tus-
sen 10.00 en 16.00 uur.

Sporters zetten " gemeente Vorden
wel heel duidelijk op de kaart!!!

l oktober Dag van de Ouderen

De gemeente Vorden wordt bin-
nenkort, zoals bekend onder-
deel van de nieuwe gemeente
Bronckhorst. De afgelopen ja-
ren is Vorden heel vaak op de
landelijke kaart gezet, zoals dat
zo mooi heet. Het beste voor-
beeld is wellicht wel de befaam-
de "Achtkastelentocht" op de
fiets. Ten tijde van burgemees-
ter A.E. van Arkel stond de na-
tionale en internationale pers
regelmatig in Vorden "op de
stoep". Wie kende de fietsende
burgemeester nu niet?

Ook op sportgebied is de gemeente
Vorden, dankzij de prestaties van
verschillende sporters, diverse ma-
len landelijk in beeld gekomen.
Kijk naar evenementen die Vorden
in de loop der jaren qua organisa-
tie werd toegewezen. Een paar
voorbeelden: de kampioensrit van
de KNMV, het kampioenschap van
Nederland skeeleren, het landelijk
kampioenschap oriëntatieritten,
dames volleybalinterland Neder-
land- Amerika etc. etc.

Het internationale Wim Kuij per-
toernooi jeugdvoetbaltoernooi dat
jaarlijks wordt georganiseerd. Na-
tionale sportbonden wisten maar
al te goed, moet er in Vorden wat
georganiseerd worden, laat dat
maar aan het Achtkastelendorp
over!

En wat te denken van onze spor-
ters zelf. Telkens weer duikt de

naam van een Vordense sportman
in de landelijke en buitenlandse
pers op. Een verschijnsel dat eigen-
lijk al in de jaren zestig begon.
Toen werd immers motorcrosser
Jan Oosterink kampioen van Ne-
derland. In de jaren daarna en tot
op de dag van vandaag, staat de
Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" bekend om de
"aflevering" van Nederlandse kam-
pioenen. De Vordense damclub
kan ook in dit rijtje geschaard wor-
den, ook zij "leverde" nationale
kampioenen. Een club met de
"echte P.K"s ", de rijvereniging "De
Graafschap" ontbreekt evenmin.
Zo werd vorig jaar Bart Hartelman
kampioen van Nederland. Afgelo-
pen weekend won Arjan Mombarg
de hoog aangeschreven " Univé
Topcompetitie". De wielrenners
van RTV Vierakker/ Wichmond
grossierden de afgelopen jaren in
kampioenen.

Ook internationaal spreken Vor-
dense sporters een aanzienlijk
woordje mee. Neem het jaar 2004.
Skeeleraar Arjan Mombarg werd
afgevaardigd naar de Europese en
wereldkampioenschappen. Erwin
Plekkenpol present tijdens de Eu-
ropese en wereldkampioenschap-
pen Enduro. Thijs van Amerongen
zelfs dit jaar naar twee verschil-
lende wereldkampioenschappen
(veldrijden en het kampioenschap
op de weg ) alsmede een Europees
kampioenschap. Zo maar enkele
voorbeelden van hoe Vorden conti-

nu "op de kaart" wordt gezet!
De gemeente Vorden zette de afge-
lopen jaren steevast uitgebreid "de
vrijwilliger van het jaar" in het
zonnetje. Een prima initiatief van
de bestuurders van ons dorp. Wat
zou het niet prachtig zijn, wan-
neer het gemeentebestuur van
Vorden, als afsluiting van haar
"zelfstandigheid", de kast induikt
om te kijken of er niet ergens nog
een potje is te vinden, waaruit een
speciale avond kan worden beko-
stigd, om die sportmensen te hul-
digen die Vorden mede bekend
hebben gemaakt! Clubbestuurders
in Vorden worden geroemd van-
wege hun organisatorische talen-
ten.

Dus denk ik dat en gemeente- en
sportbestuurders via een petit- co-
mité best een dergelijke "gala-
avond" voor bedoelde sporters van
de grond kunnen krijgen. Als dank
voor bewezen diensten aan de Vor-
dense gemeenschap! En zou het
niet mooi zijn om daar een verkie-
zing aan te verbinden. Wie heeft
in de ogen van de plaatselijke be-
volking in " zelfstandig Vorden"
de beste sportprestatie geleverd,
met andere woorden wie wordt de
absolute sportman van Vorden.

Daarvoor zouden verenigingen en
particulieren bijvoorbeeld een vijf-
tal sportmensen kunnen nomine-
ren en zou genoemd comité de de-
finitieve keuze op een sportgala-
avond bekend kunnen maken!

Ter gelegenheid van deze dag
wil het Nationaal fonds voor de
Ouderen in de maand oktober
in het hele land zgn. Bood-
schappenbegeleidingsdiensten
in het leven roepen.

In Vorden is het al heel lang moge-
lijk om samen met vrijwilligers
van Welzijn Ouderen boodschap-
pen te gaan doen als dat op eigen
kracht niet meer lukt. Voor € 1,50
wordt u opgehaald en met uw
boodschappen weer thuis gebracht.

De Dag van de Ouderen is aanlei-
ding om deze dienst opnieuw on-
der de aandacht te brengen. Daar-
om stellen wij alle ouderen in de
gelegenheid om op woensdag 6 en
woensdag 13 oktober gratis van
deze service gebruik te maken. U

dient zich wel minimaal één dag
van tevoren op te geven.

We hopen dat veel mensen de gele-
genheid aangrijpen om op deze
manier in contact te komen met
de vrijwilligers, het is een uitste-
kende manier om de deur uit te
komen, juist voor degenen die aan
huis gebonden zijn.

Mensen die kennis willen maken
met vrijwilligerswerk zijn van har-
te welkom om op deze dagen hun
diensten aan te bieden en zo wel-
licht een blijvende relatie met het
vrijwilligerswerk op te bouwen.

Natuurlijk blijft het mogelijk om
ook op andere dagen de hulp van
vrijwilligers in te roepen, maar
dan wel tegen betaling van € 1,50

WD stemde tegen extra
krediet voor Sporthal
Voorlichting in Gemeente-
nieuws onvolledig.

De afgelopen weken is de WD-frac-
tie bij herhaling door Vordenaren
aangesproken over het feit dat in
het Gemeentenieuws de indruk is
gewekt dat ook de WD fractie
voor het voorstel van het college
heeft gestemd voor het beschik-
baar stellen van een extra krediet
van €230.00 voor de verbouwing
van de sporthal. De feiten liggen
echter anders. De WD-fractie heeft

het college van B&W duidelijk te
verstaan gegeven dat de wijze
waarop het college heeft geope-
reerd niet door de beugel kon.

Dit mondde uiteindelijk uit in het
indienen .van een motie van afkeu-
ring. Deze motie werd onder-
steund door de PvdA en de fractie
Bakker. Toen het op stemmen aan-
kwam was het echter alleen de
WD fractie die tegen het voorstel
voor een extra krediet heeft ge-
stemd.



AH Hengelo
aktie

AH Hengelo
in aktie

Deze week GRATIS EXTRA AUTOZEGELS op onze aanbiedingen.
Dat BOST LEKKER AAN en schenkt u op

13 november een HAND VOL

voor de

Kaarten
Troeven

Kansen

en 50 tassen vol levensmiddelen (€ 50,00)

Bij elke € 10,OO een gratis zegeltje. Met 20 zegels een volle kaart. Tel uitje kansen! (kaarten).
Kans op een gratis auto of 50 tassen vol levensmiddelen. Ook bij Gall & Gall is het genieten!

Ch KIPROLLADE
3 STUKS OP SCHAAL KILO van 8.55 voor

ChRIB/RUNDER-
LAPPEN

KILO van 10.49 voor

BOLCHRYSANTEN
350

•

OhHUISWUN
DIVERSE SOORTEN

fles 1 liter van 2.99 voor2.50
GULDEN KRAKELING
KRUIDCAKE

stuk

Je blijft je verbazen!
Gun je zelf het grote voordeel van Albert Heijn

GA .
VRIJBUITER

JONGE JENEVER

99
FLES 2 Itr. NU

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO

ch (G)
(O575) 46 12 O5 FAX (O575) 46 46 12
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 -17.00 uur



Arjan Mombarg wint" Univé Topcompetitie
de zwaarste skeelercompetie in Nederland
"Heli's Highway on Wheels" in Eindhoven geen hel voor de Vordenaar!
Koningin Beatrix en prins Char- op skeelergebied een viertal aan- niveau met deelname van super De tweede wedstrijd in Zaanstad

skeeleraars uit Amerika, Australië,
Frankrijk, België, Engeland en Ne
derland. Ingmar Berga werd kam-
pioen. Vordenaar Arjan Mombarg

les van Groot Brittannië heb-
ben zondag de herdenking van
de Slag om Arnhem op de Air-
borne Begraafplaats in Ooster-
beek bijgewoond. Zij legden
ook een krans bij het erekruis
op de begraafplaats. De slag om
Arnhem, in het gebied tussen
Arnhem en Oosterbeek maakte
deel uit van de grootste lucht-
landingsoperatie uit de geschie-
denis: " Market Garden". De we-
reldbekende bevrijdingsopera-
tie van Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog vanuit
België naar de bruggen bij Nij-
megen en Arnhem. Het werd "
een brug te ver"!!

Afgelopen zondag (19 september)
was het precies 60 jaar geleden dat
de geallieerden hun opmars star-
ten in Eindhoven en omgeving. De
opmars van de 101e Airborne divi-
sie van de Amerikanen over de
"Corridor" door onder andere de
gemeenten Son-Breugel, Sint Oe
denrode, Veghel via Overloon naar
Arnhem werd al snel omgedoopt
tot de " Heil' s Highway". Zondag
werd deze opmars nog eens dun-
netjes overgedaan, maar dan op
skeelers. Tochten van resp. 60 en
100 kilometer met de historische
omschrijving " Heli's Sixty" en
"Hell"s Hundred". Tevens was het
voor de "professionele" skeele-
raars de laatste wedstrijd die mee
telde voor de "Univé Topcompeti-
tie".

Ook voor Vordenaar Arjan Mom-
barg was het deze zondagmiddag
een historisch gebeuren, want hij
slaagde erin deze Topcompetitie te
winnen en in deze disipline van de
skeelersport kampioen te worden.
De "Univé Topcompetitie" gaat
over vijf marathons, wedstrijden
van 60 kilometer of meer. In het
skeelergebeuren de zwaarste com-
petitie voor de mannen met een
"lange adem". Er zijn in Nederland

sprekende evenementen. Het Ne
derlands kampioenschap, een één-
daagse wedstrijd van 45 minuten
en drie ronden. Dit jaar werd dit
kampioenschap in Vorden gehou- eindigde in het klassement als

werd opnieuw gewonnen door Mi-
chaud. Arjan Mombarg werd 8e.
De meest spectaculaire race werd
op 7 juli verreden. In deze "Klim
van Steenwijk" werd de Australiër

m skatebon

den en werd Arjan Smit voor de ze
vende keer Nederlands kampioen.

Verder is er het open Nederlands
marathon kampioenschap. Deze
wedstrijd over 100 kilometer die
in Hallum werd gehouden, werd
gewonnen door de Fransman Tri-
stan Loy. Arjan Mombarg eindigde
op de vierde plaats en was daarbij
tevens de beste Nederlander.

De "Univé World on Wheels" com-
petitie omvat 15 wedstrijden. Ook
deze competitie staat op een hoog

vierde, Arjan Smit werd vijfde.

Een nog zwaarder evenement dus
de "Univé Topcompetitie". Ook in
deze categorie weer een grote ster-
ke buitenlandse inbreng. Arjan
Mombarg heeft in deze Topcompe
titie laten zien dat hij het hele sei-
zoen constant in een goede vorm
stak. Tijdens de eerste wedstrijd in
Bantega werd hij vierde, achter
winnaar Cedric Michaud en de Bel-
gen Frank Fiers en Kenny Pierlot,
dus de beste Nederlander.

Michael Byrne winnaar, de Belg
LUC Bartholomeeussen werd twee
de en Arjan Mombarg derde. De
voorlaatste wedstrijd in Alem Ie
verde een zege op voor de Belg
Kenny Pierlot met Arjan Mombarg
op de vierde plaats.

Na vier wedstrijden voerde Arjan
Mombarg het klassement aan met
105 punten; 2 Frank Fiers, België
102 punten; 3 LUC Bartholomeeus-
sen, België 101 punten; 4 Michael
Byrne, Australië 84,1 punten. (Bij
de eerste zes, Arjan Mombarg als

enige Nederlander! Uitgangspunt
voor de start in Eindhoven: zou Ar-
jan Mombarg bij de eerste drie ein-
digen dan zou hij sowieso winnaar
worden van deze Topcompetitie.
Zou de Vordenaar bijvoorbeeld
vierde worden en Frank Fiers zou
winnen, dan ging het kampioen-
schap naar de Belg. Dus stond de
"Hell"s Highway on Wheels" in het
teken van een echte "Holland- Bel-
gië"! De voornaamste taak voor Ar-
jan om de Belgen achter zich te
houden. Arjan na de race: " Het is
absoluut geen "hel" geworden, het
ging zelfs vrij gemakkelijk van-
daag. Alleen goed opletten waar
mijn concurrenten reden en op-
passen voor valpartijen.

Bovendien hebben mijn ploeg-
makkers Cedric Michaud en Arjan
Smit de koers gecontroleerd. Tem-
po hoog gehouden en indien no-
dig de gaten dicht rijden. Dus was
er in feite niets aan de hand. Ik
kon het zelfs niet nalaten om toch
een paar keer de aanval te zoeken.
Aanvallen zit nu eenmaal in mijn
aard. Op gegeven moment heb ik
Cedric aangegeven "ga maar". Er
ontstond een kopgroep zonder
mijn naaste concurrenten. Ingmar
Berga won uiteindelijk met Cedric
op de tweede plaats. Arjan Smit
trok zodanig de sprint van het pe
loton aan, dat ik deze sprint kon
winnen. De negende plek was
ruim voldoende om de eerste
plaats in het eindklassement te be
houden, zelfs nog te vergroten. Na-
tuurlijk hartstikke blij dat ik de
Topcompetitie heb gewonnen. Een
bevestiging van de vorm en een be
vestiging dat ik met de beste skee
leraars mee kan. Ik heb het in deze
competitie ook veelal alleen moe
ten doen. Ja, inderdaad mijn beste
skeelerseizoen tot dus ver", aldus
Arjan Mombarg. Bij thuiskomst
zondagavond, gingen de skeelers
direct in het vet. Aan het eind van
de week worden de schaatsen
weer ondergebondenü

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

Koor Inspiration Vorden:
ook voor mannen!

In deze column vertel ik u over
voorvallen uit mijn praktijk
voor klassieke homeopathie.
Hiermee wil ik u duidelijk ma-
ken wat klassieke homeopathie
nou eigenlijk inhoudt en laten
zien dat een heel breed spec-
trum aan klachten homeopat-
hisch behandeld kan worden.
Dit gebeurt door het zelfgene-
zend vermogen dat iedereen
heeft, te stimuleren.

'... ALSOF MIJN BENEN
OPLOSSEN IN HET NIETS ...'
Net als de vorige keer wil ik ingaan
op de 'het gevoel alsof-sensatie. Dit
is een beschrijving van de manier
waarop mensen hun (pijn-)gevoel
uitdrukken. De vorige keer ben ik
vooral in gegaan op het fysieke as-
pect van dit gevoel, als een om-
schrijving van lichamelijke pijn,
jeuk of kriebel. Deze keer wil ik in-
gaan op mentaal-emotionele sensa-
ties. Deze worden dus niet ervaren
vanuit een lichamelijk gevoel van
bijv. pijn, maar zijn een omschrij-
ving van een gevoel dat iemand
overkomt in een bepaalde situatie.
Vaak gehoorde beschrijvingen zijn
bijvoorbeeld 'het gevoel alsof er ie
mand is die naar me kijkt', 'het ge
voel alsof er iets levends in mijn
buik zit','het gevoel alsof ik uit
twee delen besta'. Deze categorie
'het gevoel alsof vertegenwoordigt
een sensatie die een uiting vormt
van een dieper gelegen gevoel. Het
is als het ware de spreekbuis van
hoe iemand zich wezenlijk voelt.
Een gesprek is er in zo'n geval op
gericht om samen met de patiënt

dit wezenlijke gevoel helder te krij-
gen. Dan wordt vanzelf ook de
functie van de sensatie duidelijk:
wat zegt dit gevoel nou eigenlijk?
Ter illustratie hiervan volgt nu een
casus uit de praktijk.

HYPERVENTILATIE:
Een vrouw van 47 jaar komt op ge
sprek omdat ze last heeft van hy-
perventilatie. Het is 3 jaar geleden
begonnen nadat ze ruzie had ge
had met haar dochter. Een aantal
keren per maand krijgt ze een aan-
val, telkens zonder een duidelijke
aanleiding. Wel zegt ze dat de situ-
atie haar elke dag bezighoudt. Het
maakt haar gejaagd en rusteloos.
Met haar man kan ze de situatie
niet bespreken. Hij vindt dat hun
dochter destijds duidelijk is ge
weest en hij wil er niets meer over
horen. De vrouw beschrijft een
aantal symptomen die algemeen
zijn voor hyperventilatie zoals
ademnood, benauwdheid, druk op
de borst, forse hartkloppingen,
licht in het hoofd, tintelingen. Eén
symptoom springt er voor mij uit,
ze beschrijft namelijk het gevoel
'alsof mijn benen oplossen in het
niets'. We praten verder over dit
gevoel, en gaandeweg vertelt ze
dat ze dit gevoel vaker heeft ge
had, ook niet samen met de hyper-
ventilatie. Op momenten dat ze
zich moet begeven tussen een
groep mensen die ze niet goed
kent overvalt ditzelfde gevoel
haar: ze weet zich geen houding te
geven, voelt zich onhandig en
door iedereen bekeken, haar be
nen lijken dan op te lossen, en ze

is zichzelf helemaal kwijt, ze blok-
keert totaal. Als ik doorvraag over
wat er met haar benen gebeurt
vertelt ze dat haar onderbenen op
een gegeven moment weg 'zijn',
en dat ze zich dan letterlijk kleiner
voelt dan de andere mensen. Maar
ze vertelt ook 'die andere mensen
weten allemaal veel meer dan ik,
ik ben maar een poetsvrouw'. Deze
vrouw voelt zich dus in meerdere
opzichten kleiner dan anderen.
Het gevoel dat haar benen oplos-
ten drukt dus ook haar gevoel uit
letterlijk kleiner, 'minder', dan an-
dere mensen te zijn. Het gaf dus
uitdrukking aan het gevoel hoe ze
zichzelf wezenlijk ervaart.
Het voorgeschreven homeopat-
hisch middel, Barium-iodatum,
bracht een behoorlijke verbetering
van haar hyperventilatieklachten.
Maar met het behandelen van al-
leen de klachten zouden we in we
zen enkel het topje van de ijsberg
aanpakken. Dus was de volgende
stap om aan de hand van een aan-
tal homeopathische basis-midde
len mevrouw meer een gevoel van
zelfvertrouwen en zelfrespect te
laten ervaren, en het vermogen te
ontwikkelen om ook in moeilijke
situaties zichzelf niet te verliezen.

Tot over twee weken. Ik zal dan
schrijven over bekkeninstabiliteit.
Frans Quirijnen, Klassiek Homeo-
paat, NVKH geregistreerd - vergoe
ding door zorgverzekeraars, Ge
zondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld
email: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76.

De open repetitie waar koor In-
spiration uit Vorden het sei-
zoen mee startte was een suc-
ces. Er waren bijna meer kijkers
en meezingers dan leden en het
waren allemaal dames.

Het was een rommelige maar ge
zellige avond waarbij ook nog
flink werd gezongen. De sopranen
en alten hebben er nu versterking
bij. De tenoren en bas dreigen
daardoor overstemd te raken. Ter-
wijl juist deze partijen een vier-
stemmig lied net dat stukje extra
geven of juist de basis vormen.

Mannen tussen de 25 en 65 jaar
zijn daarom meer dan welkom.
We zingen elke woensdagavond
van 20.00 - 22.00 uur in school 'Het
Hoge' in Vorden. Liederen instude
ren is leuk, maar nog leuker is het

om ze voor publiek ten gehore te
brengen.

Op het programma van Inspira-
tion Vorden staan al weer diverse
optredens. Op zondagmorgen 26
september werken we om 10.00
uur mee aan de viering in de Her-
vormde Kerk van Hummelo en op
dinsdagavond 26 oktober verzor-
gen een avond in ziekenhuis het
Spittaal in Zutphen. In 2005 heb-
ben een jubileum en dat wordt na-
tuurlijk gevierd. Kom eens kijken,
luisteren, meezingen of bel het se
cretariaat of de dirigent voor meer
informatie. Graag tot ziens en
breng gerust de buurman mee!

Secretariaat: Henny Smallegoor,
tel. 0575 - 552657
Dirigent: Piet Fiersma, tel 0575 - 55
3352.

Sensire de Wehme zoekt
vrijwilligers
Vrijwilligers gevraagd voor de
Dagverzorging Sensire de Weh-
me in Vorden.

Ben jij een gezellige en vriendelijk
m/v en vind je het leuk om met an-
dere mensen te knutselen, thee te
drinken en nog veel meer leuke
dingen te doen, dan zijn wij op
zoek naar jou!

Ook vraagt men vrijwilligers
voor de Technische Dienst
Ben jij een gezellige, vriendelijke
en handige m/v die zijn hand niet
omdraait voor een klus.
Meld je aan bij:
Sensire de Wehme
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden
0314-357450



138 jaar
VOLKSFEEST LINDE

23,24 en 25 september

DONDERDAGA VOND 23 SEPTEMBER

Toneelavond!
Toneelgroep Linde speelt vanavond de klucht

"Woar 'n wil is ..."
Geschreven door Herman van der A.

In de pauze een grote verloting.
Aanvang: 19.30 uur.

Entree 4 Euro p.p.

VRIJDAGA VOND 24 SEPTEMBER
Vogelschieten!

Vogelgooien, speciaal voor de dames.
Vogelschieten, voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.

Aanvang is om 19.30 uur!!!
Inschrijven vanaf 19.00 uur!!!

M.m.v. "Op Pad"!

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
's middags Volks- en kinderspelen

met o.a. Dogkar rijden, kegelen,
schijfschieten enz.
Aanvang 13.00 uur

's avonds: FeeStüVOnd! m.m.v.

"De Flamingo's"
Entree 8 Euro p.p.

HEERLIJKE DINERS-VRIESVERS
AAN HUIS GEBRACHT!

De geïllustreerde a la carte brochure
biedt u keuze uit bijna 100 verschillen-
de diners. Het verwarmen van de
diners is kinderspel. Dagelijks thuis
zijn op een vast tijdstip is niet meer
nodig, u geniet van uw diner
wanneer het u het beste uitkomt.

Voor aanvragen kunt u
rechtstreeks bellen met:

S 05 75 - 55 34 05

apetïto

Stichting Welzijn
Ouderen Vorden

Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden

swovorden9hetnet.nl

Industrieweq 19. 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRIJF

in het oog
springend...

Dat doet drukwerk

alleen indien er al-

le aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt OP de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575)55 10 86

N c f i t houdt <V c d c r l a n d w a v m

ion gratis
l lR-kcteK

Is uw cv-ketd 12 j.i.u ot

ouder? Dan kun t u een

van de 100 gratis Nefit

HR-ketels winnen.

Niet zomaar HR-ketels, maar 100

'Beste koop' Ncfit EcomLine Excellent

HR combi-ketels. Met AquaPower

voor méér en sneller warm water.

En met de absolute zekerheid van

Nefit, het meest voorkomende merk

bij eigenhuisbezitters.

Alles wat u hoeft te doen, is een

slagzin origineel afmaken. Vraag ons

naar de actiefolder.

Voor een goed advies én kans op een GRATIS Nefit HR-ketel:

Installatiebedrijf c.v
GAS

WATEP
ELEKTRA

Raadhuisstraat 14 - Postbus 80, 7255 ZH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 25 11 • info@installatiebedrijf-arendsen.nl

\V ij </ </ r ƒ .< c r c n NEFIT

HET TERUGVERDIENEN OP ENERGIE
BEGINT MET DOORDACHT ISOLEREN

STREEK
HOUT EN B O U W M A T E R I A L E N

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem
Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Streek Lochem
heeft het volledige assortiment

MHH van de drie topmerken in isolatie:

THERMOLAN

- ROCKWOOL

- STYRODUR C.

Absoluut dé ideale isolatie oplossing

voor nieuwbouw en renovatie in:

STEEN - HOUT - STAAL

Openingstijden showroom:
Ma. van 13.00- 17.30 uur
Di. t/m vr. van 9.00 -17.30 uur
Zaterdag van 9.00 -13.00 uur

Openingstijden magazijn:
Dagelijks van 7.30 17.30 uur
Zaterdag van 8.00 - 12.00 uur

Het juiste isolatiemateriaal voor:
- SPOUWMUREN
- KELDERWANDEN
- VLOEREN

- BUITENGEVELS
- PLAFONDS
- DAKCONSTRUCTIES

OPRUIMING 50% KORTING OPRUIMING 50%KORTING
Het is weer zover, de vakantie ia voorbij, het geld is bijna op, daarom zet,

BLOEMSIERKUNST ELBRINK
VORDEN EN WARNSVELD

OP Z'N KOP.
3 zeer, dolle, dwaze, gekke ELBRINK dagen en wel op

donderdag 23-9, vrijdag 24-09 en zaterdag 25-09-2004.
Bloem sierkunst

ELBRINK

Vorden,
Burg. Galleestraat 5
Warnsveld,
Dreiumme 49

Tel. (0575) 551436 * Fax (0575) 551075
*Bloemsierkunst Elbrink Warnsveld * Hydro Elbrink Vorden
*Bloemsierkunst Elbrink Vorden * Elbrink Groenverhuur

M. u. v. snijbloemen, meubilair, kadokaarten en bloemen bonnen.
Alleen contante/pin betaling.

OPRUIMING 50% KORTING OPRUIMING 50% KORTING



500 Euro voor het "Kraankuikentje"
(Advertorial)

De kinderkleding- en speel-
goedbeurs, die de peuterspeel-
zaal het " Kraankuikentje" dit
weekend in de school "De
Kraanvogel" hield, is een succes
geworden.

De opbrengst bedroeg 500 euro,
geld dat voor de peuterspeelzaal

zal worden gebruikt. Vorige jaar
werd van de opbrengst een speel-
bak voor de peuters aangeschaft.

De leiding zal binnenkort bekend
maken welke bestemming er dit
keer aan wordt gegeven. De ouders
van de peuters zijn drie maanden
geleden met de inzameling van

speelgoed en kleding begonnen en
ondervonden daarbij veel mede-
werking van de Kranenburgse be-
volking.

Speelgoed en kleding dat dit week-
end overbleef, komt nog een keer
in de verkoop. Die opbrengst gaat
dan naar een goed doel!

Unicum voor Vordense
wielrenner Ulij s van Amerongen
In één jaar deelnemer aan twee
verschillende wereldkampioen-
schappen!!

Thijs van Amerongen was het afge
lopen weekend met de Nederland-
se juniorploeg op trainingskamp
in Zuid Limburg. Dit ter voorberei-
ding op het aanstaande wereld-
kampioenschap voor junioren op
de weg, (120 kilometer), dat zater-
dag 2 oktober in het Italiaanse Ver-
ona gehouden zal worden. Thijs
heeft trouwens in Italië nog meer
ijzers in het vuur want op dinsdag
28 september start hij in Bardolino
(bij Verona) ook op de tijdrit over
een afstand van 24 kilometer. Ro-
bert Gesink is de andere Nederlan-
der die samen met Thijs is aange
wezen om de Nederlandse drie
kleur hoog te houden. De Vorde
naar hoopt op een goede eindklas-
sering. Tijdens het Nederlandse
kampioenschap tijdrijden dat in
juni in het Brabantse Bergijk werd
gehouden behaalde hij de bronzen
medaille. Robert Gesink werd toen
Nederlands kampioen.

Thijs:" We hebben een paar weken
geleden in Limburg ook al een trai-
ningskamp afgewerkt. Bonds-
coach Egon van Kessel liet ons toen
iedere dag 4 uur in groepjes de
berg op rijden. Best pittig hoor".
Afgelopen donderdag begon dus
in Slenaken de laatste voorberei-
ding op de WK. Thijs vertrekt vrij-
dag 24 september met de Neder-
landse ploeg per vliegtuig naar Ita-
lië. "Met het oog op de tijdrit van
dinsdag 28 september gaan we
eerst nog een paar dagen trainen.
Na de wedstrijd vanaf woensdag
29 september tot en met vrijdag l
oktober, wat lichte trainingen en
verder veel rusten", zo zegt de Vor-
denaar die de afgelopen maanden
heeft laten zien dat hij momenteel
in een goede vormt steekt.

Thijs van Amerongen heeft in het
"lopende" wegseizoen al een aan-
tal goede prestaties neergezet.
Zegt hij: " Alvorens ik in april op
de weg ben gestart, heb ik in

maart eerst rust genomen. Wel
wat getraind maar geen wedstrij-
den. Daarna heb ik veel wedstrij-
den gereden. Niet alleen in Neder-
land, maar ook in Zwitserland,
Oostenrijk, Duitsland en België.
Een aantal meerdaagse wedstrij-
den, maar ook diverse eendaagse
klassiekers". Zo won Thijs een
etappe in de wereldbekerstrijd de
"Driedaagse van Axel". Ook
schreef hij de Flevotoer op zijn
naam, een klassieker over 120 kilo-
meter die in de omgeving van
Kampen werd gereden. In Som-
breffe legde hij in een (klim) klas-
sieker beslag op de tweede plaats,
hi alle wedstrijden waar Thijs van
Amerongen dit wegseizoen aan de
start verscheen, eindigde hij bij de
voorsten.

Medaillekansen
Tijdens de wegwestrijd in Verona
bestaat de Nederlandse junior-
ploeg uit 5 man te weten Robert
Gesink, Thijs van Amerongen, Rob
Ruigh, Cornelius van Ooyen en Mi-
chel Kreder. Een ploeg met medail-
lekansen, zo denkt Thijs. Een podi-
umplaats voor de 18 jarige Vorde
naar zou een mooie afsluiting be
tekenen van zijn "junior- periode"
want volgend jaar rijdt hij bij de
"espoires"( neo amateurs) in leef-
tijd van 18-23 jaar. Dan rijdt hij bij
het Lowik team van de ploeglei-
ders Han Vaanhold en Arie Hss-
sink. Thijs: " Ik heb een contract
getekend bij Lowik met een optie
voor nog een jaar. Een prettig ge
voel dat de materialen en de reis-
kosten door Lowik worden be
taald. Wat betreft het veldrijden
blijft Goossens uit Borculo gewoon
mijn materiaalsponsor", zo zegt
hij.

Want veldrijden is de andere wie
lerdisipline die Thijs van Ameron-
gen beoefent. Na het wegseizoen
neemt hij in oktober rust, om dan
in november de draad bij het veld-
rijden weer op te pakken. Voor
hem tevens een nieuwe uitdaging,
want ook hier start hij bij de 18-23
jarigen. Zoals bekend was Thijs in

zijn juniorperiode bij het veldrij-
den zeer succesvol. Zo werd hij be
gin januari in Heerlen kampioen
van Nederland. Dat kampioen-
schap vond plaats op een glibberig
parcours dat zeer veel van de cou-
reurs vergde. Thijs was echter on-
genaakbaar. Aangemoedigd door
een flinke supportersschare, waar-
onder zijn vader en moeder, werd
hij de onbetwiste nummer één.

Kampioenstrui
Later op de avond werd Thijs in
zijn kampioenstrui in een bomvol-
le camping " De Steege" uitbundig
gehuldigd. Naast het Nederlands
kampioenschap behaalde Thijs in
het afgelopen "veldrijden- sei-
zoen" diverse aansprekende resul-
taten. Zo won hij een nationale
cross in Almelo. Derde plaats tij-
dens de Super Prestige in het Belgi-
sche Asper-Gavere. Winnaar in
Moergestel, winnaar in Zeddam,
kortom een super seizoen voor
Thijs. Bij een mechanische sport
zoals bijvoorbeeld wielrennen,
kan materiaalpech uiteraard roet
in het eten gooien. Dat ondervond
Thijs tijdens het wereldkampioen-
schap veldrijden dat eind januari
in Frankrijk werd gehouden.

Toen kwam hij in de eerste ronde
tweemaal ten val, waardoor hij te
rugviel naar de 25e plaats. De Vor-
denaar ging niet bij de pakken
neer zitten en begon hij na deze te
genslagen aan een geweldige in-
haalrace en passeerde hij vele cou-
reurs. Voor hem een kopgroep van
vier renners. Samen met nog drie
andere coureurs leek Thijs zich bij
die kopgroep te kunnen voegen,
maar helaas toen kreeg hij een lek-
ke band, waardoor hij als achtste
over de finish kwam. Hoe dan ook,
toch een prima prestatie hoewel
Thijs natuurlijk baalde als een
stekker.

De komende week in Italië hoopt
Thijs dat hij van pech verschoond
blijft en dat hij zowel bij de tijdrit
en als bij de WK op de weg, een
goede race kan neerzetten.

BEURSPRAAT

De terugkeer van
Reaganomics
Amerikaanse president Reagan
schreef in 1981 geschiedenis
met een forse verlaging van de
marginale belastingdruk. Con-
servatieve goeroes rond Bush
geloven dat 'Reaganomics' de
basis hebben gelegd voor de
economische expansie van de
afgelopen jaren en ook nu de
groei weer zullen oppeppen.

Bush heeft daartoe zijn handteke-
ning gezet onder het zogenoemde
'Groei- en Banenplan', waarin de
belasting op dividend en vermo-
genswinst wordt gehalveerd, de
hoogste schijven voor de inkom-
stenbelasting worden verlaagd en
de afschrijvingspercentages voor
bedrijven worden verhoogd. Lage
re belastingen moedigen burgers
en bedrijven aan om de handen
uit de mouwen te steken en risi-
co's te nemen met de vergaarde
meerwaarde, zo wil de theorie.

Volgens diezelfde theorie wordt
de inkomstenderving op termijn
(toch zo'n slordige USD 320 mil-
jard) weer gecompenseerd door
hogere belastingafdracht als ge-
volg van verhoogde economische
activiteit. Sommige economen rui-
men voor 2004 één procentpunt
extra groei in, goed voor 700.000
nieuwe banen.

Niet genoeg om het banenverlies
van de afgelopen twee jaar goed
te maken, maar met het oog op
de aanstaande presidentsverkie-
zingen van 2 november 2004 niet
slecht getimed.

Anderen lijken minder optimistisch
en branden de belastingplannen
van Bush (en Reagan) tot de grond
toe af. Critici ter linkerzijde vinden
het bijvoorbeeld onrechtvaardig
dat er zoveel van de lastenverlich-
ting terechtkomt bij vermogenden.

Om de economie te stimuleren
zou men beter de koopkracht van
lager betaalden kunnen vergroten.

Op een fundamenteler vlak luidt
het verwijt dat het begrotings-
plaatje in feite net zo frauduleus is
als de boekhouding van Enron.

Omdat een meerderheid in de Se
naat maar USD 350 miljard wilde
uittrekken, hebben de Republikei-
nen hun toevlucht gezocht tot
kunstgrepen. De meeste maatrege
len vervallen na een paar jaar au-
tomatisch. Dat betekent dat het
Congres te zijner tijd onder grote
druk zal staan om deze dreigende
'belastingverhoging' ongedaan te
maken.

Het Centrum voor Begrotings- en
Beleidsprioriteiten, een vooruit-
strevende denktank, vreest dat de
werkelijke kosten van het groei-
plan daardoor dichter in de buurt
van de USD 1000 miljard zullen
liggen.

Met de plannen van Bush lijkt
'supply-side economics' weer hele
maal terug. Deze theorie stelt dat
de overheid via het belastingbeleid
invloed kan uitoefenen op de
keuzes die de consument in het
dagelijks leven maakt. Zo wordt
aangenomen dat een verlaging
van de inkomstenbelasting zal
leiden tot een grotere animo om
aan het werk te gaan (boven bij-
voorbeeld te kiezen voor vrije tijd).
Deze toename van de arbeids-
productiviteit zal uiteindelijk de
economische groei aanjagen en op
die manier de inkomstenderving
van de overheid aanvullen. Door de
verlaging van de belastingtarieven,
snijdt de overheid zich aanvankelijk
financieel gezien namelijk flink
in de vingers.

Economen hebben inmiddels ruim-
schoots de tijd gehad om de effec-
ten van de belastingplannen van
Reagan te bestuderen. En alhoewel
men het er wel over eens is dat de
jaren '80 voor de Verenigde Staten
een periode is geweest van econo-
mische groei en bloei, is het met
de Amerikaanse overheidsfinan-
ciën eigenlijk nooit meer goed ge
komen.

En waar Reagan zijn plannen in-
zette met een bescheiden tekort,
legt Bush Junior zijn plannen bo-
venop een recordtekort van USD
455 miljard. Als de supply-side
economen gelijk krijgen, zal dat
probleem uiteindelijk door de tijd
worden ingehaald.

Zo niet, dan kan de komende pre
sident niets anders doen dan
de belasting weer verhogen. Bush
Senior had dat in 1992 in ieder
geval goed begrepen.

Bron: IRIS (Institute for Research and
Investment Services), een gezamenlijke
onderneming van de Rabobank en de
Robeco Groep.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
(0575) 59 17 10
Wouter van den Berg
Rob Jonker
Henk Kreeftenberg

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs in De Spil
Op zaterdag 2 oktober wordt
weer de halfjaarlijkse kinder-
kleding- en speelgoedbeurs in
De Spil te Warnsveld gehouden.

Hier kan men als vanouds terecht
voor goede en mooie kinderkleding
en speelgoed tegen lage prijzen.
Verkoopnummers kosten l euro
per stuk; als verkopende partij be
paald u zelfde prijs van de artike

len. Tien procent van de opbrengst
is voor onkosten van De Spil.

Net als bij de voorjaars- en zomer-
beurs van dit jaar worden er weer
maximaal 400 verkoopnummers
uitgegeven; maximaal twee num-
mers per persoon. Voor nadere in-
formatie over verkoopnummers
en data; zie de advertentie in dit
blad.



G e m e e n t e Y o r d e n

Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

Openingstijden
gemeentehuis:
Maandag t/m vrijdag van
08.30-12.00 uur en
woensdagmiddag van
14.00-17.00 uur

Avondopenstelling
burgerzaken:
De afdeling burgerzaken is iedere
vierde donderdag van de maand
(behalve in juli) geopend van
18.30-19.30 uur

Spreekuren burgemeester
en wethouders
• Burgemeester E.J.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije-

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
Donderdag 10.00-11.00 uur

Afspraken kunt u telefonisch
maken via de receptie van het
gemeentehuis, tel: (0575) 55 74 74.
Wilt u buiten deze tijden een
afspraak maken met één van de
collegeleden? Neemt u dan ook
telefonisch contact op met de
receptie.

Openingstijden
politiebureau Vorden:
maandag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur
Adres: Raadhuisstraat 5
Tel: (0900) 88 44 dag en nacht
(geen spoed, wel politie)
Voor directe dringende hulp van
politie, brandweer of ambulance
kunt u 112 bellen

Openingstijden bibliotheek
(voor ter inzage liggende stukken):
• Dinsdag: 13.30-20.00 uur
• Woensdag: 13.30-17.30 uur
• Donderdag: 13.30-17.30 uur
• Vrijdag: 10.00-12.00 uur

13.30-20.00 uur
• Zaterdag: 10.00-12.00 uur

C o l o f o n :
'Gemeente Vorden Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Vorden
Redactie: bureau voorlichting
Tel: (0575) 55 75 06
E-mail: m.arends@vorden.nl
De artikelen staan ook op de
website van de gemeente:
www.vorden.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie
over de gemeente.

Inzameling wit- en
bruingoed, een
goede zaak
U doet vast ook aan afval schei-
den. Uw groene afval gaat in de
groene container of wordt gecom-
posteerd, papier wordt maande-
lijks aan de weg gezet, glas gaat
in de glasbak etc. Maar veel grote
en kleine huishoudelijke appara-
ten verdwijnen nog op de schroot-
hoop of thuis in de grijze contai-
ner. Maar liefs negen miljoen van
die apparaten worden per jaar af-
gedankt. En bij de meeste mensen
thuis liggen nog eens ongebruikte
en kapotte apparaten te niksen.
Terwijl in al die spullen veel
goede onderdelen of bruikbaar
materiaal zitten. Naast het groot
wit- en bruingoed, zoals koelkas-
ten, vrieskisten, wasmachines en
tv's, kunnen u ook de kleine
apparaten ingezameld worden.
Hierbij kunt u denken aan een
afzuigkap, broodrooster, elektri-
sche tandenborstel, haagdroger,
magnetron, koffiezetapparaat,
scheerapparaat, stofzuiger, tosti-
ijzer of waterkoker.

Hoe komt u van uw oude
apparaten af?

U kunt op verschillende manieren
van een oud of kapot apparaat af.
• Oud voor nieuw: u kunt een ap-

paraat inleveren bij de winke-
lier, op het moment dat u een
nieuwe koopt. Dit moet een
zelfde apparaat zijn, maar het
mag wel van een ander merk
zijn. De leverancier is verplicht
uw apparaat in te nemen en hij
mag hiervoor geen extra kosten
in rekening brengen.

• Daarnaast kunt u alle wit- en
bruingoed (groot en klein) laten
ophalen door kringloopbedrijf
De Omloop, tel. (0573) 25 13 90.

• Klein wit- en bruingoed kunt u
ook brengen naar de afvalbreng-
punten in Vorden en Steenderen
(respectievelijk iedere 2e en 4e
zaterdag van de maand geopend,
zie ook uw afvalkalender)

De verwijderingsbijdrage

Het inruilen of inleveren van uw
oude apparaten is gratis. Maar u
betaalt wel een bedrag bij de aan-
schaf van een groot aantal nieuwe
elektrische of elektronische appa-
raten. De verwijderingsbijdrage
verschilt per type apparaat en u
betaalt 'm ook als u geen oud

Nieuwbouw gemeentehuis
Bronckhorst

Zoals op de foto te zien is, krijgt
het nieuwe gemeentehuis aan de
Banninkstraat 24a in Hengelo
steeds meer vorm. Inmiddels is de
helft van het gebouw voorzien
van verdiepingsvloeren en dak-
bedekking, staan er verschillende
voorgevels inclusief kozijnen en
ramen en worden op de begane
grond van het pand de eerste
binnenwanden gezet. De werk-
zaamheden lopen goed op sche-
ma. De planning is dat het ge-
bouw begin december af is.
Systeembouwbedrijf De Groot
Vroomshoop werkt dagelijks
met zo'n 15 mensen aan de
nieuwbouw van de gemeente
Bronckhorst.

Let op: nieuwe gemeentegids Bronckhorst in de maak
Wegener gaa t gids maken

U kent de gemeentegids als een na-
slagwerk boordevol informatie over
verenigingen, scholen, stichtingen,
bedrijven en instellingen in de
gemeente waar u woont. Natuurlijk
komt er van de nieuwe gemeente
Bronckhorst ook één gids. Hierin
komt de informatie van alle vijfde
gemeenten én van de nieuwe
gemeentelijke organisatie die vanaf
l januari 2005 een feit is.
Bovendien is de gids voorzien van
een bijlage met de openbare
telefoonnummers van inwoners
van de Bronckhorst-gemeenten.
Handig, omdat in ieder geval in
2005 de plaatsen die Bronckhorst
gaan vormen nog in verschillende
KPN-telefoongidsen staan.

apparaat inlevert. Van het geld
worden de recycling en een ver-
antwoorde vernietiging van alle
afgedankte apparaten bekostigd.
En zo ontlasten we het milieu
weer wat meer.

De nieuwe gemeentegids voor
Bronckhorst wordt samen met
specialist Wegener Suurland ge-
maakt. In de gids is ruimte voor ad-
vertenties van bedrijven uit Bronck-
horst en de omliggende regio. Heeft
u een hier een bedrijf, dan is de
kans groot dat Wegener u, mede
namens de nieuwe gemeente,
binnenkort benadert over de
advertentiemogelijkheden. Naast
de gemeentegids gaat Wegener een
plattegrond van Bronckhorst
verzorgen. Op de plattegrond is ook
plaats voor enkele advertenties.

De nieuwe gemeentegids wordt
huis aan huis verspreid in de hele
gemeente Bronckhorst. Het wordt

een overzichtelijke full colour
brochure. De planning is dat de
gids begin februari 2005 uitkomt.
Als u wijzigingen of aanvullingen
hebt op de (adres)gegevens die van
uw instantie/vereniging in de
huidige gemeentegidsen zijn opge-
nomen, stuur deze dan zo spoedig
mogelijk naar Wegener Suurland
BV, Postbus 9510, 5602 LM
Eindhoven o.v.v. Gemeentegids
Bronckhorst. Het is niet alleen voor
ons als gemeente van belang onze
inwoners zo actueel mogelijke
informatie te leveren, ook voor uw
vereniging/instantie is het
belangrijk op juiste wijze vermeld
te staan, bijvoorbeeld voor nieuwe
leden die zich willen aanmelden.

Streekcommissie De Graafschap vergadert
op 27 september
De Streekcommissie De Graaf-
schap vergadert op 27 september
a.s. om 15.30 uur in het gemeen-
tehuis van Vorden. De vergade-
ring is openbaar. Belangrijkste
agendaonderdeel is de beoorde-
ling van de projecten in de 4e
tranche 2004 van het jaarpro-
gramma 2004 van Streekcommis-
sie De Graafschap. Het jaarpro-
gramma ligt tijdens kantooruren
ter inzage bij het secretariaat.
Deze is gevestigd in het kantoor

van Plattelandshuis, Hummelose-
weg 85 in Zelhem, tel. (0314)
62 50 00. Ook wordt de Discussie-
notitie Gebiedsgericht beleid
besproken. Streekcommissie
De Graafschap adviseert mede Ge-
deputeerde Staten van de provin-
cie Gelderland over de besteding
van provinciale en Europese gel-
den ten behoeve van de streek
De Graafschap. Zij doet dit ieder
jaar in de vorm van een jaarpro-
gramma.

O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N
Bouwaanvragen Vergunningen

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Hoetinkhof 76, voor het vergroten van een woning, datum

ontvangst: 13 september 2004

Deze bouwaanvraag kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Zutphenseweg 15, voor het veranderen en vergroten van een

winkelpand, vrijstelling voor: vergroten van een hoofdgebouw

K a p v e r g u n n i n ge n
• Kapelweg 10, voor het vellen van l eik en 3 berken



O P E N B A R E
B E K E N D M A K I N G E N V E R V O L G

• Vergunning verleend voor het houden van een carnavalsweekend (incl. het
houden van een loterij en het plaatsen van reclameborden) op 4 februari van
19.00 tot 01.00 uur, 5 februari van 20.30 tot 01.30 uur en 6 februari van 14.00 tot
21.00 uur op het terrein van S.V. Ratti.

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken
na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in
te dienen. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom binnen deze
termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekendgemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de sector
samenleving (alleen vergunningen algemeen).

Bestemmingsplannen
I n s p r a a k v r i j s t e l l i n g e n b e s t e m m i n g s p l a n ( a r t . 1 9 . 1 w r o )
• Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van een

verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid l, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening van Minicamping 'de Prinsenhoeve', Mosselseweg 3 in Vorden.
De camping, die nu 10 kampeerplaatsen heeft, wil uitbreiden met 20 plaatsen,
6 stacaravans en 4 overloopplaatsen op het perceel Vorden D 2158.

• Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van een
verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid l van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening van minicamping "t Meulenbrugge', Mosselseweg 4 in Vorden.
De camping, die nu 15 plaatsen heeft, wil uitbreiden met 45 plaatsen (voor
caravans) tot natuurcamping op het perceel Vorden D 2503.

• Burgemeester en wethouders van Vorden maken de ontvangst bekend van het
verzoek om vrijstelling ex artikel 19, lid l van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het vervangen
en verplaatsen van een woning op het perceel Joostinkweg 8.

Ter voldoening aan de Inspraakverordening gemeente Vorden verlenen burgemees-
ter en wethouders inspraak. Van 23 september t/m 20 oktober 2004 liggen de ver-
zoeken ter inzage, gedurende de openingstijden, in het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en in de bibliotheek. Ge-
durende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk
aan het college kenbaar maken. U kunt tijdens de openstelling van het gemeente-
huis ook over het verzoek van gedachten wisselen met ambtenaren van de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Wij adviseren u daarvoor een afspraak
te maken.

Na afloop van de inspraaktermijn beslissen burgemeester en wethouders over
eventuele verdere medewerking aan de vrijstellingsprocedures. Bij positieve

beslissingen zullen zij hun voornemen met een ruimtelijke onderbouwing
publiceren. Een ieder wordt dan opnieuw in de gelegenheid gesteld zijn/haar
zienswijze kenbaar te maken.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n ( a r t . 8 . 4 1 W m )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 24 september t/m 22 oktober 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• Herwin Wilgenhof las, constructie en techniek, Almenseweg 17, 7251 HM Vorden

voor het oprichten van een inrichting voor lichte las- en constructiewerkzaam-
heden, volgens het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, op
het perceel plaatselijk bekend Almenseweg 17 in .

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 28 september 2004 vanaf 09.30 uur behandelt de rayonarchitect van de wei-
standscommissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 9 t/m 23 september,
voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen
die hij niet direct positief beoordeelt, worden op 30 september behandeld in de
voltallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behande-
len bouwplannen ligt vanaf 24 september 10.00 uur ter inzage bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens bekend-
gemaakt op het publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente
(www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 23 september om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen plan-
nen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie
voorgelegd.

De adviezen en bijeenkomsten van de welstandscommissie/rayonarchitect zijn,
met uitzondering van vooroverleg, openbaar en kunnen door de indieners van de
bouwplannen en andere belangstellenden worden ingezien/bezocht. Alleen de
indieners van bouwplannen en hun adviseurs hebben spreekrecht. Tijdens zit-
tingen van de voltallige welstandscommissie (meestal in Hengelo) komen bouw-
plannen uit het gehele rayon van de commissie aan de orde. Over de definitieve
locatie en het verwachte behandelingstijdstip van de Vordense plannen
kunt u op de dag vóór de zitting informatie inwinnen bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, tel. 55 75 13.

Boedeldag Nieuwstad
Weekblad Contact,

het weekblad waar men naar uitkijkt:
familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, de

slager, groenteman en visboer.

Dus DAAROM is het belangrijk te werken per editie;
dan blijft het betaalbaar voor de kleine man!

Zaterdag j.l. hielden diverse
buren boedeldag rondom de
voormalige parkeerplaats van

de A en P supermarkt en de
Nieuwstad.

Vele bezoekers en kopers snuffel-
den tussen de aangeboden goede
ren.

Voorbereidingen revue "Bongo Bongo
in volle gang
Een paar maanden geleden
deed het bestuur van Jong Gelre
Vorden/ Warnsveld een oproep
aan haar leden om zich aan te
melden voor een revue. In-
middels is de belangstelling zo-
danig dat al gauw met de repeti-
ties begonnen kon worden.

De titel van de revue is " Bongo
Bongo". De revue is geschreven

door Nout Nijenhuis, Frank en Ni-
cole ten Damme, Gerrit Borgman,
Jochem ter Bogt en Corderik van
der Meulen. De revue wordt vrij-
dagavond 5 en zaterdagavond 6
november opgevoerd.
Dan wordt er een "heuse" krimi
voor het voetlicht gebracht en zal
het publiek betrokken worden in
een onderzoek naar een gestolen
bruidsjurk. Dit raadselachtige ge-

beuren gaat plaatsvinden in het
Dorpscentrum. Dit is tevens de lo-
catie waar de 17 toneelspelers, 6
danseressen en de 5 vocale talen-
ten momenteel trachten hun rol
onder de knie te krijgen. Een groot
deel van de medewerkers heeft vo-
rig jaar tijdens een toen opgevoer-
de revue reeds zijn of haar debuut
gemaakt en daardoor al een "re-
vue- ervaring" rijker!

OPRUIMING
•goud/zilver
•horloges
•barometers
•thermometers
•loupes
•leesglazen

ENORME KORTINGEN
SIEMERINK

opticien/juwelier

L

brillen
contactlenzen

barometer*

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7 7251 DG Vorden Tel. (0575) 55 15 05
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Vanaf nu besteden de weekbladen Contact en het
/elhems journaal wekelijks ruim aandacht aan de
gemeenteraadsverkiezingen van Bronckhorst i.o.
op 17 november. Het maakt wel degelijk uit wie
Bronckhorst gaan besturen. De ene partij zal bij-
voorbeeld veel willen investeren in milieu, de ander
heeft veiligheid het hoogst in het vaandel, de derde
het bedrijfsleven. Meeste stemmen gelden, dat gaat
nog steeds op.

AAN HET WOORD
We kennen straks niet meer elke politiek actieve Bronck-
horster persoonlijk, en niet ieder gemeenteraadslid zal
heel Bronckhorst kennen, zeker niet in het begin. Dat
betekent dat de toekomstige gemeenteraadsleden meer
uit de samenleving moeten horen, willen ze zich sterk
maken voor onze belangen. Maar om te beginnen moet
de samenleving meer van de politieke partijen horen.
Waar staan ze voor, waar willen ze aan werken in Bronck-
horst, hoe denken ze hun mooie woorden waar te maken.
Tot de verkiezingen van 17 november laten wij ze aan het
woord. Op 17 november bent u aan de beurt. Normaal is
uw stem vier jaar geldig, maar dit is een tussentijdse
TPrtJezin^Voor een nieuwe gemeente. De volgende ver-
kiezingen zijn pas in maart 2010. Uw stem blijft dus meer
dan vijfjaar geldig!

WEE ZWIJGT
Het is in herindelende gemeenten een bekend fenomeen
dat maar weinig burgers zin hebben om naar de stembus
te gaan om vervolgens spijt te hebben. Want in de loop
van het nieuwe jaar zult u steeds vaker merken hoe
belangrijk het is dat burgers en gemeentebestuur contact
met elkaar hebben, dat ze van elkaar weten waar ze mee
bezig zijn, wat er belangrijk is. Bronckhorst is niet af,
Bronckhorst komt net kijken! De Achterhoek wordt wel
'het Florida van Nederland' genoemd. Steeds meer men-
sen komen hier om te genieten van de natuur en de rust,
van de gemoedelijke sfeer, van de mooie landgoederen,
de bijzondere activiteiten. De economie trekt hier mo-
menteel sneller aan dan in de rest van ons land. Dat
vraagt om een goed bestuur en betrokken Achterhoekers.
Hier geldt: wie zwijgt, stemt toch!

Blijf op de hoogte en kijk ook op:

www.ideaal.org
Radio kit-,
acht i
17.00- 19.00 i <van
22.00 - 23.00 ma's
staan op de wc l
De zender is te vinden op: FM 105.1, FM 105.8 en FM 106.5.

www.contact.nl
Voor meer informatie over deze krant.

www.brondchorst.nl
Er is al het een en ander te vinden op de website van de
toekomstige gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens naar de
foto's van de bouwvan het tijdelijke gemeentehuis.

Toerisme
Toerisme, een prachtige bron van inkomsten, zeker voor een zo mooie gemeente als Bronckhorst
i.o. Hier kan geld worden verdiend aan het uitgebreide natuurschoon, de kastelen, de gezellige
dorpen en stadjes. Echter: de toeristen willen rust en ruimte, maar met heel veel toeristen raken
we die rust en ruimte misschien wel kwijt. Dat betekent dat er beleid nodig is. Dat beleid wordt aan-
gestuurd door de politiek. En de politici? Die kiezen wij. Dus wat wilt u als Bronckhorster met uw
gemeente? Economie en toerisme stimuleren, uw belastinggeld laten investeren in natuurbehoud
en cultuurgoed? En als u allebei wilt wat weegt dan het zwaarst? Wanneer is er een goed evenwicht?
Welk soort toerisme, en welke toeristen wilt u? Bronckhorst i.o. als toeristische trekpleister of
ook een mooi groen en stil Bronckhorst? De politieke partijen hebben in hun partijprogramma's
opgeschreven wat zij vinden, en ze geven een toelichting in deze aflevering van de verkiezingskrant.

WD: Alles op z'n plaats
De WD vindt het belangrijk om toerisme te bevorderen
dat bij de Achterhoek en bij de Achterhoeker past. Geen
schreeuwerige grootschaligheid dus, wel duidelijkheid en
kansen, zo vat nummer twee op de lijst Dorieii Mulderije
Meulenbroek samen.

'Voorwaarden scheppend' heet het in de politiek. Daarmee
bedoelt de WD dat mensen die iets aan het toerisme willen
verdienen geen jaren op een vergunning
moeten wachten. Dorien Mulderije
Meulenbroek: "We willen binnen een
vastgesteld beleid zorgen dat we toe
risten trekken die we graag zien ko-
men. In de Efteling word je vermaakt,
wie naar Bronckhorst komt vermaakt
zichzelf. Dat is een groot verschil. Wij
zijn een plattelandsgemeente. Veel van
'onze' toeristen houden van natuur,
van fietsen, wandelen, skeeleren,
paardrijden, en genieten van alles wat
ons gebied verder heeft. Qua verblijf-
recreatie hebben we een divers aanbod
van kamperen tot bed & breakfast en
hotels. Wat mij betreft mag dat nog
wel uitgebreid worden."

GEBIEDSGERICHT

Dorien Mulderije - Meulenbroek: "Bronckhorst heeft enorm
veel keus als je wilt bijkomen van de dagelijkse beslommerin-
gen. Soms rijd ik het liefst op m'n paard door Het Grolt' Veld,

"Je moet Bronckhorst als één geheel zien, een andere keer ga ik even koffie drinken in Bronkhorst."

en dan bepalen waar wat mogelijk is. De politiek kan gebieden
'aanwijzen' waar recreatie zich kan ontplooien, waar het rustig
moet büjven, of waar de industrie zich kan ontplooien. Alles op
z'n plaats, we moeten niet aan het karakter van Bronckhorst
sleutelen. Dat wil geen toerist, en dat willen wij als burgers ook
niet. We wonen en werken hier allemaal graag, en we recreëren
zelf ook graag hier. Dat willen we toch zo houden?"

KANSEN
Natuurbehoud en economie gaan samen,
stelt de WD. Mulderije Meulenbroek:
"Je moet als gemeente geld uittrekken
voor de natuur, en je moet investeren in
toerisme en recreatie. Door dat laatste
komt er weer geld op de plank. Uitein-
delijk zal de toerist het betalen. De vele
leuke en goede initiatieven moeten we
belonen. Verstrek die vergunning! Geef
mensen een kans om iets te doen! En
doe vooral veel in overleg met de VWs
het Gelders Bureau voor Toerisme en al die
andere organisaties die zich met zoveel
vrijwilligers met hart en ziel inzetten.
Kortweg: maak duidelijk en inzichtelijk
wat kan en wat niet, dan levert dat een
breed scala van dingen op waar Bronck-
horsters en toeristen van kunnen pro-
fiteren.

"Groen is voor iedereen," vindt Roei
Martens, lid van de werkgroep van
Groen Links. "Recreëren in het groen
van de Achterhoek moet dus voor
iedereen betaalbaar blijven."

Wat Roei Martens betreft: geen tweede
huisjes, vakantieparken of nóg een golf-
baan. "Ik ben blij met de bestaande golf-
banen, maar de groep mensen die daar
gebruik van maakt is klein. Wij willen
toerisme voor de gewone man." Toe-
risme a la Rhederlaag vindt Groen Links
niets voor Bronckhorst. Grote camping-
terreinen en veel tweede huizen worden
door Martens ook wel 'witte schimmels'
genoemd. "Het vervuilt de horizon. In
verschillende delen van Nederland zie je
hele stukken groen wijken voor al die
huisjes. De geniet juist zo van het groen
hier, laten we het landschap met beleid

inrichten." Martens ziet de vakantiegan-
gers in de Achterhoek dan ook liever
kamperen bij de boer. "Daarnaast moe
ten toeristen ook kunnen overnachten
op boerderijen, net zoiets als het bekende
'bed and breakfast'. Klein maar fijn, is
ons motto. Geen grote pretperken en re-
creatieprojecten. De campings in Bronck-
horst moeten wat ons betreft ook niet
teveel meer uitbreiden."

GOED BOEREN
Boerderijen en weilanden met koeien
maken het gebied aantrekkelijk, ook
voor toeristen. "Landelijk maakt men
zich zorgen over het aantal koeien dat op
stal blijft staan. Hier staan gelukkig nog
veel koeien in de wei. De politiek moet
op haar beurt goed nadenken over moge
lijkheden om de boeren te helpen bij het
beheren van het land en bij activiteiten

die toeristisch aantrekkelijk zijn. Het
aantal regels waaraan boeren zich moe
ten houden is enorm. Het zou helpen als
dat vermindert. Als de boeren blijven, be
houdt ook Bronckhorst i.o. zijn waarde."

BETAALBAAR TOERISME
Groen Links ziet graag milieuvriende-
lijke toeristen die op de fiets of te voet
het landschap verkennen. "Zorg dat de
fietsroutes goed onderhouden worden.
En er zijn diverse oude kerkpaadjes die
nu overwoekerd zijn, maak ze weer vrij."
Zoals gezegd, het devies van Groen Links
is: houdt het toerisme kleinschalig, be
taalbaar en vooral groen. "Als toerisme
dan een belangrijke bron van inkomsten
wordt, moet het dat ook kunnen blijven
in economisch minder goede tijden. Een
paar nachtjes kamperen is altijd wel te
betalen."

Z.O.Z.

BRONCKHORST i.o.
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Laat uw stem mi ook horen! En reageer op de volgende stelling:
Broncknorst leeft dankzij het toerisme.

Reageren kan via de website van radio Ideaal of per briefkaart gratis naar.
Gemeente Bronckhorst i.o.. Gemeentegriffier, Antwoordnr. 1514, 7020 ZX Zelhem.

DEBAT: Kom ook op het debat op 27 oktober in Hummelo.
Daar zijn uw nieuwe politieke vertegenwoordigers in discussie over de

onderwerpendie in de verkiezingskranten aan bod komen.

PvdA: Toerisme noodzakelijk voor natuurbehoud
"Bronckhorst i.o. heeft het landelijke karakter aan menselijk handelen te danken", stelt
Henk Boogaard. PvdA wethouder in Vorden. "De agrariërs hebben het landschap hier
ingericht en ze verzorgen het. Als het aantal boeren afneemt moet je zorgen dat het
landschap op een andere manier onderhouden wordt." Toerisme is volgens de PvdA een
prima vervanging voor een deel van de agrarische sector.

"De natuur hier kan niet zonder menselij
je een heel ander landschap." Henk
horst i.o. behouden blijft. "Die open vel
we te danken aan de inzet van mense:
plezierig bij voelen. De boeren
nen de open velden ook als er nie
evenwicht tussen boeren en toe:
Op de moeilijker te bewerken

hand. Als hier tien jaar lang niets gedaan wordt, krijg
rd ziet graag dat het landelijke karakter van Bronck-
de mooie houtwallen en rustieke boerderijen hebben

izen en dorpen zijn zo ingericht dat mensen zich hier
andschap in toom. Wanneer zij verdwijnen, verdwij-
de plaats komt." Boogaard wil zorgen voor een goed

p boeren te blijven bestaan, houd de dieren in de wei.
n je meer plaats voor toerisme inruimen." Boogaard

ondersteunt initiatieven van Natuutm6i|umenten om gebieden open te houden door grazers te
laten komen. "Dat mogen van niij Ook jdieren zijn die hier oorspronkelijk niet voorkwamen. De
zou hier wel meer paarden en mkneg&f willen zien."

ff
LIEVER HUREN DAN HEBBEN "*̂ \,
Boogaard vindt dat de politiek niet drastisch hoeft in te grijpen om toerisme hier in het gareel te
houden. "Als het toerisme zich ontwikkelt zoals de PvdA dat wil, hoefje niets extra te doen. Het
gebied is al aantreldcel|)K>ejen^groen en monumentaal hart, omsloten door drie steden in de

Henk Boogaard werkt nu regelmatig
op het kasteel, maar zou er graag als
toerist kunnen komen.

Achterhoek. En er zijn hier ook gebieden waar je nooit iemand
tegenkomt."Boogaard pleit voor kleinschalig toerisme. "We
willen anderen laten genieten van deze omgeving, maar we
moeten voorkomen dat het gebied overlopen gaat worden. Dat
is onze uitdaging." Geen grootschalige bungalow parken. Voor
je het weet worden die huisjes weer permanent bewoond. Daar
heeft het gebied weinig aan. Vakantiehuisjes die je alleen kunt
huren leggen maar weinig beslag op de schaarse ruimte, terwijl
relatief veel mensen kunnen overnachten. Bij eigen recreatie-
woningen legt een relatief klein aantal mensen beslag op een
groot deel van ons gebied. Daarom zie ik meer in het verhuren
van huisjes of boerderijen. Daar heeft een brede groep wat
aan."

KASTEELBEZOEK
Zo zou Boogaard ook meer kastelen in zijn gemeente voor een
brede groep mensen open willen stellen. "Leuk die kastelen
hier, maar heel vervelend als ze niet toegankelijk zijn. Daar
moeten we wat aan veranderen. Te beginnen met het kasteel
waar nu de gemeenteraad van Vorden in zetelt. Als de ambte-
naren van Vorden naar Hengelo verhuizen, kunnen we met dit
kasteel iets recreatiefs doen."

CDA: Het K hier geen openluchtmuseum
De partij die zich profileete als dé gezinspartij doet dat in Bronckhorst
ook als het gaat om toerisme. Nummer twee van de CDA-Bronckhorst-
lijst, Anny Stapelbroek uit Zelhem: "Wij willen een toerisme in de
Achterhoek bevorderen dat gericht is op gezinnen en mensen boven de
vijftig jaar. Wij juichen initiatieven als kamperen bij de boer en het
herstellen van fiets- en wandelpaden toe."

Anny Stapelbroek houdt van de Achterhoek. "De Achterhoek is zo mooi, je
weet niet wat je ziet als je hier rondfietst. Ons gebied is niet voor niets dit
voorjaar uitverkoren tot het gebied met de mooiste fietspaden. Maar we
hebben ook prachtige ruiterpaden, en leuke huifkartochten. Dat is allemaal
mogelijk omdat het hier zo landelijk is." Stapelbroek fietst zelf graag de acht-
kastelentocht van Vorden. "Je ziet de Achterhoek zoals die was en hoe die is."

ECONOMISCHE PIJLER
De partij ziet toerisme als een belangrijke economische pijler voor Bronck-
horst i.o. Stapelbroek: "Ook als het economisch wat minder gaat blijft wat we
hier hebben aantrekkelijk: betaalbare rust. Het zijn meestal de verre vlieg-
vakanties die het eerst afgezegd worden." Waar mogelijk wil het CDA dan
ook fietsroutes en wandelpaden verbeteren en zorgen voor een goede infra-

D66: Alle aspecten wegen mee
Het vergt wijsheid om tot een
subtiel evenwicht te komen dat
recht doet aan alle aspecten die
met economie, toerisme, natuur
en cultuur te maken hebben, stelt
Paul Valk, nummer zes op de lijst
vanD66.

D66 heeft geen traditionele achter-
ban die ons naar de ene of juist naar
de andere kant doet overhellen, legt
Paul Valk uit. "Dat wil niet zeggen
dat we geen klare wijn kunnen
schenken: beleid moet helder wor-
den geformuleerd en pragmatisch
worden uitgevoerd." Volgens Valk
pas grootschaligheid niet bij het
karakter van onze gemeente. "Toe
gevoegde waarde qua economische
opbrengst of werkgelegenheid zit meer
in kwalitatief hoogstaande initiatieven.
Onze ondernemers zijn daarin crea-
tief genoeg; het is aan de gemeente
om plannen positief te ontvangen
en te kijken waarin ze kan faciliteren.
En natuurlijk om duidelijk een grens
aan te geven en te laten zien wat de
grenzen zijn en welke ontwikkelingen
ongewenst zijn."

TOERISTENBELASTING
"We moeten blijven investeren in
onze faciliteiten en uitstraling",
stelt Valk. "Alleen dan zal de gewel-
dige naam die we in toeristisch
Nederland hebben ook op langere
termijn stand houden. Dat betekent
dus ook investeren in bereikbaarheid,
inrichting van de dorpen en voor-
zieningen als wandel-, fiets- en kano-
routes en dergelijke. Als de investe-
ringen zich niet terugverdienen,
kan eventueel de toeristenbelasting

daarvoor verhoogd worden. Zo blijven
al deze voorzieningen ook voor onze
eigen burgers bereikbaar en betaal-
baar."

MODEL
Bronckhorst heeft haar inwoners en
toeristen .veel te bieden. Zelf blijf ik
een bezoek aan het stadje Bronkhorst
een van de leukste attracties vinden.
Afhankelijk van het jaargetijde of het
moment van de dag sprankelt het
daar van activiteit of biedt het een
weldadige rust. Er zijn leuke winkels
en horeca met het accent op kwaliteit
in plaats van groot en veel. In Bronk-
horst zie ik een goede combinatie
van bewaren van het oude en ruimte
bieden aan het nieuwe. En het is na-
tuurlijk prachtig gelegen aan de IJssel-
vallei. Wat D66 betreft: Bronkhorst
staat model voor Bronckhorst!"

structuur. "Die heb je nodig als je campings goed bereikbaar wilt maken." Wat het CDA betreft blijven de toeristisch-
recreatieve initiatieven in Bronckhorst i.o. bij voorkeur wel kleinschalig, met mogelijkheid voor uitbreiding van reeds
bestaande campings.

OP DE KAART
Het CDA wil toerisme faciliteren en ondersteunen. Stapelbroek is echter
geen voorstander van grote subsidies. "We kunnen echt geen zak geld op
tafel zetten met de mededeling: 'organiseer maar wat'. Wel moeten we als
gemeente helpen en meedenken bij initiatieven van ondernemers. Er
wordt hier veel ondernomen dat Bronckhorst i.o. op de kaart zet." Ze
noemt Zwarte Cross, de Zelhemse Paardendagen, Skeelerwedstrijden,
Wegraces, noem maar op. "Daar komen van heinde en verre mensen op af.
Grandioos. Inderdaad, dat is niet allemaal even milieuvriendelijk en klein-
schalig. Maar het zijn ook geen wekelijkse evenementen..Wanneer hier
incidenteel iets grootschaligs wordt georganiseerd is het goe*3.*"Het CDA
hecht aan de rust en de ruimte van het landschap. "Daar zit brood en werk
in, maar we willen daar niet in doorschieten. Rust en ruimte zijn mooi en
belangrijk, maar het hoeft hier geen openluchtmuseum te worden."

KROONJUWELEN
Toerisme en recreatie zijn de kroonjuwelen van Bronckhorst, stelt Stapelbroek. "Ons prachtige platteland en de
natuurgebieden bieden ontspanning en rust aan de eigen inwoners en talloze toeristen. Het biedt vervangende werk-
gelegenheid in economisch moeilijke tijden, zeker nu de agrarische sector onder druk staat. Maar zeker ook vormt de
bescherming van aanwezige natuurwaarden een belangrijk doel op zich."

OU/SGP: Behoud de kracht van de Achterhoek

Paul Valk: "De werkgelegenheid en econo-
mie van Bronckhorst hebben initiatieven
van hoogstaande kwaliteit nodig."

"Toerisme is ook onthaasten", stelt Dick Ebbers.
"Hier kun je je grote vakantie doorbrengen of een
dagje uitwaaien. We hebben voor elk wat wils, en
de kracht van Achterhoek is rust, bossen, koeien en
het afwisselende landschap."

Toerisme moet een goede aanvulling op de inkomsten
zijn, zodat je er niet helemaal van afhankelijk bent,
stelt CU/SGP-kandidaat Dick Ebbers: "Je moet ook klein-
schalige industrie stimuleren en de plattelandsbevol-
king ondersteunen. Ons coulisselandschap is mede ont-
staan dankzij agrariërs. Er mag op het platteland geen
kaalslag ontstaan, daarom moeten we nieuwe economi-
sche dragers creëren. Toeristen komen voor het groen,
de ruimte en liet landschap. Maar de mensen moeten
wel een bestaan hebben, liefst in relatie tot het land-
schap. Dat betekent dus veel verschillende activiteiten."

SOORT ZOEKT SOORT
Sommige locaties in Bronckhorst zijn altijd druk; het
stadje Bronkhorst bijvoorbeeld, of Vorden. Zelhem
heeft meer een recreatieve functie. Ebbers: "Nog steeds
kleinschalig, en dat moet zo blijven, vind ik. In het ge-
heel mag toerisme niet overheersen, het moet goed in-
gepast worden in het landschap. Boerderijcampings bij-
voorbeeld schieten als paddestoelen uit de grond. Zo-
lang ze in de omgeving passen is dat prima, daar komen
de mensen juist op af." De gemeente is toezichthouder
en vergunningverlener, en moet zorgen dat niet 'spe-
lenderwijs' de grenzen worden verlegd ten behoeve van
het grotere geld. Toerisme blijft volgens de CU/SGP be-
langrijke economische pijler als je kleinschaligheid en

irlijke recreatie' stimuleert, in combinatie met
«erisme. "Als je naar Bredeveld of

je dat die plaatsen als vanzelf
•n die daarbij}

WISSELWERKING
De politiek moet dan wel handen en voeten geven aan
een goede visie onder meer op het buitengebied, en via
bestemmingsplannen lijnen aangeven. Ebbers: "Als je
het landschap gaat aanpassen ben je over de grens ge-
gaan. Als er een paar hectare bos moet wijken voor een
camping, bedenk dan maar iets anders om je boterham
te verdienen. Dat lukt best. Er worden allerlei alternatieven
ontwikkeld zoals een zorgboerderij, of 'van boerderij
naar buurderij', een concept waarin bijvoorbeeld een
vleesboerderij een contract afsluit met de plaatselijke
supermarkt over gegarandeerde afname van vlees. Tege-
lijk kunnen allerlei sociale activiteiten op de boerderij
plaatsvinden, bijvoorbeeld een peuterspeelzaal. Wissel-
werking dus. We moeten samen het landschap in stand
houden, en dat niet alleen aan de agrarische
overlaten. We genieten er tenslotte allemaal van."
Ebbers vindt stilteplekken een heel goed idee. Als je
ergens toerisme toelaat, zou je tegelijkertijd kunnen
toezien op echte rustplekken. We hebben stiltegebieden
voor het wild, en voor mensen is het ook heerlijk. In
stilte kun je nadenken over de diepere zin van het leven
en genieten van Gods schepping."



L KEUKENS

^ SANITAIR

^A TEGELS

W NATUURSTEEN

F ROLLUIKEN OPENINGSTIJDEN: ma. 13.30-17.30 u. d», t/m vrij. 09.00-17.30 u.
Koopavond op afspraak. Zat. 09.00-13.00 u. Tussen de middag eten wij even.

DE
BESTE
KEUS

HoLfSlAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

I ' ÏANCINCÏ ƒ / IMSCOT H I K

Dance kelder: DANCE, TRANCE EN RCB

AIH A S 1OO% FUN

y Bobbus opstapplaatsen
E Vorden, De Herberg 21:40 * Wamsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

* Eefcte, De Uitrusting 21:55 M/men, Kazerne 22:00" Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Ge/se/aar, Floryn 22:00 *

^ Lochem, WoKers Keukens 22:10 * Ruurto .Nieuwe weg 22:30 *
Barchem, Kerk 22:40 * Lochem, Wolters Keukens 22:50 *

Epse, Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,
Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 * Dijkerhoek,

Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.
Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke
groepskorting.

Inlichtingen:

B. Enzer/nk
Tel. (0575) 461534

JRK uw tapijtspecialist
uw f rap bekleed

met een oersferk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € I 89.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts € 225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

Bestaand uit woonkamer 7 x 4 m, 3 slaapkamers
totaal 32 m2, trap, gang en overloop totaal

16 m2, keuken 8 m2 alles uiterst vakkundig gelegd!
Keuze uit diverse soorten tapijt of vinyl.
Andere maten prijs naar verhouding,

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan huis met stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 06 51618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

KENNISGEVING

Bodemkwaliteitskaart en Bodembeheerplan van de
provinciale wegen
Onze bodem is belangrijk voor ons. Wij halen er ons
drinkwater uit, wij bouwen er onze huizen en bedrijven
op, en wij verbouwen er voedsel op. In Nederland zijn
echter gebieden vaak licht verontreinigd door belasting
van diffuse bronnen zoals verkeer, landbouw of andere
menselijke activiteiten. Deze advertentie maakt deel uit
van de wettelijke procedure rond de aanpak van deze
verontreinigingen.
Als iemand van plan is de licht verontreinigde grond te
verplaatsen in een licht verontreinigd gebied, dan moet
hij dit op grond van de Ministeriële Vrijstellingsregeling
Grondverzet van tevoren aan Gedeputeerde Staten
melden. Gedeputeerde Saten stellen onder andere de
burgers hiervan op de hoogte, door te adverteren in
dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft een
Bodemkwaliteitskaart opgesteld voor de bermen van
de provinciale wegen in Gelderland. Hieruit blijkt dat de
bermen licht verontreinigd zijn met PAK's.
Ook heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland een
Bodembeheerplan opgesteld, waarin staat hoe men
deze licht verontreinigde grond gaat hergebruiken.
Wij hebben voorlopig ingestemd met het
Bodembeheerplan en de Bodemkwaliteitskaart.

Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn mening te geven
over ons plan om in te stemmen met de
Bodemkwaliteitskaart en het Bodembeheerplan.
Vanaf morgen kunt u daarom de ontwerpbesluiten
waarin deze voorstellen staan, en alle bijbehorende
gegevens bekijken. U kunt dat doen in de bibliotheek
van het Huis der Provincie, Markt l l in Arnhem, en
in alle Gelderse gemeenten.

Tot zes weken na deze publicatie kunt u uw reacties
sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en Informatiecentrum,
telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 17 september 2004 -
nr. MW2004.26783

provincie Gedeputeerde Stoten van Gelderland

GELDERLAND
ledere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en de groenteman

te bieden hebben.
Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

Helmink heeft in

haar toonzalen

een overzichtelijke

presentatie met

combinatie-ideeën

van parket, laminaat,

vinyl, marmoleum,

tapijt, karpetten,

gordijnen, zonwering

etc. Kortom, een bron

van inspiratie waar u

talloze ideeën aantreft

voor de aankleding van

uw woning.
VORDEIM
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

ElBERGEN
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H £ L M l N K M A A K T H £ T M O O I E R BIJ

HELMINK
meubelen WWW.HELMINKMEUBELEN.NL

T H U I S .



Voetbal

WVorden
Vorden - Trias 2-1
Na de ongelukkige nederlaag
in Vosseveld ontving afgelopen
zondag Vorden Trias uit Win-
terswijk. De geelzwarten heb-
ben geen allerbeste herinnerin-
gen aan deze counterploeg,
want vorig jaar kreeg het een
flinke oorwassing.

*.
Met enige voorzichtigheid werd
dan ook aan de wedstrijd begon-
nen, maar al ras bleek dat Trias
zich geen echte kansen kon creë-
ren. Vanaf de nieuwe tribune kan
het spel buitengewoon goed wor-
den gevolgd. Het is een prachtige
tribune! De vrijwilligers-bouwers
waren allemaal uitgenodigd en
kregen een VIP-behandeling. Een
leuke geste van het bestuur. Te
recht dat deze vrijwilligersploeg
in het zonnetje werd gezet. Er
werd natuurlijk ook nog gevoet-
bald. Het was een wedstrijd met
veel inzet, waarbij Vorden zowel
voor als na de rust zich een hand-
vol kansen creëerde en uiteinde
lijk terecht aan het langste touw
trok.

Dat niet alle toeschouwers reke
ning hadden gehouden met het
gewijzigde aanvangstijdstip (14.00
uur) bleek zo tegen half drie, want
er kwamen toen nog opmerkelijk
veel toeschouwers binnendruppe

^ len. Net op tijd om in de 35e mi-
nuut Ronald Visser te zien scoren.
Visser kroop goed voor zijn man
en kopte een corner snoeihard in
de touwen. 1-0

In het begin was het over en weer
verkennend voetbal, waarbij Vor-
den via een omhaal van Rob Enze
rink en een kopbal van Hugo van
Ditshuizen het doel rakelings pas-
seerden. Opnieuw bracht Ronald
Visser van Ditshuizen in stelling,
maar zijn kopbal scheerde de paal.

.̂ Vorden kreeg direct in de tweede
helft een aantal goede mogelijkhe
den om op veilige voorsprong te
komen . Ronald Visser omspeelde
de laatste man, maar kreeg het Ie
der niet onder controle om de
doelman te beproeven. Even later
was het opnieuw Visser die een po-
ging om de keeper te omspelen
zag mislukken, omdat hij de bal
niet op tijd onder controle kreeg.
Ook een combinatie tussen Hugo
van Ditshuizen en Ronald Visser
stierf in schoonheid. Uit zoveel
kansen moet dan toch een doel-
punt vallen. Zoals het dan zo vaak
gaat valt het doelpunt aan de an-
dere kant. Zo ook zondag, want
Trias wist uit een scrimmage de
bal over de doellijn te werken. 1-1
Vorden liet het er niet bij zitten en
deed er een schepje bovenop, om-
dat men de overwinning al had ge
roken. Vooral Joris Platteeuw
speelde een sterke partij op het
middenveld en wist vele duels in
zijn voordeel te beslissen.

De Vordense verdediging stak ove
rigens toch goed in elkaar. Rene
Neyenhuis, de nieuwe voorstop-
per van Vorden, speelde een sterke
wedstrijd en schakelde de gevaar-
lijke Winterswijkse spits uit. In de
slotfase kreeg Vorden even buiten
het strafschopgebied een vrije
trap toegewezen. De vrije trap van
Dennis Wentink werd door de
muur geblokt, maar de rebound
was wel raak. 2-1 Een verdiende
overwinning.

Uitslagen
-» Zaterdag 18 september

Zwaluwen toernooi voor F, E en D
teams
Socii AID - Vorden Al: 2-2
WHCZ B2 - Vorden BI: 8-0
Vorden Cl - Brummen C2:19-1

Zondag 19 september
Vorden l-Trias 1:2-1
Vorden 2 - Grol 4:1-2
Vorden3-VIOD3:0-5
Pax 6-Vorden 5: 6-1
Erica'76 8 -Vorden 6: 7-1

PROGRAMMA
Zaterdag 25 september
Vorden Al - Colmschate A2; Vor-
den BI - Kon. UD BI; Eerbeekse
Boys C2 - Vorden Cl; Vorden C2 -
AZC C3; Vorden Dl - Colmschate
A2; DZC '68 D5 - Vorden D2; Vor-
den D3 - Vorden D3 - Rijnland D2;
Vorden El - Vorden El - AZC El;
DZC '68 E4 - Vorden E2; Vorden E3
- WHCZ E4; Vorden E4 - Sportclub
Doesburg E2; AZC E3 - Vorden E5;
Concordia-W Fl - Vorden Fl; Vor-
den F2 - WHCZ F4; DZC '68 F5 - Vor-
den F3; Warnsveldse Boy F6 - Vor-
den F4; Vorden F5 - HC '03 F5.

Senioren donderdag 23 septem-
ber
Vorden2WAW2

Senioren zondag 26 september
WG '25 l -Vorden 1; HSC '21/Brein
3 - Vorden 2; Zelhem 2 - Vorden 3;
Vorden 5 - Erica '76 10; Vorden 6 -
Hoven de 4.

SVRATTI
ZWl-Rattil
De Rattianen moesten afgelopen
zondag afreizen naar Apeldoorn
om het op te nemen tegen de lijst-
aanvoerder van de competitie, te
weten ZW. Aangezien het Ratti
deze competitie nog niet gelukt
was om punten te scoren, leek het
een zware middag te gaan wor-
den. Trainer Rein Kattebeld had de
opstelling aangepast en een defen-
sief ingesteld.

Ratti betrad om half drie het druk
bezochte hoofdveld in Apeldoorn,
aanvankelijk leek het nog vrij ge
lijk op te gaan, maar na een kwar-
tier kon de spits van ZW de 1-0
binnenkoppen. Niet lang daarna
was ook de 2-0 een feit en na twee
strafschoppen kon Ratti thee gaan
drinken met een 4-0 achterstand.
Na de rust kwam Ratti sterk uit de
startblokken. Men ging feller de
duels in en gaf de tegenstander
niet de mogelijkheid om hun ei-
gen spel te spelen. De gastheren
scoorden dan de eerste 25 minu-
ten ook niet. Toch bleek de Ratti
defensie niet bestemd tegen zo-
veel geweld en de 5-0 en 6-0, volg-
den elkaar binnen 2 minuten op.
Nadat een zuiver buitenspel doel-
punt en een afstandsschot achter
de Ratti keeper in het net waren
verdwenen, kon Ratti toch nog
iets terugdoen. Rechterspits Mi-
chiel Gudde werd in de zestien
hard onderuit gehaald en een
strafschop was zijn deel. Spits
Mark Sueters schoot de bal netjes
binnen en zo werd de eindstand
bepaald op 8-1.

Ratti dames
De Treffers l - Ratti l
Voor de derde competitiewed-
strijd van het seizoen moesten de
Ratti dames uitspelen tegen de
Treffers uit Groesbeek. Dat dit
team veel kwaliteiten bezit (met
drie speelsters in de selectie af-
komstig uit de hoofdklasse) bleek
al vanaf het begin van de wed-
strijd. In de eerste minuut kwam
de bal bij een vrije speelster te
recht die gemakkelijk in de korte
hoek kon inschieten. De Treffers
bleven aanvallen en Ratti werd te
ruggedrongen op eigen helft. De
ploeg uit Groesbeek wist te pro-
fiteren van het kwaliteitsverschil
en kon verschillende malen vrij
voor het doel komen en maakte
dit goed af. De rust werd ingegaan
met een 6-0 voorsprong voor de
Treffers.
Ook in de tweede helft bleven de
Treffers het spel domineren. Wat
verder in de tweede helft kreeg
Ratti wel iets meer de ruimte om
te gaan voetballen en kon af en toe
de aanval zoeken. In de 72e mi-
nuut kwam Mikkie Steenbreker in
balbezit en wist met een afstands-
schot Ratti van de nul te halen. De
eindstand werd 10-1. Zo gemakke
lijk het spel liep bij de Treffers met
de bal rond tikken en combineren,
zo zwaar was het werken aan de
Rattizijde tegen een ploeg die dui-
delijk een klasse beter was. Voor
Ratti is het duidelijk wat zwaarder
in de derde klasse, maar de dames

hebben nog de hele competitie
voor zich om in dit niveau mee te
groeien. Volgende week mag Ratti
het weer opnieuw proberen in de
thuiswedstrijd tegen AWC uit Wij-
chen.

PROGRAMMA 25/26 september
Zaterdag 25 september
Ratti 4 - SKVW 4; Ratti BI - Brum-
men B2; Almen Cl - Ratti Cl; DVC
'26 D5 - Ratti Dl; DZC '68 El O -O
Ratti El; Ratti E2 - Zelos E4; Ratti
Fl-Sint Joris Fl

Zondag 26 september
Ratti l - Socii 1; Ratti 2 - SVBV 4;
Keyenborgse Boys 6 - Ratti 3; Ratti
l-AWC l (dames)

socn
Socii was vanaf het begin de beter
spelende ploeg. Zelfs ook zonder
de al snel uitvallende Nick Arends
en kort daarop ook zonder aan-
voerder Roland Wolbrink. Door
Henri Eggink werd het in de 15e
min. 1-0 en in de 22e min. was het
na een goed opgezette aanVal zelfs
2-0 door Robert Kornegoor. Kort er-
op moest ook Kornegoor het veld
verlaten en was trainer Jan
Steffens al door zijn wissels heen
waarvan er twee al een wedstrijd
in de benen hadden. De wedstrijd
kantelde doordat V en K net voor
de rust de 2-1 maakte. Gelijk na de
rust werd het 2-2 en doelman Hen-
ri Vreman kreeg menige bal te ver-
werken. Socii liep achter de feiten
aan en de gasten speelden vaak tot
aan het randje met gevolg dat 2-3
niet lang op zich liet wachten.
Doordat de thuisclub meer naar
voren ging spelen in een alles of
niets poging werd door de gasten
nog dankbaar gebruik van ge
maakt en maakte 2A en in de bles-
suretijd zelfs nog 2-5 van. Voor So-
cii duur punten verlies en nu
maar hopen dat het met de gebles-
seerden meevalt zodat er volgende
week weer een elftal opgesteld
kan worden.

Verdere uitslagen
Socii Cl-Baak Cl: 2-6
Socii Al - Vorden Al: 2-2
Socii 2-ABS 2: 0-3
Socii 3 - Baak 2:1-5
Be Quick Z 7 - Socii 4: 0-3
Socii 5 - Dierense Boys 5: 2-6

PROGRAMMA 25/26 september
Socii Fl - Halle Fl; Socii El - PAX
E5; Loil Dl - Socii Dl; Erica '76 Cl -
Socii Cl; V en L Al - Socii Al; Ratti
l - Socii 1; Wilp 2 - Socii 2; Zelhem
4 - Socii 3; Socii 4 - Turkse Kracht
5; Zutphen 4 - Socii 5.

Bridgen

UITSLAGEN EN STAND INSPEEL-
MIDDAG
Groep: A DATUM: 15-9-04 Perc.
1. Mw. R. den Ambtman, Dhr. L. J.
Sprey 61,25%; 2. Dhr. J. Holtslag,
Dhr. H. Wagenvoorde 54,58%; 3.
Dhr. P.R.J. den Elzen, Dhr. G. His-
sink 52,75%; 4. Mw. N. Hendriks,
Dhr. G.G. Bergman 52,50%; 5. Mw.
R. Den Elzen, Dhr. A. Molendijk
51,00%; 6. Mw. D. Hoftijzer, Mw. K.
Vruggink 50,25%; 7. Mw. A.W. Ter-
louw, Mw. W. Ruis 50,17%; 8. Mw.
G. Bouman, Mw. A.W. van Manen
47,08%; 9. Dhr. J. Duinkerken, Dhr.
J. Post 46,92%; lO.Mw. H. Sterte
feld, Dhr. F. Stertefeld 46,42%; 11.
Mw. R. Thalen, Mw. A.W. van Gas-
tel 44,25%; 12. Mw. A. Le Grand,
Mw. E. Beekman 42,83%.

Groep: B
1. Dhr. H. Enthoven, Dhr. A. Vrug-
gink 63,02%; 2. Dhr. G. Gille, Dhr.
B. Kloosterman 57,81%; 3. Mw. L.
Lamers, Dhr. HJ. Kip 57,29%; 4.
Mw. M.H. Scholten, Mw. R. Wae
nink 54,69%; 5. Mw. C. v.d. Stouwe

Mw. T. Velde 53,13%; 6.
.Mw. C.E. Smit, Dhr. H. Groot Bra-
mel 52,08%; 7. Mw. M. Koekkoek,
Dhr. J.B. Koekkoek 51,04%; 8. Mw.
T. Hooyveld, Mw. G. Peters
43,23%; 9. Mw. HJ. de Bruin, Mw.
G. Kriek 43,23%; 10. Dhr. P. den
Ambtman, Dhr. H.E. Wechgelaer
24,48%.

Pc De Graafschap
Zaterdag 18 september j.l was er
een dressuur wedstrijd in Haaks-
bergen, daar behaalde Nynke
Woerts met Tamara een Ie en een
2e prijs in de klasse 21 met 175 en
168 punten.

Zaterdag 18 september was er ook
een samengestelde wedstrijd in
Neede daar behaalde Marieke Rou-
wenhorst met Hyazinthe een 5e
prijs in de klasse L

Zondag 19 september ponycon-
cours in Hengelo springen:
Sebastiaan Hamer met Yvonne
een 2e prijs in de klasse L. Bart
Hartman met Sirik een Ie prijs
klasse M. Bart Hartman met Vival-
di een Ie prijs klasse 2.

Dressuur:
Martine Bijenhof met Taran een
3e prijs Ml met 164 pnt. Anke
Woerts met Sydney een 4e prijs
klasse B met 165 pnt. Joanne Pel-
lenberg met Aifhia een 2e prijs
klasse LI met 166 pnt. Marit Kou-
wenhoven met Sova een 5e prijs
klasse LI met 173 pnt. üsette Bij-
enhof - Simply the Best 3e prijs
klasse LI met 162 pnt. Elodie Stok-
man - Passé Partout een 2e prijs
klasse 21 met 180 pnt. Bart Hart-
man met Sirik 2 maal een Ie prijs
in de klasse M2 met 162 en 157
punten.

Cursus "Het onbe-
kende verkennen".
"Het onbekende verkennen" is
een cursus om inzicht te krij-
gen in de werking van de geest.
Het is niet een hoogdravende
materie, juist een cursus voor
iedereen.

Aan de orde komen o.a. de innerlij-
ke stem; aura en chakra's; creatie
ve dagen; enz. Duur van de cursus
10 dagdelen van drie uur. Informa-
tie en opgave bij Gerda Ellen-
kamp, tel. 0575-552044.

Modeshow in het
Dorpscentrum
De N.B.V.P. vrouwen van nu afd
Vorden en Warnsveld ook Pas-
sage binnen en buiten uit
Warnsveld en Passage Vorden
organiseren op 29 september 's
avonds in samenwerking met
Welkoop en Anthony's Country
Store een grote modeshow van
vrijetijdswerkkleding en
schoeisel en wat daar allemaal
bij hoort.

Dit wordt geshowd door eigen Ie
den met muzikale omlijsting. Kent
U iemand die lid is van een van de
ze verenigingen kom dan gezellig
mee want introducee's zijn deze
avond van harte welkom.

Hiij s v Amerongen naar
de W.K. te Verona
De Vordense coureur Thijs v
Amerongen is geselecteerd
voor de WJC cours in het Itali-
aanse Verona.

Hij zal hier starten op het onder-
deel tijdrijden en het kampioen-
schap op de weg, dit alles bij de ca-
tegorie junioren. De bondstrainer
Egon v Kessel kon gezien de resul-
taten dit jaar niet om v Ameron-
gen heen, hij won diverse zware
wedstrijden in Nederland waaron-
der een meerdaagse in Brabant, de
zogenaamde Brabantsepijl een
wedstrijd over driedagen.

Ook in de buitenlandse wedstrij-
.den reed Thijs v Amerongen met
de eersten mee, met zijn derde
plaats op het Nederlandskam-
pioenschap tijdrijden bewees hij
ook zijn waarde in deze discipline
van het wielrennen, internatio-
naal kan hij zich nu meten met de
buitenlandse concurentie.

Momenteel is de R.T.V. volop bezig

met het Nederlands kampioen-
schap tijdrijden op zaterdag 25
September voor club.s dit alles
wordt verreden in Dronten, een
parcour van 55 kilometer door het
poldergebied met veel wind. De
R.T.V.zal aantreden met het sterk-
ste team sinds jaren, een ieder
gaat er volledig voor, ze gaan voor
een plaats bij de eeste veertig
club's van Nederland. Ook zal er
weer een jeugd team aan de start
staan, dit zijn jongens van 14 t/m
18 jaar,voor de R.T.V. staat aan het
vertrek een team met Niek Ver-
steege uit Hengelo, Niels Vlierman
uit Ruurlo, Richard Sleumer uit
Vorden en Roy Hartman uit Warn-
veld.

De veteraan Jan Pieterse uit Wich-
mond reed in Doetichem naar een
4e plaats dit alles gebeurde in een
60+ cours, deze uitslag is opval-
lend goed te noemen, Pieterse was
immers zwaar verkouden deze
week, maar zijn nieuwe titel "Opa"
gaf Jan opnieuw vleugels.

G: NDA V O R D E N
Iedere dag:

'Open tafel' de Wehme jeu de
boulebaan de Wehme: info bij
de receptie.
Hobbyen op maandag-, woens-
dag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
Iedere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen,
ledere woensdagavond: Teken-
cursus.
ledere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
Iedere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor se
nioren.

SEPTEMBER
21 N.B.v.P.vrouwen fietstocht.
22 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
22 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
23 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
23 PCOB Vorden mevr. T. van

Nooit.
25 ANBO/PCOB rijbewijskeuring

70+ in de Wehme.
25 Swingnight in de Herberg.
28 PCOB Vorden mevr. T. van

Nooit over "Ophalen van her-
inneringen".

28 De Knupduukskes bij Passage
Folklorisch dansen.

28 N.B.v.P.vrouwen creatieve club.
29 Bridgeclub BZR in 't Stampertje.
29 N.B.v.P.vrouwen modeshow in

Dorpscentrum.
29 Handwerkmiddag + kraamver-

koop Welfare, Rode Kruis.
29 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
30 Klootschietgroep de Vordense

Pan.



dames- en herenmode
MAN MODE
Ha rf *en

VERKOOPDAGEN
23. 24 en 25 september a.s
Zeer uitgebreide najaars- en wintercollectie voor dames en heren

* Bij aankoop leuke attentie
Kom gerust een kijkje nemen, de koffie staat klaar.

l.v.m. de voorbereidingen van de verkoopdagen
zijn wij woensdag 22 september gesloten.

Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. (0573) 43 12 02 • Elke woensdag gesloten.

-a;
3

Eijerkamp

Stal Kijerkamp houdt zondag 26 september
een dressuurwedstrijd en Open Dag

van 10.00 tot 16.00 uur.

Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd om
te zien wat wij ervan gemaakt hebben.

Fam. Heuvelink
Vordenseweg 22, Warnsveld

Anja Huetink
H. van Bramerenstraat 11
7251 XH Vorden
Tel. 06 - 47 88 66 75
huetinkanja@hotmail.com

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

t <Prok&jkj)oor psychosociale connsefaig

Hulp bij levensvragen, zoals burnout,
rouwverwerking, relatieproblematiek etc.

'Mevr. 'M.'M. Jansen
Rozenstraat 17a
7223
#

ïei 0575-441569
mmjansen@fihcneLnl
LidLI^W

VACATURE
Het 30+ koor van de parochie

Christus Koning / Antonius van Padua
Vorden / Kranenburg zoekt een

dirigent (m/v)
Ons koor bestaat uit 35 leden.

Wij zingen zowel nederlands- als engelstalige liederen,
in een modern jasje.

De muzikale begeleiding bestaat uit keyboard en gitaar.
Wij verzorgen l keer per maand de gezangen t i j d e n s

de zondagochtenddienst van 10.00 uur.

Het koor wil het meerstemmige repertoire op peil houden en
eventueel vernieuwen.

Aanstelling per l januari 2005.

Mocht u belangstelling hebben voor dezejob,
Dan zien wij graag uw reactie tegemoet.

Voor inlichten kunt u schrijven, mailen of bellen naar.'

Jan Gerritsen, Weppel 3, 7251 VW Vorden
Tel. 0575-552399 na 19.00 uur
email: j .s.gerritsen@wolmail.nl

-#- TUINONTWERP #
-#- TUINAANLEG (RENOVATIE) #

* TUINONDERHOUD -:•:-
-*- (SIER)BESTRATING -*-

# VIJVERS *
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Fax: (0575) 44 17 15

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
i

aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

BOVAG

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

Dorpsstraat 32 - Vorden
Telefoon: (0575) 55 35 35



Di-rect weer naar Witkamp in
Laren (Gld.)

Eindelijk komen Tim, Spike, Ja-
mie en Bas weer naar Laren! De
datum voor deze show is zon-
dag 3 oktober. Zet 'm alvast in je
agenda! Vorige keer zat de zaal
ramvol en wat een wereldshow
gaf dit viertal uit Den Haag
toen weg, zeg. Diegene die erbij
waren kunnen erover meepra-
ten en was je er niet bij, dan
kun je vanavond in de herkan-
sing. En ja, wat moeten we je
nog vertellen over Di-rect? Nou,
nog maar even een kort stukje

dan om je geheugen op te fris-
sen.

Want wat is het hard gegaan met
deze vier jonge knapen. Opgepikt
door stadsgenoten Kane was het
eerste album 'Discover' gelijk een
groot succes in Nederland. Het be
gon met 'Just the Way I Do' en
daarna volgden o.a. 'Inside My He
ad', 'Adrenaline', 'Rollercoaster' en
'She'. Er lijkt geen einde te komen
aan de zegetocht van Di-rect!
Buiten het feit dat de band reeds

op Pinkpop, Parkpop en Lowlands
heeft gestaan speelt Di-rect nog
graag in de kleinere zalen. We zijn
daarom blij dat Tim, Spike, Jamie
en Bas weer naar Witkamp komen
voor een vet portie powerrock en
punkpop. Alle hits van Di-rect wor-
den uiteraard gespeeld deze avond
en het belooft een superfeest te
worden!
Kaarten in de voorverkoop (bij La
Figaro in Lochem en Witkamp La-
ren). De voorverkoop loopt in-
middels.

Jolanda Wabeke start praktijk voor
energetische therapie weer op

Van 1994 tot en met 1998 had Jo-
landa Wabeke een praktijk in
haar vorige woonplaats Duiven.
Nu wil zij haar beroep weer op-
pakken in haar huidige woon-
plaats Vorden. Vanuit haar
praktijkervaring vertelt zij over
deze natuurlijke geneeswijze.

"Energetische therapie gaat er van-
uit dat bij gezonde mensen ener-

gie volgens een vast patroon door
het lichaam stroomt via energieba-
nen. Het patroon kan verstoord ra-
ken door bijvoorbeeld een ongeval
of een ongezonde leefwijze of ge
woonte. Daardoor ontstaan blok-
kades in de energiebanen. Deze
blokkades kunnen leiden tot te
weinig energie in bepaalde gebie
den. Hierdoor kunnen afwijkin-
gen ontstaan aan bijvoorbeeld lon-

gen, hart, nieren, gewrichten,
maar ook klachten als hoofdpijn
of koude voeten".

De manier waarop Jolanda zich
onderscheidt van andere natuur-
lijke geneeswijzen is dat ze uitgaat
van het totale beeld van de pati-
ënt, inclusief zijn of haar ziektege
schiedenis. "Een consult duurt bij
mij gemiddeld één uur. Door
middel van reflexen onder de voet
en acupunten over het gehele li-
chaam breng ik het energetisch
functioneren in kaart. Op basis
van deze gegevens en de ziektege
schiedenis stel ik een behandel-
pakket samen dat past bij deze pa-
tiënt". De behandeltechnieken die
Jolanda hanteert zijn acupressuur,
reflexzonetherapie, homeopathie,
licht- en warmte therapie en hap-
totherapie. Uiteraard zijn ook de
gesprekken die worden gevoerd
tijdens de behandeling van be
lang. "Want iedere patiënt is an-
ders en vraagt een eigen aanpak"
legt de therapeute uit. " Ik merk
snel welke technieken goed aan-
slaan bij een patiënt. De mogelijk-
heden om hierin te variëren zor-
gen ervoor dat de kans op verbete
ring groot is".

"Mensen hebben vaak niet geleerd
om te luisteren naar de signalen

Atelierroute
In het weekend van 2 en 3 okto-
ber 2004 vindt voor het eerst in
Ruurlo een atelierroute plaats.
Het is een initiatief van de
Stichting Cultureel Platform
Ruurlo, die begin juni al een ge-
slaagde kunstmarkt in het cen-
trum van Ruurlo organiseerde.

De route voert langs 14 ateliers
van Ruurlo tot Barchem. Wie zich
eerst op het aanbod wil oriënteren
vindt in Galerie M 22738, Domi-
neesteeg 16 in Ruurlo een centrale
presentatie van werk van alle deel-
nemende kunstenaars. Van ieder
hangt of staat hier tenminste één
werk. Peter Bernauer verzorgt op
gezette tijden een muzikaal inter-
mezzo (vleugel).
Ad van Roosendaal (fotografie),
Ger Stadman (acryl, aquarel, ge-
mengde techniek), Annelies El-
burg (quilts), Toos Gipman (gra-
fiek, bronsplastiek), Hugo Pos
(schilderijen, beeldjes), Jan Reu-
dink (schilderijen), Maria Humme
link (raku, keramiek, majolica),
Margreet Markus (bronzen beel-
den, schilderijen), Truus Meijer-

Denijs (beeldhouwwerk), Hetty ter
Horst (acryl op doek), Huub Hufen
(bronzen beelden), Joop en Hilly
Huisman (beeldjes, schilderijen),
Béa Verheul (druktechnieken, glas-
bewerkingen) en de monoprint-
groep Angeline Snelders, Joop van
Veen en Heleen Posthumus, ope-
nen hun ateliers en laten u kennis
maken met hun disciplines. Tij-
dens de atelierroute kunt u kun-
stenaars aan het werk zien, soms
kunt u ook zelf even aan de slag.
Zo is het mogelijk aan een mini-
cursus natuurfotografie bij Ad van
Roosendaal deel te nemen. In dat
geval wel uw eigen camera (indien
mogelijk met statief) meebrengt.

Zowel op zaterdag 2 oktober als op
zondag 3 oktober bent u tussen 11
en 17 uur welkom in de 14 ateliers.
Flyers met de route en adressen
liggen bij de verschillende VWs
en hotels in Ruurlo en omgeving,
in Galerie M 22738 (Domineesteeg
16) en bij de bibliotheek en veel
middenstanders in Ruurlo. De ate-
liers herkent u aan de witte vlag
met het groene labyrint-logo.

Muziek weekend SAMO
Gelderland / Flevoland in
Hengelo Gld.
Zondagmiddag 26 september :
wereldpremière van Achnaton
door ruim 50 muzikanten tel-
lend gelegenheidsorkest.

Al vele jaren worden in bijna alle
provincies met een zekere regel-
maat play-in's georganiseerd.
Amateur-muzikanten uit verschil-
lende verenigingen (hoofdzakelijk
harmonie en fanfareorkesten) ko-
men dan samen om onder deskun-
dige leiding verschillende (nieu-
we) aspecten van de blaasmuziek
te beoefenen. Daarnaast is er ook
ruimte voor andere sociale en cul-
turele aspecten. Vaak vindt zo'n
evenement op slechts één dag
plaats.
De play-ins /studieweekenden wel-
ke worden georganiseerd door de
SAMO van de provincies Gelder-
land en Flevoland - in nauwe
samenwerking met de muziekaf-
deling van Biblioservice Gelder-
land - zijn uniek omdat er een
heel weekend lang gewerkt kan
worden. Hierdoor kan er veel in-
tensiever (en dus beter) gerepe-
teerd worden. Tevens zal er een
duidelijkere wording van het
groepsproces waarneembaar zijn
wat - zo leert de ervaring - weer
zijn vruchten zal afwerpen op de
totale prestaties van het orkest. Op
deze manier is er dus sprake van
een afgerond geheel, waarvan de
resultaten in de vorm van een
openbaar afsluitend concert wor-
den aangeboden.

EDUCATIEVE EN
VERNIEUWENDE ELEMENTEN
Educatieve en vernieuwende ele-
menten spelen bij de samenstel-
ling van de programma's altijd
een belangrijke rol. Jaarlijks wordt
een 'thema' uitgekozen. Het be-
grip 'thema' dient breed opgevat
te worden. Zo kan een componist,
solist of band centraal staan of ko-
men er specialistische onderwer-
pen - bijvoorbeeld lichte muziek

of het begeleiden van solisten -
aan de orde. De afgelopen jaren
hebben o.a. in het teken gestaan
van 'Popmuziek en Blaasorkest',
m.m.v. de zanger Erik Mesie, of'Be-
geleiden, een vak apart' m.m.v. de
klarinettiste Patricia Vredegoor.

De compositie centraal
Tijdens het aanstaande muziek-
weekend van 2004 wordt nu eens
niet (alleen) uitgegaan van muziek
die al 'kant en klaar' is, maar wor-
den deelnemers en later ook de
luisteraars meegenomen om in
het bijzijn van de componist ken-
nis te maken van het scheppings-
proces van een partituur. M.a.w.
hoe komt een compositie tot stand
en wat zijn de ingrediënten die hij
daar bij heeft gekozen. Dit alles on-
der het motto 'De compositie cen-
traal'. Deze werkwijze zal onmis-
kenbaar leiden tot een inhoude-
lijke verdieping, doordat er uitge-
breid en intensief op de materie
wordt ingegaan, zonder daarbij
voorbij te gaan aan één van de pri-
maire doelstellingen, namelijk het
een weekend lang gezamenlijk
muziek maken in orkestverband,
met enthousiastelingen uit de pro-
vincie^). De artistieke leiding van
dit weekend is handen van Joop
Boerstoel en Bert Aalders. De Geld-
erse componist Jan Bosveld is ge
vraagd om speciaal voor dit week-
end een werk te gaan schrijven,
wat heeft geresulteerd in de fraaie
compositie "ACHNATON", valse
profeet en gewelddadig Farao. Een
door Römanö Mediati vervaardig-
de powerpoint presentatie zal de
compositie helpen verduidelijken.
De eerste uitvoering van dit werk
vindt plaats op zondagmiddag 26
september tijdens de slotpresenta-
tie van het studieweekend. Het
concert begint om 15.00 uur en
vindt plaats in het dagverblijf van
kampeerboerderij 'de Haver-
kamp', Vierblokkenweg 3 te Hen-
gelo Gld. (richting Varssel).

van hun lichaam. In deze tijd,
waarin het tempo steeds hoger
wordt, mensen steeds meer moe
ten weten, neemt de spanning in
het lichaam steeds meer toe, dit
geldt voor volwassenen, maar ook
voor kinderen. Ik probeer mensen
eerst beter 'in hun vel' te krijgen,
waarna we samen gaan kijken
waarom vaak dezelfde problemen
ontstaan. Hierdoor krijgt de pati-
ënt inzicht in zijn of haar eigen si-
tuatie, daarna kan ik ze begelei-

den om eventueel tot een ander
leefpatroon te komen en momen-
ten van ontspanning in te bou-
wen, zodat de resultaten blijvend
zijn. Jolanda behandelt vele uit-
eenlopende klachten, zoals luste
loosheid, rugpijn, knieklachten,
nekklachten en slapeloosheid.
Naast het beter maken van men-
sen is het contact met mensen
voor Jolanda een belangrijke drijf-
veer. Informatie is verkrijgbaar via
telefoonnummer 0575-555213.



KIDS PARTY
Informeer eens naar de mogelijkheden om het verjaardagsfeestje van uw zoon of dochter

bij ons te vieren. We hebben leuKe activiteiten aangepast aan de leeftijd.

Music Party een 2 uur durend feest voor kids tussen de 9 en 12 jaar.
Kinderentertainment 2 uur spelletjes voor kids van 7 t/m 12 jaar.

Qtnttr
Zegendijk 3a, Zieuwent. Tel. 352222. www.sourcycenter.nl. info@sourcycenter.nl

We hebben de mooiste planten voor u in-

gekocht die er nu volop z/'/'n.

Kom snel kijken!

De Heesterhof
Tuinplanten
Varsselseweg 20 • Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 28 92
Mob. 06 53362300
Gewijzigde openingstijden:
Geopend wo. t/m vr. van 13.00-17.00 uur - zat de gehele dag.

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

d
de REGT

financiële p l ann ing

25 september a.s.
Regionale Hypotheekdag

Alles weten over hypotheken? Kom dan zaterdag 25 september a.s. naar

onze Regionale Hypotheekdag. Van 10.00 tot 15.00 uur bent u van harte

welkom in pand Celebes in Lochem.

Nieuwstad 44

7241 DR Lochem

Telefoon 0573 255 300

Internet www.deregt.nl

nogen om ken

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

Hampshire
HOTEL - AVENARIUS

Personeel gevraagd
Voor ons hotel restaurant en de Orangene

zijn wij op 2oek naar:

medewerker m/v
huishoudelijke dienst

voor 20 32 uur per week
leeftijd tussen 16-25 jaar

Stuur uw sollicitatie t.a.v. Mw. Lobbes naar:

Dorpsstraat 2, 7261 AW Ruurlo, Nederland

Tel. (0573) 451122 http://www.avenanus.nl

<De Zonnehof

(Praf<$ijkjvoor eneraetische therapie
èehandehng op natuur&jKg urijze met onder meer:

acupressuur, homeopathie, Ücht-, fleuren-,
warmte-, reflexzone- en haptotnerapie.

Jotanda WaBefg-ïHuurneman
Xyw-toseiveg 13 > 7251 L& Vorden

Informatie: 0575-5552133

70 JAM
WKKIIAD
CONTACT

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijks-
advertentie als u de kaarten laat

drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

Ruime keus uit onze monsterkollektie.
U mag de boeken ook thuis rustig bekijken.

>v
Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575)55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

d r u k k e r i j

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVO DRUK, TEL (0575) 51 23 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

UCHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

DANVlNi; jj I > I S ( ( ) | Hl } K

PRESCnTEERT

ZOflDflG S OKTOBER * 19:00 UUR-23:00 UUR
KMIRTCn Y.YCRKOOP € 12.50 * n/DZftfll€ 15.00
vooRVERKOOPflORMiEn: tinfiRfiuon ricnno lOCHtm en iuiTi<nmi> innen

TCI. RCfCRVEREn :0900 918S267 VOl = VOl

Kair^s—

DE SPIRITUELE BEURS
7 NOVEMBER 2004

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
Entree: € 10,00
Plaats: Klooster Huize Loreto, Kloosterstr. 2, Lievelde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant

Weet hoe je eet (

"Weet hoe je eet" \z> een gezond heidspro-
qramma op basis van normaal eten (met
ondersteuning van voedingssupplementen), wat kan
helpen bij: overgewicht, allergieën, snurken, streea,
hoofdpijn, diabetes 2, gewrichtsklachten, hoge
bloeddruk, hoog choleeterol, maag- en darmklachten,
moeheid/energiegebrek, overgangsklachten e.a.
&e\ voor Info: Rita Asselman, 0573 - 441721.
Info: vvww.weethoejeeet.nl
Kenmerk: Asselman
Mailadres: giasselmanPncrvnet.nl

Van & tot 60+

Een nieuw plafond in 1 dag!

v o f

s c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Zelhem
Tel. (0314) 62 22 67

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11,7021 JW Zelhem, tel. (0314) 62 22 67

Zonder hak- en breekwerk

terwijl de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

LAMECO
plafondsrfrs de Timmerïje

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld)
bezoek onze showroom of bel: 0575-463172



Berend van Hackfort heeft een Lindes feest begonnen
"eigen trein"!

Sinds vrijdagavond rijdt er in
de Achterhoek een trein met de
naam " Berend van Hackfort".
Syntus heeft namelijk de ge-
woonte om nieuwe Lint- trei-
nen naar bekende Achterhoe-
kers te noemen.

Zo is er bijvoorbeeld ook al de
"Bennie Jolink" trein. Vrijdag-
avond werd de "Berend van Hack-
fort" trein in gebruik genomen.
Deze Berend leefde in de middel-
eeuwen. Zo rond 1500 woonde hij
bij zijn ouders beurtelings op kas-
teel Vorden en kasteel Hackfort.
Middels een aantal kinderboeken,
zoals bijvoorbeeld " Een valk voor
Berend", "Berend en de aanslag
op de hertog" en "Berend en de
Toverkruiden", geschreven door
Martine Letterie, is er de afgelo-
pen jaren meer bekend geworden
hoe deze Berend vroeger leefde en
hoe hij de Achterhoek tegen de
vijand verdedigde.

Toen de trein, die uit Zutphen was
vertrokken, vrijdagavond om
20.13 uur op het perron in Vorden
stopte, vroegen de treinpassagiers
zich verbaasd af waarom de trein,
langer dan normaal, op het sta-
tion bleef staan, alvorens richting
Winterswijk te vertrekken. Nog
verbaasder dat het perron in Vor-
den vol stond met mensen. Moe-

ten die allemaal mee? Nee dus.
Toen Berend van Hackfort "him-
self' in vol ornaat samen met een
groep kinderen ( ook in kleder-
dracht) uit de trein stapte, werd
hij verwelkomd door burgemees-
ter E.J.C. Kamerling, "kenner" van
alles wat zich ten tijde van de ech-
te Berend zoal afspeelde.

Vervolgens onthulde burgemees-
ter Kamerling samen met Berend
(Thomas Lam ) de naam van deze
bekende Achterhoeker uit vroeger
jaren. Behalve een handtekening
van Berend van Hackfort ( aan de
voor- en achterzijde van de trein)
was er in de trein een plaat aange-
bracht met daarop een foto van

Berend. De bijbehorende tekst is
geschreven door Martine Letterie.
De tekening van Riek de Haas, de
man die ook de kinderboeken
over Berend van Hackfort heeft
geïllustreerd.

De Berend van Hackfort- trein is
de laatste reeds vastgestelde trein
met de naam van een bekende
Achterhoeker. De namen voor de
drie nog naamloze treinen van
Syuntus zullen bekend gemaakt
worden naar aanleiding van een
prijsvraag onder de Achterhoekse
inwoners, die Syntus samen met
dagblad "De Gelderlander" heeft
opgezet.

Schoenenwinkel" ShoeZz" Young Style geopend

Afgelopen donderdag is de win-
kel "ShoeZz" Young Style ( het
voormalige pand van schilders-
bedrijf Boerstoel) aan de Dorps-
straat 9 officieel geopend.

De naam "Young Style" geeft al
aan, in de winkel een ruime sorte-
ring jeugd- en kinderschoenen van
alle bekende merken. Daarnaast
ook een uitgebreide collectie da-
mes- en herenschoenen zowel mo-

dern, trendy als "gekleed". Eige-
naar Nico B_atse, die ook in Didam
een schoenenzaak heeft, is van
plan om in 2005 de collectie kin-
der- en damesschoenen met nog
meer merken uit te breiden.

In de kantoorruimte naast de win-
kel is de schoenmakerij " De halve
zool" gevestigd. Daar worden
schoenen gerepareerd. Ook kan
men er terecht voor onder meer

kledingherstel, zoals het inzetten
van nieuwe ritsen, broeken inkor-
ten of rokken innemen. Ook kan
men bij "De halve zool" (die wordt
gerund door Maarten Wassenberg
uit Arnhem ) sleutels, naamplaat-
jes e.d. laten maken. Tevens wor-
den er riemen, tassen, veters, in-
legzolen, saunaslippers e.d. ver-
kocht. Ook is er een stomerij depot
gevestigd.

met fietspuzzeltocht
De festiviteiten die het komend
weekend in het buurtschap Lin-
de, nabij de molen zullen
plaatsvinden, begonnen reeds
zondagmiddag met een fiets-
puzzeltocht voor het gehele ge-
zin.

De organisatie had "voor onder-
weg" een aantal opdrachten in
petto. Bij kasteel Wildenborch en
bij de finish ( 't Praothuus ) ston-
den enkele spelletjes op het pro-
gramma. Na afloop reikte voorzit-
ter Martin ten Have aan de volgen-
de personen prijzen uit:
Volwassenen: l Henri Bultman, 2
Han Berenpas, 3 Bert Koning, 4
Henk Bloemendaal, 5 Gerrit Groot
Jebbink.
Jeugd: l Jorik Wolsink, 2 Esther
Tuinman, 3 Cemke Bartels, 4 Lian-
ne ten Have, 5 Frank Bouwmees-
ter. Zaterdagmiddag vond er in
het theater "Onder de Molen" een
speciale ouderenmiddag plaats.
Bedoelt voor Lindenaren van 65
jaar en ouder die elk jaar op de

"lijst intekenen" d.w.z. een bijdra-
ge geven voor de festiviteiten in
het buurtschap en die veelal niet
meer op de volksfeesten aanwezig
kunnen zijn. Onder het genot van
een hapje en een drankje kregen
de aanwezigen (ca. 50 personen)
een vrolijke middag voorgescho-
teld, waarbij Frits Kolkman gedich-
ten voordroeg en Eddy van de Bek-
horst op de harmonica speelde.

Donderdag 23 september vindt er
in de feesttent de opvoering van
het toneelstuk "Woar 'n wil is"
plaats. Een blijspel door de toneel-
vereniging "Linde" onder regie
van Henk Broekgaarden. Aanvang
19.30 uur. Vrijdagavond begint om
19.30 uur het vogelschieten en het
vogelgooien. De overige volksspe-
len en kinderspelen worden zater-
dag 25 september vanaf 13.30 uur
gehouden. Het feest wordt zater-
dagavond in de feesttent besloten
met een spetterend dansfestijn
m.m.v. de "Flamingo's. Aanvang
20.00 uur.

Heiligenbeeldenmuseum
naar de 6000 bezoekers
Het heiligenbeelden museum
in de Antoniuskerk op de Kra-
nenburg heeft tot dusver, inclu-
sief de reserveringen, rond de
3000 bezoekers getrokken.

Het bestuur verwacht, met de
kersttentoonstelling mee dat er
ook in 2004, net als vorig jaar, cir-
ca 6000 personen het museum zul-
len bezoeken. Afgelopen zomer
heeft de Stichting "Vrienden van
de Kerk op de Kranenburg" een en-
quête gehouden om te onderzoe-
ken wat de reden is dat het muse-
um bezocht wordt. 27 procent van
de bezoekers stapte naar binnen,
omdat men toevallig langs kwam.
"van horen zeggen" 25 procent..
Via persberichten 12 procent, via
de VVV eveneens 12 procent; via

het affiche 7 procent en 3 procent
vanwege een bericht in een pa-
rochieblad. De reden van de overi-
ge 14 procent heeft men niet kun-
nen achterhalen.

Momenteel is men al weer bezig
met de voorbereiding van de ten-
toonstelling van internationale
kerstgroepen in de maand decem-
ber. Dit jaar zijn er onder meer
ook particuliere collecties te be-
wonderen van de heer van Eyck uit
Rijswijk en van de familie Brux-
voort uit Eek en Wiel. Op 12 okto-
ber is er in de Antoniuskerk een
optreden van een kozakkenkoor
uit Rusland. Zondagavond 2 janu-
ari treedt er een groot politiekoor
op met als extra een optreden van
soliste Henriëtte van Lith.

YOEPIE DE POEPIE!
Heeft u zin om met uw kinde-

ren een leuke ochtend te spe-
len? Kom dan zaterdag 2 okto-
ber a.s. naar de peuterspeeloch-
tend bij PSZ. Ot en Sien.

Er zijn tal van dingen te doen voor
de kinderen. Er is een zweefmolen,

een luchtkussen, je kunt knutse-
len, ponyrij den en nog veel meer.
Voor alle activiteiten wordt een
kleine vergoeding gevraagt. De op-
brengst hiervan gaat naar de peu-
terspeelzaal. Komt allen! Dan ma-
ken we er een gezellige dag van!
Tot dan!

Internet inloop ochtend
Boek zoeken?.„Een webpagina
vinden?
Medewerkers van de bibliotheek
Vorden helpen met het zoeken
naar betrouwbare informatie. Zij
bespreken het zoeken van boeken
en andere materialen op de catalo-

gus, het zoeken op internet en hoe
men E-mail verstuurt. Het is geen
cursus, maar een vrijblijvende in-
loopochtend. En vragen staat vrij.

WANNEER?
Iedere vrijdagochtend.

Succesvolle opening
atelier Karen André
Beeldhouwster Karen André
heeft haar atelier verplaatst van
Zutphen naar de Kostedeweg te
Kranenburg. 'Een nieuwe loca-
tie met vele mogelijkheden',
noemt zij het zelf. "Een daarvan
is het geven van workshops aan
groepen."

Het eerste weekend na de opening,
van 3 tot en met 5 september jl.
was daarbij al direct succesvol. Een
groep van tien cursisten uit Vor-
den, Steenderen en omgeving be-
zocht de workshop, om met mar-
mer of andere natuursteensoorten

aan het werk te gaan. "Ik noem
mezelf geen kunstenaar, maar
beeldhouwer", omschrijft Karen
André de werkzaamheden. "Het
ambachtelijke spreekt me aan en
dit vormt het uitgangspunt voor
wat er ontstaat. Steen en met na-
me de natuursteen in oorspronke-
lijke vorm is daarbij de leidraad.

De steen kan geheimen verbergen
die er pas bij het bewerken
uit komen." Op de internetsite
www.karenandre.nl kan men een
indruk krijgen van de kunstwer-
ken en de workshops.



BIJ GERRIT ONSTENK IN HENGELO GLD.
U KUNT ER TERECHT VOOR DIVERSE KOOPJES WAARONDER DRAAISTOELEN,

EETHOEKEN, KASTEN, BANKSTELLEN, SALONTAFELS, RIETENSTOELEN, DRESSOIRS, T.V.- EN STE-
REOMEUBELS, INRUIL MEUBELS, COMPUTERMEUBELS EN BEDDEN

ALLES DIRECT LEVERBAAR

Voorverkoop van inrul- en showmodellen
vrijdag en zaterdag 24-25 september

•>*•*
v*

VRIJDAG
ZATERDAG

24 SEPTEMBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR
25 SEPTEMBER VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

DONDERDAG 30 SEPTEMBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR
VRIJDAG 1 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 21.00 UUR
ZATERDAG 2 OKTOBER VAN 10.00 UUR TOT 17.00 UUR

TOT ZIENS BIJ ONS IN DE TENT

GERRIT EN RIA ONSTENK
MOLENENK 20 HENGELO (GLD) TEL. (O575) 46 31 53 - 46 35 04



Najaars- en wintercollectie op
gezamenlijke modeshow

Op woensdagavond 8 septem-
ber, werd in het Dorpscentrum
te Vorden een gezamenlijke mo-
deshow gegeven door Yvonne
Jeugdmode, Roosenstein Quali-
ty Wear en Anthony's Country
Store.

Om 19.30 uur begon de presentatie
van de nieuwe najaars- en winter-
collectie 2004. Voor een overvolle
zaal, gaven 23 kinderen en 9 man-

nequins en dressmen, een impres-
sie van de mode die dit najaar in
het straatbeeld te zien zal zijn.
Door de samenwerking van ver-
schillende bedrijven uit Vorden
werd het een zeer geslaagde avond,
zoals FreeWheel; zij verhuren ski-
es, hebben voor alle leeftijden en
voor alle niveaus schaatsen te koop
en bijpassende kleding. Ook AMI-
kappers had voor iedereen een pre
senrje neergelegd, nadat zij de mo-

dellen hun haren hadden gekapt.
Kant Music Service zorgde voor het
geluid en het licht en de grote ver-
assing was de collectie van de nieu-
we schoenwinkel Shoezz Young
Sryle, die hun collectie breed op de
catwalk ten toon had gesteld. Kort-
om een zeer geslaagde avond voor
iedereen. De volgende show is in
maart, met de voorjaars- en zomer-
collectie.

Eén groot feest voor kinderen bij Sourcy Center
Sourcy Center in Zieuwent viert al
jaren feest. Ook voor kinderen.
Want de Jarige Job is met zijn of
haar vriendjes en vriendinnetjes
van harte welkom op een
küiderparty. Deze worden gege
ven in de Copacabana feestzaal
onder leiding van Alexandra
Kadius. Zij zorgt ervoor dat uw
zoon of dochter terug kan kijken
op een geweldig verjaardagsfeest.

Om maar even een voorbeeld te
noemen van een invulling voor een
kinderparty: Een 2 uur durend
programma voor kinderen in de
leeftijd van 7 t/m 9 jaar. De
spelletjes zijn o.a. boogschieten,
chinese borden, wiebelplank,
hoefijzer gooien, disco, karaoke en
stapel je rot. Nieuw is de Music
Party. Een compleet nieuw
programma voor de jarigen in de
leeftijd van 9 t/m 12 jaar. De
middag/avond staat geheel in het
teken van muziek. De kinderen
mogen hun favoriete artiest

imiteren (playbackshow) uiteraard
in de juiste kleding. Daarnaast
bestaan de spelen uit: artiesten
raden, popsterren schieten,
artiesten puzzel, disco, karaoke en
een muziek quiz. Daarnaast kunt
u kiezen voor een uur Xtreme
Bowling. De ruimte, de schoen-
veters, de speciale kinderballen en
de kegels zijn fluoriserend verlicht
wat voor een heel spannend effect
zorgt. De zijkanten van de baan
kunnen omhoog zodat ook de aller-
kleinsten raak gooien. Is uw zoon
of dochter sportief en wil dit ook op
zijn of haar verjaardagsfeest?
Informeer dan naar de mogelijk-
heid om een uur de sporthal te
huren, aan kidsaerobic of budo te
doen. Bij alle party's ontbreken
uiteraard de ranja, de patatjes, de
snack, de groepsfoto en het ijsje
niet. Voor een compleet verzorgde
kinderparty neemt u dus contact
op met het Sourcy Center te
Zieuwent. Zie ook de advertentie
elders in deze krant.

Swingnight in
de Herberg
Zaterdag 25 september wordt
een Swingnight gehouden in
zaal de Herberg in Vorden.
Tijdens de Swingnight worden
danceclassics uit de 70's, 80's en
90's afgewisseld met swingende
muziek van nu, kortom een feest
voor jong en oud. Er is voor ieder-
een ruimte om te dansen, swingen
of helemaal uit je dak te gaan. Er
wordt muziek gedraaid van o.a.:
Boney M, Tina Turner, Simple
Minds, Queen, Golden Earring,
Rolling Stones en U-2. Natuurlijk is
het ook mogelijk je eigen verzoek-
nummers aan te vragen. De vol-
gende Swingnight in de Herberg is
op zaterdag 27 november. Tevens
zijn er voor het volgende jaar een
aantal Swingnights gepland, te be
ginnen op zaterdag 29 januari.
Kijk op: www.swingnight.nl
Organisatie: Tersteeg Entertainment
06-54341735

www.compusystem.nl
Internet / Office l
AMD XP 2400+, 256 M

TopPC (Met snel MSI Moederbor
AMD XP 28004

TopPC Pro (/
AMD ATHLON 64 30QD+, 5tj|
8 x USB 2.0, 5.1 jund, 160 GB 8MB

erbord)
adeon 9550 SE,

16x DVD Brander, FireWire

l € 525,-

€589,-

€ 899,-

Actie:
NEC ND2510 DVD 8x +/- writer, dual layer, slechts €

NEC ND3500 DVD 16x +/- writer, dual layer, slechts >

Meei
Windows XP Home € 89,- • Logitech Cordless Desktop € 197* LiteOn 52x32x52 CDT

• 17 Inch monitoren v.a € 99,- • 17 Inch TFT monitoren v.a. € 339,- •
• Andere onderdelen op aanvraag • Ook voor ADSL, (Draadloze) Netwerken, Internet delen op

meerdere pc's en (her)installaties kunt u bij ons terecht •
• Alle systemen worden gratis thuis bezorgd en aangesloten in de regio Vorden •

Elke zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur - tel. (0575) 55 59 60
Biesterveld 16 Vorden • Bezoek op afspraak

Piano Recital
Piano recital in de Orangerie
Vordenseweg 2 te Ruurlo op
zondagmiddag 3 oktober a.s.
door Ivo Boytchev.

Deze jonge pianist wordt be-
schouwd als een groot talent waar-
over we in de toekomst nog veel
zullen horen. Hij wordt gezien als
een van de meest vooraanstaande
talenten van Bulgarije. Geboren in
1970, begon hij zijn muzikale stu-
die op 5 jarige leeftijd bij Rumjana
Penkova aan de muziekschool te
Varna. Inl989 werd hij toegelaten
tot het Staatsconservatorium te So-
fia waar hij studeerde bij Marina
Kapatsinskaja en daar behaalde hij
zijn diploma cum laude.
Ivo Boytchev vertrok in 1995 naar
Nederland waar hij studeerde aan
het Conservatorium te Enschede
bij Christo Iliev en vervolgens aan
het Conservatorium te Utrecht bij
Alan Weiss, waar hij in 2000 even-
eens cum laude afstudeerde.
Na aanbeveling van de wereldbe-
roemde concertpianiste Marta Ar-
gerich, werd Ivo Boytchev uitgeno-
digd een jaar te studeren aan de
vermaarde Internationale Piano
Stichting "Theo Lieven" bij het Co-
mo meer in Noord Italië. In deze
inspirerende omgeving, als een
van de slechts acht veelbelovende
jonge pianisten van over de hele
wereld, werd Ivo Boytchev in staat
gesteld priv_ masterclasses te vol-
gen van zeer hoogstaande pedag-
ogen zoals: Leon Fleisher, Dmitri
Bashkirov, Fou Ts'ong, William
Grant Nabore, Charles Rosen, And-
reas Staier en Claude Franc.

Ivo Boytchevs concertcarriere be-
staat uit vele solo- en kamermu-
ziek recitals in Bulgarije, Neder-
land, Duitsland, Italië en Zwitser-
land. In Nederland trad hij op in de
grote concerthal van het Utrechts
conservatorium, in Enschede in
het muziekcentrum, in Kasteel
Hernen, op het zomerfestival, geor-
ganiseerd door Het Reizende Mu-
ziekgezelschap van Christian Bor
en in paleis "Het Loo". In Duitsland
trad hij op tijdens het Internatio-
nale Max Reger Festival In Weiden
(Regers geboorte plaats). In Italië

debuteerde hij op het "Piano Festi-
val" georganiseerd door de Inter-
nationale Piano Stichting. Vervol-
gens kreeg hij uitnodigingen voor
recitals in Stresa en Veneti_. In juli
2001 trad Ivo Boytchev op met solo-
recitals in het "Zomer Muziek Fes-
tival in Sofia en Varna. Daarna
kreeg hij een beurs voor het "Ver-
bier Festival & Academy" waar hij
masterclasses volgde bij Dmitri
Bashkirov en Stephen Kovacevich.

Ivo Boytchev debuteerde als solist
met orkest op 17-jarige leeftijd met
het Varna Philharmonisch Orkest
en speelde het Mozart Concert in A
gr. KV 488. Daarna soleerde hij met
het 5-e Concert van Beethoven en
de "Emperor" met het Vratsa Phil-
harmonisch Orkest. Tijdens zijn
studie aan de Muziekacademie te
Sofia, werd hij geselecteerd om het
1-e Concert van liszt te spelen met
het Staats Academisch Orkest. Hij
behaalde zijn diploma aan het En-
schedese Conservatorium met het
Concert van Grieg begeleid door
een orkest, van studenten van de
"Messiaen Academie" en leden van
het Orkest van het Oosten. In
maart 2002 speelde hij het Mozart
Concert in A gr. KV 414 met de
"Neue Philharmonie Westfalen".
In 2002 en 2003 heeft hij veel reci-
tals gegeven in Nederland, Bulga-
rije en Italië.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de
ingang van de zaal. Leden KKR _
1.00 korting. De organisatie is in
handen van de KunstKringRuurlo.

E-Coaching: Nieuwe vorm
van Personal Coaching via
het Internet
Internet wordt nu ook door de
Nederlandse Personal Coaching
markt omarmd. In Angelsaksi-
sche landen is deze vorm van
coaching sinds een aantal jaren
gemeengoed. In Nederland is
Synergy at Work de eerste die
deze vorm van coaching op het
programma heeft staan.

Synergy at Work is gespecialiseerd
in het coachen van mensen in
werksituaties en maakt daarbij
veelvuldig gebruik van Internet.
De voordelen van E-Coaching zijn
evident Je kunt het vanaf elke plek
doen mits je maar via Internet be
reikbaar bent. Vooral voor mensen
die veel moeten reizen blijkt dat
een uitkomst. Ze voorkomen veel
extra reistijd en ergernis in de file.
Het is gemakkelijk in te passen in
je programma omdat het in princi-
pe op elk gewenst moment van de
dag of de week kan. En het is min-
der privacy gevoelig. Niet dat men-
sen zich hoeven te schamen dat ze
een coach hebben. Sommigen la-
ten zich er zelfs op voorstaan,
maar niet iedereen is daarvan ge
charmeerd.

Als nadeel wordt wel eens ge
noemd dat het een onpersoonlijke
vorm zou zijn. Een vorm zonder fy-
sieke ontmoeting. Dat argument is
niet geheel onterecht, maar het
ontkent de voordelen. Mensen
worden nu eenmaal sterk beïn-

vloed door wat ze zien. Bij E-
Coaching bestaat een dergelijke
beïnvloeding niet. Dit maakt het
coachen zakelijker, rechtstreekser
en meer to-thepoint. Bovendien
geeft het gebruik van de modern-
ste multimedia technieken de con-
tacten een steeds persoonlijker tin-
tje.

Maar het belangrijkste is mis-
schien nog wel dat E-Coaching
goed aansluit bij onze moderne
manier van leven, waar iedereen
altijd druk, druk, druk is. E-
Coaching kan kort zijn, tot enkele
weken of maanden. Zeer gericht
worden toegepast, maar kan ook
uitwaaieren over langere perioden
en andere levensgebieden als daar
behoefte aan is. Bovendien wordt
het programma aangevuld met
workshops die wel op de klassieke
manier worden gegeven. Iedereen
kan daar naar wens en behoefte
aan deelnemen. E-Coaching speelt
daarom met name in op de trend
om snel en adequaat coaching te
bieden naar de behoefte van het
moment. Met name jongere men-
sen zijn daar content mee.

MEER INFORMATIE
Contactpersoon: Dick Kuyper.
Website http://www.synergy-at-
work.nl E-mail : kuyper@synergy-
at-work.nl. Telefoon: 0575 - 572
154, Synergy at Work, Weerdslag
70, 7206 BT Zutphen.
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Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties
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Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL. (0575) 5123 06

ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL (0314) 62 50 53

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL (0573) 45 12 86

LICHTEIWOORDE: WEEVERS ELNA, TEL (0544) 37 13 23

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28



PLUS
Weekendvoordeel

G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 3 t / m z a t e r d a g 2 5 s e p t e m b e r 2 0 0 4

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Aqua
Mosselen
Excellent
Bak 2000 gram

^^ ̂ J ̂ * ^* " • "^^^" ™ \J\Jm \£^« fcX0 ^1 E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

excellente mossel!"

BESTSELLER!
E C H T N E R C E M S G O E D K O P E R

PLUS
Appel-
kruimelvlaai
0 26 cm.

f ^

99

PLUS
Filet Americain
Ui, pesto, peper, knoflook of naturel.
Bakje 150 gram ^k7*T

29
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Broccoli
500 gram

BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

ESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Kaapse Roos
Chenin blanc
of rooiwijn
Fles 75 cl. 3.99

3 flessen10?°
Wij verkopen alléén alcohol aan personen van 16)aar en ouder.

Deze week nog eens 25% korting op onderstaande PLUS huismerk produkten!

Biefstuk
500 gram 9*00"

U ontvangt een
Dagje-uit-zegel bij ruim 600
PLUS huismerk producten!

PLUS
Toiletpapier
Naturel.
Pak 4 rollen

25%
KORTING

PLUS
Spaghetti
Pak 500 gram

PLUS
Cake
Roomboter-, duo-,
bitterkoekjes- of
boerencake.
Pak 450 gram

25%
KORTING PLUS

Partynoten
Pittig of mild.
Zak 250 gram O.9

Met PLUS nu voor slechts
€3.50 een dagje uit!

Deze week dubbel plezier van het PLUS huismerk!

Zoals u wellicht heeft gemerkt nemen wij op dit moment onze PLUS aan de Borculoseweg stevig onder handen. Van boven tot onder, van links tot
rechts wordt alles anders. Helaas kan dit alles niet zonder overlast. Hiervoor bieden wij u dan ook onze welgemeende excuses aan.
Om u nog verdere overlast te besparen sluiten wij zaterdag 25 september om 13.00 uur onze deuren en gaan we donderdag 30 september om 8.00
uur weer open als nooit tevoren. Gaarne nodigen wij u nu alvast uit het resultaat van al onze inspanningen te komen bewonderen. Wij zijn er van
overtuigd dat wij u nog beter kunnen ontvangen dan u al van ons gewend was. Tot ziens in onze vernieuwde PLUS.

Kom donderdag 30 september langs en laat u overtuigen!

Openingstijden: PLUS Cornelis Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00 Albert Hahnweg 97 maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00 7242 EC Lochem
zaterdag 8.00-18.00 Tel. 0573 - 251056

www.piussupermarkt.nl

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552
vrijdag 8.00-21.00

zaterdag 8.00-20.00

igen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

geteld de beste1.i
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