
Dinsdag 27 september 2005

67e jaargang no. 31

roncKnors

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Henk Takken van Wijngoed Kranenburg':
'Ook hier toekomst voor wijnbouw*!

De wijnbouw is in Nederland sterk in opkomst. Tot zes jaar geleden
waren er alleen commerciële wijngaarden in Zuid Nederland. Deze
gebruikten de klassieke druivenrassen Riesling, Muller Thurgau,
Dornfelder, Pinot Gris, Pinot Noir en Chardonnaye. De klassieke
rassen hebben twee nadelen, ze zijn gevoelig voor meeldauw en ze
rijpen zelfs in Limburg niet elk jaar goed af. Intussen zijn er nieuwe
rassen die eerder af rijpen dan de klassieke rassen, met als gevolg dat
de wijnbouw intussen een paar honderd kilometer naar het Noorden
is opgeschoven. Dit heeft tot gevolg dat de wijnbouw in geheel Neder-
land sterk in opkomst is.

Zo ook in de Achterhoek, of nog dich-
ter bij huis in Vorden bij 'Wijngoed
Kranenburg'. Aan de Kostedeweg, een
beetje verscholen achter het lover
heeft Henk Takken circa 5 hectare
grond, waarvan 1,5 hectare is aange-
wend voor de verbouw van druiven.
'We hebben hier de 'Stichting Wijn-
bouw Achterhoek'. Daar ben ik op
gegeven moment lid van geworden.
De Stichting heeft onder meer een
cursus opgezet, waaraan we met 20
personen hebben deelgenomen. We
geraakten daardoor in wijnbouw geïn-
teresseerd, waarna we met zijn tienen,
mensen afkomstig uit Winterswijk,
Lievelde, Beltrum, Geesteren, Almen,
Aalten en ik zelf uit Vorden, de 'Coö-
peratieve Verenigde Achterhoekse
Wijnbouwers' hebben opgericht met
als doel wijn te gaan maken.
Ons uitgangspunt is een streekpro-
duct te brengen. Druivenrassen die
drie weken eerder rijp zijn dan de
'klassiekers' en die veel minder ziekte
gevoelig zijn. Druiven groeien hier net
zo gemakkelijk als bijvoorbeeld aan de
Moezel of in Frankrijk. In vroeger tij-
den hadden in deze streek de Romei-
nen reeds wijngaarden. De reden daar-
van was dat de 'legionairs' dagelijks
water dronken uit verontreinigende
beekjes of rivieren of veelal uit de
brakke grond, met als gevolg dat ziek-
te hoogtij vierde. Dus gingen ze drui-
ven verbouwen en maakten zij wijn.
Daar werd je tenminste niet ziek van.
De Romeinen mochten dagelijks een
liter wijn drinken", zo wist Henk Tak-
ken te vertellen.

Zelf verbouwt hij vier soorten druiven:
'Regent' en 'Rondo' waarvan rode wijn
wordt gemaakt en 'Metzling' en 'Sala-
ris' waar witte wijn van wordt ge
maakt. Henk Takken: 'In Nederland
wordt 60 procent rode wijn en 40 pro-
cent witte wijn gedronken. De komen-
de jaren wil ik hier ook rosé en een
mousserende wijn maken. Twee jaren
geleden ben ik begonnen met het
verbouwen van druiven. Van beroep
ben ik bloemist. Aangezien ik een
compagnon heb, heb ik ook wat tijd
voor andere dingen en zocht ik er een
alternatief beroep bij. Ik ben een
buitenmens. Tuinieren is mijn hobby.

GISTINGSPROCES
Voor hetzelfde geld had ik hier bijvoor-
beeld een siertuin kunnen aanleggen.
Het werd dus uiteindelijk druiven
verbouwen, dus toch een 'buitenge-
beuren'. Gewoon iets nieuws, leek mij
best leuk om te doen. Eigenlijk een
combinatie van hobby en commercie.
Het uitgangspunt daarbij is om uit de
kosten te komen, anderen proberen er
een 'hele' boterham aan te verdienen.
Dat zal best lukken, maar dan moet
niet iedereen op 'de hoek van de
straat' met wijnbouw beginnen'. Het
gehele proces begint in april met de
grond groen te mesten. Het eerste jaar
heb ik hier zonnebloemen gehad.
Daarna kalk aan brengen, palen en
draden maken en met de plantmachi-
ne 4000 planten inbrengen.

Tussen half september en half oktober
wordt geoogst. Per plant krijg je ge-

middeld 2 kg druiven. Na het oogsten
worden de druiven ontsteelt. Vervol-
gens worden de druiven geperst en in
de tanks gepompt. Eerst dan begint
het gistingsproces (suiker wordt dan
in alcohol omgezet). Voor witte wijn
duurt dat proces vier maanden, rode
wijn is in acht maanden gerijpt. De to-
tale productie hier zal ongeveer 8000
flessen wijn bedragen. Onze coöpera-
tie produceert jaarlijks circa 100. 000
flessen", zo zegt Henk Takken. Juist
op de dag van het gesprek met Takken
komt er vanuit Duitsland een grote
vrachtwagen voorrijden met grote
wijnvaten die in een voormalige
schuur worden geplaatst. Wanneer de
druiven straks zijn geoogst, wordt dan
hier ter plekke de wijn gemaakt. Dat
gebeurt trouwens voor alle wijnbou-
wers die bij de coöperatie in de Achter-
hoek zijn aangesloten. Zij brengen de
geplukte druiven in kratten allemaal
naar " Wijngoed Kranenburg".

PROFESSIONELE WIJNMAKERS
Henk Takken: "We hebben gezamen-
lijk voor de komende twee jaren pro-
fessionele wijnmakers ingehuurd die
ons helpen wijn te maken. Oliver Mac-
kler is er één van. Momenteel is hij bij
Henk Takken 'beschaftigt' met de
technische installatie. Als dit klaar is
helpt hij de mensen hier in Vorden
met het proces van wijn maken.
Oliver: 'In februari en maart woon ik
Johannesburg in Zuid Afrika. Ik heb in
Kaapstad een wijnbouw. De rest van
het jaar woon ik in Duitsland en advi-
seer ik als "Berater" bij het installeren,
zowel bij wijnbouwers als bierbrou-
wers. Daarnaast ben ik "Weinprober"
en keur ik de wijn op kwaliteit. Soms
wel 80 soorten op een .dag. Ik heb één
keer op een dag, 250 soorten geproefd.
'Dann trinke ich abends kein Wein
mehr", zo zegt hij lachend.

Over een paar jaar moeten ze hier zelf
wijn kunnen maken. Wel zal ik dan zo
nu en dan komen kijken hoe het gaat',
aldus Oliver. Het leren wijn maken
geldt niet alleen voor 'Wijngoed Kra-

nenburg' maar voor alle leden van de
'Coöperatieve Verenigde Achterhoekse
Wijnbouwers'. Overigens houdt Henk
Takken zondag 2 oktober aan de Koste
deweg 2 van 13.00-17.00 uur een open
dag. Dan worden er rondleidingen
gegeven en kunnen belangstellenden
zien hoe er op een wijnbouwbedrijf
gewerkt wordt.

Begin volgend jaar beschikt Henk Tak-
ken ook over een proeflokaal waar
groepen kunnen worden ontvangen. In
deze voormalige varkensschuur is men
thans nog volop met de verbouw bezig.
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"Leer mij vertrouwen
als een kind"
"Leer mij vertrouwen als een kind"
is het thema zondagmorgen 2
oktober in een speciale dienst in
de Gereformeerde Kerk te Vorden.
De dienst begint om 10.00 uur.

Muzikale medewerking wordt ver-
leend door 2Gospel. Dit gitaar/zang

duo wordt gevormd door Marion
Otemann-Dijkman en Erwin Heinen.
Zij zingen op een geheel eigen wijze
gospels in verschillende muziekstijlen
(www.2gospel.nl).

U bent hierbij van harte uitgenodigd
om in deze dienst aanwezig te zijn.

Wie wil een handje helpen?
Heeft u wel eens aan vrijwilligerswerk gedacht?
De Bezoek- en OppasService (BOS)
Vorden is een vrijwilligersorgani-
satie die ondersteuning biedt aan
mensen die voor hun chronisch
zieke partner, kind of demente-
rend familielid zorgen. De vrijwilli-
gers nemen deze zorg even van hen
over, waardoor de verzorger wat
meer tijd voor zichzelf krijgt.

In Vorden is het aantal aanvragen de
laatste tijd dusdanig gegroeid dat er be-
hoefte is aan nieuwe vrijwilligers.
Soms is de gevraagde hulp zwaar, maar
vaak ook licht en gezellig. Met dit vrij-
willigerswerk doet u in ieder geval de
hulpvrager een groot plezier. Op dit
moment zoeken wij in Vorden een
man of vrouw die een avond in de
week de zorg op zich wil nemen voor
een mevrouw die licht dementerend is.
Haar man zorgt altijd voor haar, maar
hij wil graag eens een avondje kaarten.
Mevrouw is prettig gezelschap. Ook
zoeken wij nog een man of vrouw die
een middag of morgen in de week een
korte wandeling wil maken en een kop
koffie drinken met een mevr. van 81

jaar. Zij kan niet alleen wandelen. Op
deze manier komt zij weer eens buiten
de deur. Als vrijwilliger kunt u gebruik
maken van het scholingsaanbod van
onze koepelorganisatie de VIT Oost-Gel-
derland. Ook zijn er regelmatig con-
tactmomenten met andere vrijwilli-
gers. Wilt u helpen of wat meer infor-'
matie, neem dan contact op met de
coördinator van de BOS, Ekie Voor-
burg. Zij is dagelijks van 9.00-15.00 uur
bereikbaar bij de VIT Oost-Gelderland,
tel. (0573) 43 84 00. Men kan ook bellen
met de Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den, tel. (0575) 55 34 05.

IroniVen in een

l&astecl 2=Mmc ÏJorbcn
Kasteel rondleiding op vrij-zat en zondag om

l LM 113.00 en 15.00 uur en op afspraak

Info @kas\eefi>arden.nL

uruJiü. kasteefoor den.nl

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 112

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000



Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 oktober 10.00 uur ds.Tichelaar uit Velp.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 oktober 10.00 uur de heer Leijenhorst (Laren),
Dialectdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 oktober 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 2 oktober 10.00 uur Viering.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag l oktober 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 2 oktober 10.00 uur Eucharistieviering Herenkoor.

Huisarts
Tussen 17.00 uur 's middags en 08.00 uur de volgende
ochtend, in de weekenden en op feestdagen: telefoon
0900 - 200 9000. Regionale Huisartsenpost te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts èf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer en medicijnen 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 Spittaal in Zutphen.

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

Tandartsen:
1-2 oktober: J.H.H, de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57.
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
11.30-l 2.00 uur.

Streekziekenhuis Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 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
Tel. 112, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, tijdelijk geen spreekuur.
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink l, ma. 10.00-12.00
uur. De spreekuren zijn niet bedoeld voor aangifte. Hier-
voor kunt u een afspraak maken.

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com
Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.
Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
13.30-17.30 uur en 13.30-20.00 uur, vrijdag 13.30-20.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 9.30
uur t/m 17.30 uur. Zaterdag van 9.30 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis T>e Brombergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
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 Steden-
driehoek
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 Vorden
- Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 553405, openingstij-

den ma t/m vr van 9 tot 12 uur. E-mail welzijnouderen-
vorden @hetnet.nl, website www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel; iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmel-
den bij Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. 0314-
357450
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 (zomers-
top van mei t/m sept)
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 13.30-15.00 uur.
U kunt een afspraak maken via Welzijn Ouderen of via VIT
tel. 0573-438400.

- WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bezoekadres: Nieuwstad
32 in De Wehme. Telefoon 0575-553159. E-mail
info@portaalwegwijzer.nl

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, gaten in de weg, water-
overlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het algemeen alarmnummer 0900 88 44 of bij grote
spoed 112. Voor storingen aan gemalen en het (druk-)riool-
systeem kunnen alle inwoners rechtstreeks contact opnemen
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

Organic Move
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Marlies
Aartsen, Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575)
55 62 17.

www.tcrenovatie.com
• kringloop • antiek • curiosa
• ook inkoop • stralen of
logen. Verkoop di. t/m za.
van 10-17 uur. Generaalsweg
23, Heelweg bij Varsseveld,
tel. (0315)2411 69.

Internationaal

bedrijf zoekt

jonge, serieuze,

i enthousiaste mensen

(18-30 jaar!).

j Die parttime of fulltime

(werktijd zelf

aan te passen)

j willen werken in de

j wellness industrie.

Aanmelden/info:

(0575) 463205 of
l www.geenbaasmeer.com

Airco's compleet geplaatst bij u vanaf
€ 795,-. Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg, Zelhem, tel. 0314-62
13 64 www.weulen-kranenbarg.nl

Cv-ketels actieprijzen. Combi
hoogrendement 24 kwcw klasse 4
incl. btw geïnstalleerd v.a. € 1550,-
Installatiebedrijf Weulen
Kranenbarg VOF, Zelhem,
tel. 0314-62 13 64

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels: elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling: als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

% Aankomen, afslanken
en/of meer energie? Begin
nu, dan loopt u straks met
plezier in zwembroek of bikini!
Gratis persoonlijke begeleiding
en advies. Ruime ervaring.
Bel Jerna Bruggink, tel. (0575)
46 32 05.

% De stichting veiling com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubel verkoop van 9 tot
12 uur aan de Schuttestraat
20 te Vorden.

• Trouwring veranderen?
Verkoop oude, nieuwe siera-
den, bronzenbeelden. Atelier
Henk Eggersman, Burg. Gallee-
straat 8, Vorden, tel. 55 07 25.

0 Cursus ontwerp uw ei-
gen tuin. In 8 lessen maakt
u in een kleine groep (max. 5
pers.) uw eigen tuinontwerp.
Er is keuze tussen een cursus
overdag of 's avonds. Start:
begin oktober. Info: Zwaan
Hofmeijer (0575) 51 55 91 .

% Opgave informatieavond
"Samen Sterk": tel. 06-55
57 53 53 (tussen 14.00-20.00
uur) of mail: samensterkl 2-
@tiscali.nl

% Zaterdag 1 oktober a.s.
hobbybeurs bij Beneman
te Vragender van 10.30 tot
17.00 uur.

• Nordic Walking met de
juiste techniek als de meest
effectieve manier om fitter te
worden, conditie op te bouwen
en vet te verbranden. Info
over Cursus en/of Clinic
(0575) 46 36 03.

• Verhuisd mevr. Leunk-
Wenneker, J.R. van Rietger-
weg 10, 7231 PV Warnsveld
naar zorg- en wooncentrum
'Den Bouw', Abersonplein 9,
7231 CR Warnsveld, kam. 51.

• Te huur: m.i.v. 1-11-'05,
boven woning in centrum
Hengelo (Gld.). Keuken, bad-
kamer, ruime woonkamer, 2
slaapkamers, hal, toilet, zolder
boven gehele woning, dak-
terras. Tel. (0575) 46 75 57
na 18.00 uur.

• Gezocht: Woonruimte omg.
Vorden, tel. (06) 53 27 55 93.

% Peuters peel ochtend:
Kom naar de Peuterspeelzaal
'Ot en Sien' op zaterdag 1
oktober a.s. van 10 tot 13 uur
aan 't Jebbink 13a te Vorden.

% Nieuw Nieuw Nieuw
Nieuw Nieuw wilt u.een ge-
hoorzame(re) hond?
Privé les met uw hond of in
een klein groepje. Lesdag en
tijd in overleg van maandag
t/m zaterdag. Locatie: Keijen-
borg, Francis Hijenga. Tel.:
0575-463370/06-20586946.

• Op maandag 3 en don-
derdag 6 oktober as. starten
er bij K.C. Zutphen e.o. weer
puppy-, A-, B-, C-gehoor-
zaamheidscursussen. Te-
vens starten er dan ook weer
nieuwe G&G-B en 1-cursus-
sen. Voor informatie kunt u
bellen naar: (0575) 52 67 12
of onze internetsite bezoeken:
www.kczutphen.nl Houdt u er
rekening mee dat onze groe-
pen snel vol zitten? Ook kunt
u zich opgeven voor de fly-
ball- en behendigheidslessen
op zaterdagmorgen.

• Zondag 2 oktober a.s.
van 10.30 -17.00 uur Hobby-
beurs in Dorphuis 't On-
derschoer Beukenlaan 1 te
Barchem. Entree € 1,50 en
kinderen gratis.

• KaakKanonsloop Groenlo
zondag 2 oktober. Inschrijf-
geld voor kinderen t/m 12
jaar € 1, vanaf 13 jaar € 2
voor de 2,5 km, € 3 voor de 5
km, € 4 voor de 10 km en
€ 5 voor de 15 km. De lopers
voor de 2,5 km gaan om
12:00 uur van start en de lo-
pers voor de 5, 10 en 15 km
gaan om 12:45 uur van start.
Inschrijving is mogelijk tot 15
minuten voor aanvang van
de wedstrijd in de sporthal
van de N i-Je Veste Wheme
aan de Maliebaan.

• Wist U dat Herbalife een
30 dagen geld terug garantie
kent? Wat let u dus? Gewoon
doen! Nieske Pohlmann
0314-641309/06-5432
66 69 www.no-jojo.nl

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

• Wandelend genieten
van de herfst? Kijk op
www.voettochten.net of bel:
0575 451718 (06 512 545
78) Gea Voettochten voor
een wandelweek in Tsje-
chisch Bohemen. HP €
255- gemakkelijk te berei-
ken per auto en trein 700
km. Kleine groep - met be-
geleiding.

% Gezocht: hulp in huishou-
ding 31/2 u.p.w. bij voorkeur
do./vr. Tel. na 18.00 uur
55 21 67

% Wie wil onze (hoge) conife-
ren en beukenhagen snoei-
en? Tel. na 18.00 uur 55 21
67.

• Lelijke tafelbladen wor-
den weer nieuw. Dick Bruil,
tel. (0314)62 1959.

% Gezocht: hulp in huis-
houding V? dag per week.
Bellen na 18.00 uur (0575)
55 53 53.

XEETCAFÉ • BAR • RESTAURANT

„Ie Herberg
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

\^-^/-\S~*^-^^^
Zaterdag 15 oktober

The Q is back
in Vorden

Zaal open 20.30 uur; aanvang 21.00 uur.

Kaarten in de voorverkoop € 8,00
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2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033

Dagmenu's
28 sept t/m 4 okL 2OO5
Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Dagmenu's kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.
U mag uw dagmenu aankleden met extra gamituren ot een extra gang dan zijn dit onze

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1.25 p.p.
Prijs voor soep € 2.25 p.p.

Woensdag 28 september
groentesoep/beenham met honigtijmsaus aardappelen en
groente

Donderdag 29 september
wokki wokki van kip, groente en rijst, rauwkostsalade/vers
fruit met slagroom

Vrijdag 30 september
uiensoep met kaascroutons/ spies de rotonde met krui-
denboter, aardappelen en groente

Zaterdag 1 oktober
kaasschnitzel met saustartaar, frieten en rauwkostsalade/
ijs met slagroom (alleen afhalen)

Maandag 3 oktober
gesloten

Dinsdag 4 oktober
wiener schnitzel met gebakken aardappelen en groente/ijs
en slagroom
U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 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 binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Wij zijn erg blij met de geboorte van ons zoontje
en mijn broertje

Jasper
f $
l 20 september 2005 $j
* ' $
i $fó Jasper weegt 3895 gram en is 50 cm lang oftiGerard Harmsen, Sandra Jurriëns en Mayke '|

Schimmeldijk 4
7251 MX Vorden

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2, 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

Dit willen wij doen d.m.v. een receptie op zaterdag

Verdrietig, maar met mooie en liefdevolle herinne-
ringen nemen wij afscheid van mijn lieve man, on-
ze unieke vader en opa

Aleid Berends
echtgenoot van Aleida Johanna Maalderink

* 1 februari 1928 t 23 september 2005

Ali Berends-Maalderink

Marianne en Gerrit
Simone
Louise

André en Maria Jesüs

De Horsterkamp 7
7251 AZ Vorden

De begrafenis heeft dinsdag 27 september plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhof laan te Vorden.

Het zal heel moeilijk zijn om zonder hem door te
gaan, maar de vele belangstelling door middel van
aanwezigheid, woorden, kaarten, bloemen en tele-
foontjes tijdens het ziek zijn en na het overlijden
van mijn lieve man, onze pa en opa

Gerrit Bannïnk

heeft ons veel steun en troost gegeven.
Hartelijk bedankt ryervoor.

esien Bannink - kl. Meulenkamp
kinderen en kleinkinderen

UITNODIGING

Na ruim 41 jaar werkzaam te zijn geweest bij de
Medo, waarvan 25 jaar als bedrijfsleider gaat

Dhr. H. Lenselink
i

1 oktober a.s. in de VUT |;

Tevens is

Dhr. B. Ribbers

25 jaar in dienst bij ons bedrijf.

Gaarne willen wij u in de gelegenheid stellen J
afscheid te nemen van Harrie Lenselink als <i;
medewerker van de Medo, en Bennie Ribbers te |
feliciteren met zijn jubileum.

1 oktober a.s. vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur op ons j)
f bedrijf aan de Onsteinseweg 2 te Vorden. f

Vorden, september 2005

Het leek allemaal zo mooi,
we hadden het zo goed samen.

Je was zo levenslustig
en wij hadden nog zoveel plannen.

Velen hebben je vriendschap gedeeld,
wij zullen je missen.

Met al haar wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen
winnen, na alle fijne jaren die wij met haar moch-
ten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw en onze zorg-
zame moeder

Elizabeth Catharina
Wagenvoort-Klein Obbink

in de nog jonge leeftijd van 53 jaar.

Ben Wagenvoort
Rien
Arjan .
Carin

19 september 2005

Het Jebbink 43
7251 BJ Vorden

Veel dank zijn wij verschuldigd aan Thuiszorg Sensire
voor de liefdevolle verzorging.

De begrafenis heeft op zaterdag 24 september op
de Algemene Begraafplaats te Vorden plaatsge-
vonden.

Mensen waar wij van houden
wonen in ons hart
En zij vinden het er fijn
Mensen waar wij van houden
zullen altijd bij ons zijn.

Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve dochter, zuster, schoonzus-
ter en tante

Els Wagenvoort - Klein-Obbink

Chris Klein-Obbink
Rina Klein-Obbink - Wittebol
Reinier en Mielie
Erna en Torn
Irma en Hennie
Diana, Patrick, Frederieke,
Annelies en Tristan, Koert

Met grote verslagenheid hebben wij het bericht
ontvangen van het overlijden van

Els Wagenvoort

echtgenote van onze collega Ben.

Ben, Rien, Arjan en Carin veel sterkte bij de ver-
werking van dit enorme verlies.

Het management van de
Belastingdienst Oost en de
collega's van het kantoor
Doetinchem/Winterswijk

Winterswijk, 23 september 2005

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • 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

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Postbus 22,
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

wwwsteunbartimeus.nl

wi e
blind is
r e d t z i c h
vaak pr ima met
een s teun t je in de rug

Help mee via giro 400 40 40 /Of-

bartiméus
V E R E N I G I N G

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

"Stevige trek? Wij laten

je niet in de steak."

Als u even op krachten moet komen, hebben wij voor u
een sterke aanbieding: 4 houthakkersteaks voor slechts
€ 5,50. Malse procureurlapjes omwikkeld met spek voor

de stevige trek. En ook voor stadsmensen, want niet
alleen buitenlucht maakt hongerig.

Keurslagerkoopje
Houthakkersteaks 4 stuks €

Vleeswaren koopje
Saksische leverworst 100 g €
Speciaal aanbevolen
Varkensrollade C 95

mager soo gram € 3 •
doorregen soo gram €

Special
Kruidentuintje 100 gram €
Vleeswarenspedal

Beenham 100 gram €
Weekaanbieding
Gebraden
gehaktballen per stuk €
Maaltijd van de week:

HERFST-SCHOTEL
500 gram €

i»

l

5£1 Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

•5 Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31

Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden

tel. 0575-554001

www.oldelettink.nl

e-mail: info@oldelettink.nl

eten wat <
bij ons opeten € 7,so • afhalen €6,00

van di. 27 t/m vr. 30 september

• Beenham
• Aardappelen
• Groenten
• Dessert

Elke zondagavond
warm & koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1,00 per levensjaar}

Tot ziens bij 't Olde Lettink



Open dag

zondag 2 oktober

de Stentor
DE K R A N T DIE U K E N T

Zutphens Dagblad/Deventer Dagblad

vraagt

BEZORGER/STER
voor

VORDEN
Omgeving:

't Wiemelink, de Haar, de Boonk,
het Molenblick, het Jebbink,
het Elshof, de Bongerd, e.o.

Voor het bezorgen van kranten bij abonnees
in deze omgeving ontvang je:

€ HO," (f240,-) per maand
(excl. bijlagen)

ca.

(excl. gratis krant + regenkleding / winter- + vakantievergoeding / bonus en trouwheidspremies).

INLICHTINGEN:
(0575) 55 19 69 OF (0570) 68 64 29

UITGEVERIJ "De Stentor"

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor €2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

• De Ruurlose atelierroute
2005 vindt plaats op za. 1 en
zo. 2 oktober van 11-17 uur.
Centrale presentatie in Gale-
rie M22738, Domineesteeg
16 in Ruurlo. Flyer met ate-
lierlocaties bij o.a. VW, bibli-
otheek en hotels in Ruurlo en
omgeving.

• Wie heeft per ongeluk za-
terdag 24 september bij het
Linde's feest mijn zwarte Esprit
winterjas meegenomen?
Contact opnemen met Lucien-
ne, tel. (0575) 55 34 35.

• Veel nieuw lekkers bij We-
reldwinkel Vorden: blikjes
thee, limoen jam, kaneelkoe-
ken. Koop en proef!

• Oppas gezocht: wie is mi-
nimaal 16 jaar en vindt het
leuk om af en toe 's avonds
(ook door de week) of over-
dag (in het weekend) op 2 kin-
deren van 4 en 6 jaar te pas-
sen? Tel. (06) 49 65 00 13.

• Te koop: eettafel 160 - 80.
Tel. (0575)55 11 84.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Dierenleed
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SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL
STRIJKT OP 1 OKTOBER NEER IN DOETINCHEM

Op 1 oktober a.s. verhuizen we van Vorden naar een nieuw bedrijfspand in Doetinchem.
Onder de nieuwe naam Burgers van der Wal blijven we u hier van dienst met kwaliteit,
service en vakmanschap. Zoals u al jaren van ons gewend bent!

BURGERS VAN DER WAL
o o r u i t w

Bezoekadres
Fabriekstraat 17b
7005 AP Doetinchem
Postadres
Postbus 439
7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80
Fax+31 (0) 314392772
E-mail info@burgersvanderwal.nl
www.burgersvanderwal.nl

Dr.Oetker
Big American
pizza Hawaii
of Texas
doos 435 gram

Extra laag.
49 Aardappelen

'Platina'
extra grof
zak 5 kilo

nfSPT! DubbelFrisss
diverse smaken, pak 1000 ml
elders per pak 58

5 VOOR

V

Aanbiedingen zijn alleen geldig voor onderstaande filialen t/m zaterdag 1 oktober 2005: Barendrecht - Best - Borger - Boxmeer - Boxtel - Bussum - Culemborg - Cuijk - Den Haag - Dokkum - Dordrecht - Eelde - Eerbeek - Emmen - Ermelo

- Harlingen - Heesch - Helmond - Hengelo - Huizen - Krimpen a/d IJssel - Leerdam - Lelystad - Lunteren - Naarden - Nederweert - Nuenen - Oirschot - Ommen - Oostvoorne - Panningen - Putten - Rijssen - Rozenburg - Schaijk - Schiedam
- St. Anthonis - Stadskanaal - St. Michielsgestel - St. Oedenrode - Swalmen - Terborg - Tubbergen - Uden - Utrecht - Valkenswaard - Vlijmen - Vught - Weesp - Wolvega - Winterswijk - Wijchen - Zeist

Lekker goed, laagste prijzen.
Edah

FAMILIE
DRUKWERK

Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit

een grote

collectie.

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden
Postbus 22,
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86



Trendy
Met de nodige creativiteit,
spontaniteit en durf leg je met
Bonaparte Tapijt de basis voor
een trendy interieur waarmee
je je persoonlijke smaak
onderstreept.

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld

Telefoon (0575) 52 61 32 de woonwinkel van Warnsveld'

l Jansen & gal
autoschadebedrijf

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

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

Taxichauffeurs - pas
Zelfstudie-pakket theorie en praktijk voor

allround en contractvervoer € 82,00.

Eventueel aan te vullen met praktijklessen

en examens.

Taxiopleidingen Cerrit Hazewinkel
Hammarskjöldweg 15

Lochem tel. 0573-25 36 59.

Wee kaan bied ing

bij de WoonWinkel

Tegen inlevering van deze advertentie

10% KORTING
op alle in voorraad zijnde

bord uurpakketten!

Geldig van 26 september tot l oktober

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

TEENAGE
PARTY

20:00 UUR T/M 00;15 UUR
ENTREE € 5,00

LEEFTIJD T/M 15 JAAR

VRIJDAG 30 SEPT.

B E K E N D M A K I N G
aan alle patiënten van de Vordense huisartsen

Vanaf 1 oktober 2005

heeft W.J.C. Haas, huisarts
een samenwerkingsverband

met G.A. de Jong, huisarts.

De praktijkvoering wordt op dezelfde voet voortgezet op

Weppel 1
7251 VW Vorden

Tel. (0575) 55 16 78

BALUSTRADE ZAAL : DANCE CLASSICS
DANCE KELDER : HOUSE CLASSICS

FUNBAR : ROCK - NEW WAVE
BEACHCLUB : VOLGAS FEESTEN

Zat. 8 okt.
21:30 - 02:00 uur

entree 22.50
inclusief consumpties

iTERDAG 22 OKT:

KAARTEN V.VERKOOP 15,00 A/D ZAAL 17,50
VOORVERKOOP ADRESSEN : WITKAMP LAREN j

HAARSALON FIGARO LOCHEM.
MEER INFO: WWW.WITKAMP.COM

v.o.f.

sch oo r s t e e n ve eg bed r i jf_

Zei hem
Tel. (0314) 62 22 67

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

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS
IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT

Streek Lochem

heeft de ideeën, de
dessins, de kwaliteit,
het comfort en de
originaliteit om van uw
badkamer, uw vloeren
en uw wanden iets
prachtigs te maken.
Kom kijken en kies
bijvoorbeeld voor dat
vleugje Italiaanse
bravoure en ontdek de
sfeer die bij u past.

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

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

K l van 8.00- 12.00 uur

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

Drukkerij
Uitgeverij

Ontwerp en lay-out
i] demand

itansen/verpakkingen
Inttrrwtdifnsten

Systeembeheer Weevers

Ze zijn er weer onze lekkere AppGlCltfOGn

eigen gebakken roomboter

speculaasjes

deze wreek

2e pakje

halve prijs

Echte Bakker
VAN ASSELT

Nieuw Nieuw Nieuw
Hubertus mik
licht meergranen brood

dat rijk is aan calcium vi-

taminen en mineralen

Nieuw Nieuw Nieuw
Vanaf 1 oktober zijn wij
vrijdags om 18.00 uur gesloten.
Woensdag 's middags zijn wij
geopend.

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

RIJSCHOOL

HORSTMAN
7950-2005

25 jaar vakmanschap
Of je nu in een auto, op een motor, met een

aanhanger of in een automaat wilt leren
rijden, bij ons ben je verzekerd van een

gedegen rijopleiding!

Wij leiden op voor de examenplaatsen
Doetinchem en Zutphen

l/w adres voor zowel Vordert, Hengelo (C) en Ruurlo.

WHhelminalaan 3, 7251 EN Vorden, tel. (0575) 55 10 12 of (06) 51 911 855



Q'Etf'D'A VO'R'DZ'rf
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en vrijdagmor-
gen van 9 tot 12.00 uur en

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Voorlichtingsmiddag scootmobiel-
gebruiekers 6 october in Dorpscen-
trum. Opgave Welzijn Ouderen.

• Voorlichtingsmiddag thema" Halt U
valt" op 9 november in het Dorps-
centrum. Opgave Welzijn Ouderen

• Kaartclub s'maandagsmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

SEPTEMBER
28 Klootschieten ANBO bij de Kleine

Steege.
28 Passage Chr. Vrouwenbeweging,

feestelijke avond in Hengelo.
29 Klootschietgroep de Vordense Pan.

OKTOBER
5 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
5 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
5 HVG Linde Lezing over Vroeger.
6 Bejaardenkring Reisje.
6 Klootschietgroep de Vordense Pan.

12 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege.

13 Klootschietgroep de Vordense Pan.
19 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis de Wehme.
19 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
20 Bejaardenkring Dorpscentrum.
22 Boekenbeurs NH Kerk.
23 Openstelling tuinen de Wiersse.
25 Passage Chr. Vrouwenbeweging

Lezing Oekraïne.
25 HVG Linde Ringmiddag in Lindese

molen.
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege.
27 Klootschietgroep de Vordense Pan.
30 Vorden zingt.

Ruitersport

PC DE GRAAFSCHAP
Afgelopen weekend konden de
ruiters van PC De Graafschap
dicht bij huis terecht voor het laat-
ste outdoor-concours van dit sei-
zoen.

Dit vond plaats in Hengelo (Gld). Wen-
dy Beeftink met haar pony Happy
wist hier tweemaal een vierde prijs te
behalen in de klasse L2-DE, met res-
pektievelijk 157 en 164 punten. Voor

Carlijn Kingma met haar pony Knurp
was er een derde prijs in de klasse MI-
DE met 156 punten. Linda Berenpas
wist beslag te leggen op de derde
plaats in de klasse M2-DE met haar
pony Splendour met 154 punten.

Er zullen nog wel enkele Samenge
stelde Wedstrijden verreden worden
(SGW) in de komende maand. Dit
weekend werd er gecrost in Heino.
Sebastiaan Hamer met zijn pony
Yvonne kwam hier aan de start in de
klasse B-a/b en eindigde op de eerste
plaats.

Het kunnen omgaan met de computer
wordt tegenwoordig steeds belangrijker

Voor veel mensen is het de normaalste zaak van de wereld om met een
computer om te gaan. Zowel op het werk als thuis is dit apparaat hele-
maal ingeburgerd. Informatie opzoeken op internet, elkaar berichten
versturen via e-mail of foto's uit de digitale camera overbrengen naar
de pc en er vervolgens een aantal uit te kiezen om af te drukken. Het is
allemaal mogelijk met behulp van een computer. Wat tegenwoordig
ook zeer gebruikelijk is om hiermee bankzaken. Dit is het zogenaamde
intenietbankieren. Veel bankinstellingen stimuleren hun cliënten om
dit te gaan doen. Hoewel het nog steeds mogelijk is om de financiën te
doen met de aloude manier met overschrijvingskaarten, is het echter
maar de vraag hoe lang dit nog op deze manier kan.

Tegenwoordig is de maatschappij er
helemaal op gericht om met computer
om te kunnen gaan. Maar er zijn nog
veel mensen die dit niet onder de knie
hebben. Ze worden soms ook wel digi-
beten genoemd. Voor hen geldt vaak
dat ze het vaak griezelig vinden om
met een computer om te moeten gaan.
Ze zien er tegenop en zijn bang dat ze
iets onherstelbaar stuk maken. Som-
migen krijgen wel eens uitleg over de

computer van mensen in hun omge-
ving. Wat vervolgens gebeurt, is dat
zoon of dochter van alles aanklikt met
de muis en pa of ma al na enige ogen-
blikken door de bomen het bos niet
meer zien. Het gaat allemaal veel te
vlug en het plezier is er dan ook al heel
snel vanaf. En dat is jammer volgens
Mare Boersma en ook eigenlijk hele
maal niet nodig. Al vele jaren heeft
Mare ervaring in het geven van basis-

cursussen aan ouderen. "Eigenlijk kan
iedereen met een computer om gaan.
In al die jaren dat ik nu les geef is er
nog nooit iemand geweest die abso-
luut niets van de cursus heeft opgesto-
ken. Wel is het zo dat de één er handi-
ger is dan een ander, maar dat is ge
woon puur een kwestie van oefenen,
heel veel oefenen. Men moet het als
het ware in de vingers krijgen, net als
bijvoorbeeld het fietsen of auto rijden.
Dat kun je ook niet leren vanuit een
boekje. Dat moet je leren door onder
de juiste begeleiding zelf te oefenen."

Kenmerkend voor de cursussen van
Mare is dat de lessen in kleine groepen
gegeven wordt, waarbij ruimschoots
aandacht wordt besteed aan persoon-
lijke begeleiding. Het is iedere keer op-
vallend hoe snel en ongemerkt men
vertrouwd raakt met de computer. En
niet te vergeten, hoe leuk men het
vind om er mee om te gaan. Heeft
men de vaardigheden eenmaal in de
vingers, dan kan men zich al snel niet
meer voorstellen dat men moeite had
met deze materie. Vervolgens kan
men altijd besluiten om verder te
gaan. Leren internetten en e/mailen
bijvoorbeeld. Of die vakantiefoto's die
met die nieuwe digitale camera ge
maakt zijn op de computer te zetten
en af te drukken of te bewerken. Voor
velen is er al een nieuwe wereld open
gegaan, wellicht voor u ook?

Mare Boersma start binnenkort weer
met beginnerscursussen. Meer infor-
matie? Stuur een briefkaartje zonder
postzegel, voorzien van uw adres en
telefoonnummer naar:
Mare Boersma Computer Educatie,
Antwoordnr. 3502,6970 ZX Brummen.
Bellen kan ook (0577) 45 68 56.
U wordt dan geheel vrijblijvend geïn-
formeerd over de werkwijze en moge
lijkheden.

Harry Lenselink gaat de 'Medo' verlaten!

MEDO
Harry Lenselink, het 'boegbeeld' van het loon- en grondwerkenbedrijf
C.W.V. Medo, dat is gevestigd aan de Onsteinseweg 2 in Vorden, gaat het
bedrijf verlaten of beter gezegd Harry gaat gebruik maken van de VUT
regeling. En, zo zegt hij, na 41 jaren is het mooi geweest, tijd voor andere
duigen'. De afgelopen 25 jaren bekleedde hij de functie van bedrijfsleider,
een baan die hij met heel veel plezier heeft uitgeoefend. Harry Lenselink
is, in positieve zin bedoeld, nog van de' oude stempel'. Van huis-uit in-
gegeven. Vader Derk runde in het buurtschap linde boerderij "Spekop",
dus wist Harry (inmiddels bijna 60 jaar) al op jeugdige leeftijd wat hard
werken inhield!

Vooral in het hoogseizoen werd er bij
Medo vanaf s' morgens vroeg tot s'
avonds laat gemaaid, geoogst, noem
maar op. Harry Lenselink: "Ze zeggen
wel eens dat de vrouw die achter de
man staat, heel erg belangrijk is. Dat
hij zonder haar zijn werk niet kan

doen. Ik kan dat voor de volle honderd
procent onderschrijven. Het gebeurde
heel vaak dat mijn vrouw Anja tussen
de middag met de kinderen (Rianne
en Martine) ergens naar het land
kwam, waar we aan het werk waren.
Kon ik de meisjes nog even zien. Wan-

neer ik namelijk s'morgens van huis
ging sliepen ze nog en wanneer ik s'
avonds laat weer thuis kwam, lagen ze
al weer in bed!

Het was een tijd van lang werken en
weinig verdienen, zo sprak Harry gek-
scherend. Ach, als je met plezier
werkt, dan maakt het echt niet uit dat
je lange dagen moet maken. En weet
je wat het is, als je bij een loon- en
grondwerkenbedrijf gaat werken,
weetje datje flexibel moet zijn.

Wanneer er regen op komst is, moetje
gewoon aanwezig zijn', zo zegt Harry.
Toen hij de landbouwschool met een
diploma op zak had verlaten ging hij
bij pa op de boerderij werken. Wel de
nodige cursussen gaan volgen zoals

bedrijfsleer I, II en III en gewassenbe
scherming, allemaal cursussen die
met de landbouw hebben te maken.

Harry: 'In die tijd ging ik dikwijls met
buurman Hendrik Berenpas mee. Hel-
pen met stalmest strooien en helpen
op de graanmaaier. In 1964 heb ik bij
de Medo Linde gesolliciteerd. Ik werd
ontvangen door Frederik Bouwmees-
ter, die mij ook heeft aangenomen. We
werkten toen bij de Medo met drie
man, Bertus Voskamp, Hendrik Beren-
pas en ik. De werkzaamheden beston-
den uit gras maaien, graan maaien en
in de wintermaanden met de dorsma-
chine de boer op. Ook het onderhoud
van de machines behoorde tot mijn
taak. Reeds toen al lange dagen, want
ik moest natuurlijk ook nog op de
boerderij thuis meehelpen', zo blikt
Harry terug.

FUSIE MET RUURLO
In het kader van 'alle loonbedrijven
moeten groter worden' ging Medo Lin-
de in 1973 een fusie aan met Ruurlo.
Het (nieuwe) bedrijf vestigde zich in het
voormalige gebouw van 'Ons Belang'
want ook de meelcoöperatie in Linde
was met de coöperatie in Ruurlo een
fusie aangegaan. Een paar jaren later
in 1976, kocht C.W.V. Medo-Ruurlo op
het Medler de houtloods van de fami-
lie Ribbers aan. De loods werd afgebro-
ken en op de vrij gekomen plek werd
een nieuw gebouw neergezet. En daar
is de Medo nog steeds gevestigd. Werk-
ten er direct na de fusie met Ruurlo
zes man, thans staan er 12 personen
op de loonlijst: tractorchauffeurs,
kraanmachinisten en administratief
personeel. De dagelijkse werkzaamhe
den worden onder het toeziend oog
van het bestuur gecoördineerd door
de bedrijfsleiding.

Harry Lenselink: 'Er is de afgelopen
jaren nog al wat veranderd op het plat-
teland. Weliswaar zijn er veel kleine
boeren verdwenen, het gevolg was wel
dat de boeren die bleven, groter zijn
geworden. Voor ons is het werk er niet
minder op geworden. Integendeel
zelfs. Vroeger deden de 'kleintjes' alles

zelf en nu laten de 'grotere bedrijven
meer door andere doen, bijvoorbeeld
door ons. Als Medo doen wij circa 6C
procent loonwerk (o.a. oogsten, zaai
en, maaien). De overige 40 procent be
staat uit grondwerken, bestra ten
kraanverhuur e.d. Ook doen wij vee]
voor Staatsbosbeheer. Verder zijn onze
mensen actief op het gebied van bos
paden en kikkerpoelen aanleggen. En
niet te vergeten het bosonderhoud
voor landgoederen.

BIJZONDERE KIPPEN
Wat ik minder leuk vindt is de regel
geving. Meer administratie, meer ver-
plichtingen. Kijk naar bijvoorbeeld
'Minas' (Mineralen Afgifte Systemen)'
zo merkt Harry op die zich vanaf be
gin oktober gaat bezig houden met tal
van andere hobbies, met de tuin, mei
de koeien en de kippen. 'Wij hebben
hele bijzondere kippen, die eten bij
mij in het hok en als dank leggen ze de
eieren bij buurman Dries in het hok'
zo zegt hij. Verder wil hij heel veel mei
Anja gaan fietsen. Bezig blijven mei
werkzaamheden voor het skeelercomi
té in Vorden. En ook steekt hij veel tijd
als voorzitter, secretaris, penning
meester in de fanclub van Arjan Mom
barg. En niet te vergeten een andere
leuke bezigheid, Harry is ook opa!

Zaterdag l oktober biedt het bestuui
van C.W.V. Medo, Harry vanaf 13.30 -
16.30 uur in het gebouw aan de On
steinseweg 2 een receptie aan. Dan
kan tevens de hand worden geschud
van Bennie Ribbers, die dan zijn 25 ja
rig jubileum als kraanmachinist viert

Inmiddels is Henk Oortgiesen be
noemd als opvolger van Harry Lense
link. Henk heeft ook al een lange staal
van dienst achter zich en is hij al 23 ja
ren bij de Medo werkzaam, waarvan
de afgelopen jaren als de 'rechter
hand' van Harry. Dus is Henk het klap
pen van de 'bedrijfsleider-zweep' wel
toevertrouwd! ' Je bent nog lang niet
van mij af, ik kom nog geregeld een
bakje koffie bij jou drinken', zo voegl
Harry zijn bijna ex-collega op de val
reep nog toe.



Consulente Ingrid Bos: 'Wegwijzer
kan veel trajecten in gang zetten!'

Wereld Natuur Fonds

Stichting Welzijn Vorden

'Mijn man en ik dachten dat we niet meer zelfstandig konden wonen.
Door voorlichting van 'Wegwijzer' werd ons duidelijk wat er allemaal
thuis aan zorg mogelijk is. Nu zien we het zitten om voorlopig zelf-
standig te blijven wonen f Zomaar een voorbeeld dat staat te lezen in de
informatiefolder die 'Wegwijzer' (onderdeel van de Stichting Welzijn
Vorden) deze week verspreid bij huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek
en nog meer instanties. Afgelopen week werd het eerste exemplaar
door consulente Ingrid Bos overhandigd aan Wim Wichers, oud-
wethouder van Vorden, en destijds één van de initiatiefnemers tot de
oprichting van 'Wegwijzer'.

Hans Janssen, voorzitter van Wegwij-
zer: 'Wij vonden als bestuur dat het
hoog tijd werd dat er in een folder
wordt aangegeven waarvoor 'Wegwij-
zer' staat. Waar kan men terecht wan-
neer men vragen heeft over wonen,
zorg en welzijn. We hebben daarvoor
Ingrid Bos, die als consulente iedereen
de weg kan wijzen. Voor de mensen
dus uitermate handig dat men weet
dan men voor welke vragen dan ook
op dit terrein bij één adres (Wegwijzer)
terecht kan'.

Ingrid Bos, sinds januari als consulen-
te bij Wegwijzer in functie, voelt zich
inmiddels bij haar taakuitoefening als
een vis in het water.' In het begin was
het voor mij zelf natuurlijk ook veel
zoeken, trachten zoveel mogelijk in-
formatie op te doen. Consulente Weg-
wijzer is immers nieuw in Vorden, in
feite nieuw in de hele gemeente
Bronckhorst. Ik ben begonnen met het
inrichten van mijn werkplek hier in
de Wehme, het in kaart brengen van
adressen, het opzetten van een auto-
matiseringssysteem. Maar met name
heb ik veel werkbezoeken afgelegd zo-
als bij Sensire, Pro Wonen, Stichting
Zozijn, de Stichting 'Mee' etc. Daarbij
heb ik veel steun ondervonden (en nog
steeds) van mijn coach Gerben Sterrin-
ga, voormalig huisarts en bestuurslid
van 'Wegwijzer'.

Ik heb overal mijn licht opgestoken en
wat ook zeer zeker van belang was,
dat ik mij bekend heb kunnen maken,

wat ik allemaal doe, waarmee ik men-
sen kan helpen. Binnenkort staat er
een 'rondje huisartsen' op het pro-
gramma. Een persoonlijke ontmoe-
ting met de artsen in Vorden. Zeer ze-
ker ook nuttig voor hen, ik denk na-
melijk dat ik ze veel werk uit handen
kan nemen, waardoor ze zich nog
meer kunnen richten op hun eigen
taak: arts zijn! Wat mij tot dusver zeer
in positieve zin is opgevallen, dat ik
overal waar ik tot nu toe voor een ken-
nismakingsgesprek ben geweest, ik
welkom ben. Dat er begrip is dat ik bij
mijn werk als consulente 'signalen'
kan afgeven. Dat heb ik ook gemerkt
toen ik alle wijkverpleegkundigen in
Vorden heb bezocht. Het aantal ver-
zoeken om nadere informatie nam
direct toe. Trouwens mondreclame is
bij mijn werk heel erg belangrijk', zo
zegt ze.

BESTAANSRECHT
Het verwachtingspatroon dat Ingrid
Bos bij haar-indiensttreding als consu-
lente had, is volgens haar ook uitgeko-
men. Uit het niets begonnen en dan
inmiddels al ruim honderd cliënten
kunnen helpen. 'Dat geeft een goed
gevoel. Ik durf nu al te stellen dat
'Wegwijzer' haar bestaansrecht heeft
bewezen. Natuurlijk van mijn kant
wel een vereiste dat ik bekendheid
aan 'Wegwijzer' blijf geven'! zo zegt
Ingrid. De vragen waarmee zij dagelijks
geconfronteerd wordt zijn velerlei.
Vragen op het gebied van aanleun-
woningen, aanpassingen thuis, aan-

vragen voor rolstoelen. Ook gaat zij bij
de hulpvragers op bezoek, waardoor
ze gelijkertijd een goed beeld krijgt
van de thuissituatie.

Ingrid Bos:' Onder hen een categorie
die slecht mobiel zijn. Ook help ik de
mensen bij het invullen van formu-
lieren. Gelukkig kan ik ook veel aan-
vragers telefonisch de weg wijzen en
vertellen waar ze met hun verzoeken
terecht kunnen.

Wat toch wel een leuke constatering
is, wanneer mensen met een bepaalde
vraag bij mij komen en ik 'vraag' zelf
door, komen er dikwijls ook veel ande-
re zaken aan de orde, waardoor ik ook
andere trajecten in gang kan zetten.
Een groot voordeel daarbij is toch wel,
dat ik goed kan luisteren zodat ik de
juiste conclusies kan trekken.

Mensen kunnen mij bij veel dingen
als tussenpersoon gebruiken. Ik heb
regelmatig contact met de gemeente.
Consulente 'Wegwijzer' is zoals ge-
zegd een nieuwe functie binnen de
gemeente Bronckhorst. Men kijkt toch
wel met argusogen hoe het project in
Vorden verloopt zodat 'Wegwijzer'
wellicht in de hele gemeente uit-
gebouwd kan worden. Wat dat betreft
besefik terdege dat ik momenteel een
voorbeeld rol vervul.

Mijn wens voor de toekomst? 'Weg-
wijzer' nog beter in de markt zetten,
waarmee bedoelt dat het voor de men-
sen nog duidelijker wordt dat ze met
al hun vragen bij ' Wegwijzer' terecht
kunnen', aldus Ingrid Bos. Men kan
elke week vanaf maandag tot en met
vrijdag gewoon tussen 9.00 en 11.00
uur in de Wehme, het kantoor van
Ingrid Bos binnen lopen of bellen
voor een afspraak (0575) 55 31 59.

Voor nadere informatie over haar
werkzaamheden kan men ook terecht
bij www.zorgwijzer.nl Ook daar is In-
grid Bos bereikbaar.

120.OOO mensen met Laat ze niet vallen
f Giro 222111
120.000 mensen Leven in onzekerheid. Ieder moment kunnen zij een
aanval krijgen. Want epilepsie is nog steeds niet te genezen. Meer
onderzoek is hard nodig. Laat mensen met epilepsie niet vallen.
Help mee en geef aan de collectant.

^^ Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

Paddestoelen hebben door de eeu-
wen heen de aandacht van veel
mensen getrokken. Enerzijds wa-
ren er zeer smakelijke onder, maar
anderzijds ook dodelijk giftige. De
ene dag was er niets te zien, maar
na een nacht vol regen en ontij
wemelde het van deze "kinderen
der duisternis".

Natuurlijk had dat alles te maken met
hekserij en toverij. Hoewel we vandaag
veel meer weten over het fenomeen
paddestoel, is de belangstelling voor
paddestoelen onverminderd groot en
velen weten nog niet precies wat de
functie is van een paddestoel in de na-
tuur.

Niet alleen hun kleurrijkdom trekt de
aandacht, maar ook hun talloze ver-
schillende verschijningsvormen. Zo zij
er bekerzwammen, die als een beker-
tje op de grond liggen, buikzwam-
men, die er veelal uitzien als een klein
(of soms zeer grote) bal en zelfs zwam-
men die als een klein knotsje uit de
grond steken. Maar met een padde-
stoel bedoelen we meestal een steel
met een kleurrijke hoed erop.

Het Wereld Natuur Fonds zal ook dit
jaar weer twee paddestoelenwandelin-
gen verzorgen. De reden hiervan is dat
paddestoelwandelingen altijd zeer
goed bezocht worden en één dag te
weinig is om alle belangstellenden
rond te leiden en van de nodige infor-
matie te voorzien.

Zowel op zaterdag l als op zondag 2
oktober a.s. zal onze ervaren natuur-
gids deze wandelingen begeleiden en
natuurlijk veel vertellen over padde
stoelen, oa. over het verschil tussen de
enkele groepen. Daarbij is het raad-
zaam een spiegeltje mee te nemen. Dit
om te voorkomen dat paddestoelen
onnodig uit de grond genaaid worden.

Ook dit jaar worden beide wandeling
verzorgd over het paddestoelrijke
landgoed het Waliën. Start is op beide
dagen om 14.00 uur bij de kruising in
de wegen Warnsveld-Lochem en Al-
men-Vorden (bushalte Graafse Kamp).
Aan de deelnemers wordt een beschei-
den bijdrage gevraagd. Voor nadere in-
formatie kan men contact opnemen
met Job Teeuwen, Velhorst l, Lochem,
tel. (0575) 43 11 98 (na 18.00 uur).

bel:
Drukkerij Weevers 55 10 10

* NB. Heeft u een nee/nee sticker ontvangt u geen Contact,
bij een ja/nee sticker ontvangt u Contact wel.

In de bibliotheek ligt Contact ook ter inzage of om mee te nemen.

Zilver voor Erwin Plekkenpol

www.epnepsie.nl

Erwin Plekkenpol uit Vorden begon
licht geblesseerd aan de zesdaagse.
Hij kwam in de week voor aanvang
van de zesdaagse ten val en bles-
seerde daarbij zijn sleutelbeen.

Na een bezoek aan het ziekenhuis
werd geconstateerd dat het weefsel be-
schadigd was maar dat er niets gebro-
ken was. Op zijn tanden bijtend reed
de E.N.E. WPM-rijder de eerste dagen
over het gladde parcours. Het eerste
gedeelte van de week verliep zonder
problemen maar tijdens de vierde dag
begon het te regenen. Hierdoor werd
het parcours en de route erg glad.
Plekkenpol haalde het binnen de tijd
maar het was zeker niet gemakkelijk.

Op de vijfde dag werd alles nog moei-
lijker want het had namelijk de hele
nacht geregend en hierdoor was het
voor de rijders erg moeilijk om de rou-

te binnen de daarvoor gegeven tijd af
te leggen. Vele rijders legden dan ook
het loodje tijdens de vijfde dag. Ook
Plekkenpol kende problemen tijdens
deze dag. In de endurotest brak zijn
koppelingshandel af en hierdoor was
het op de gladde grond wel erg moei-
lijk om hard te rijden. Plekkenpol
kwam dan ook meerdere malen ten
val en verloor hierdoor veel tijd.

De zesde dag bracht Erwin dan weer
succes want tijdens de slotcross finish-
te hij op een hele goede derde plaats
in zijn klasse. Uiteindelijk eindigde hij
op een 35e plaats in de E3 klasse en be-
haalde hierdoor net als zijn team-
maat, Mark Wassink, een zilveren me-
daille. Een prachtige presatie van de
Vordenaar, want achteraf bleek dat Er-
win toch een sleutelbeen had opgelo-
pen, en dan gewoon de zesdaagse uit-
rijden is een formidabele prestatie!
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Onstenk Meubelen al 25 jaar
een begrip in de Achterhoek

Onstenk Meubelen al 25 jaar een begrip in de Achterhoek

Een groene boog met zilveren roosjes siert de ingang van de grote
verkooptent aan de Molenenk in Hengelo. Het bedrijf G. Onstenk
Meubelen bestaat 25 jaar. De feestelijke boog is geplaatst door de
vriendenkring van Gerrit en Ria Onstenk.

Enkele vrienden van het echtpaar
zorgden vorig jaar ook al voor een ver-
rassing. Gerrit was toen schuttersko-
ning van Hengelo en zijn vrouw Ria
koningin. Twee vrienden kwamen op
het idee om op de achterkant van On-
stenk's vrachtwagen de naam Meubel-
koning aan te brengen.

Boven de naam is een sierlijke kroon
gemaakt. Het geheel is in goudkleur
en het 'koninklijke logo' steekt mooi
af op de donkerblauwe bedrijfsauto.
'Nu willen ze (de vrienden red.) het
eraf halen, maar dat wil ik niet. Ik
vind de naam Meubelkoning wel aar-
dig. Het heeft wel wat', zegt Gerrit
glimlachend. 'Ze hebben het mooi ge
daan'.

Het assortiment meubelen van On-
stenk is vooral eiken in moderne en
strakke uitvoeringen. Daarnaast heeft
de klant een grote keus in kersen, ko-
loniale en teak meubelen. Ook kan
men er terecht voor slaapkamermeu-
belen, kasten, eethoeken, tafels en
computermeubelen. De klanten ko-
men uit alle delen van het land. De

meubelen worden gratis bezorgd door
heel Nederland. Bij G. Onstenk Meu-
belen kunt u ook uw oude meubelen
inruilen.

Het is alweer voor de vijfde keer dat de
meubel-actieverkoop in de tent wordt
gehouden. De Meubelmagazijn Leeg-
verkoop, zoals G. Onstenk Meubelen
met deze actie naar buiten treedt,
heeft een grote aantrekkingskracht op
het publiek. Gemiddeld komen er een
paar honderd bezoekers over de vloer.
Alles in de tent en in de ëakziehalï is
direct leverbaar.

G. Onstenk Meubelen is al 25 jaar een
begrip in de Achterhoek. Gerrit begon
l augustus 1980 met zijn bedrijf in
een schuur van 60 vierkante meter bij
zijn ouders aan de Banninkstraat in
Hengelo. Hij verkocht toen alleen
nieuwe eiken meubelen. Zo'n twaalf
jaar heeft hij het onderkomen hier ge
had. Tussentijds zijn er enkele uitbe
reidingen geweest. De ruimte van 300
vierkante meter was niet voldoende
om de bedrijfsactiviteiten goed uit te
voeren.

In 1992 verhuisde het bedrijf naar de
Molenenk. De eerste jaren bood de hal
(1500 m2) voldoende ruimte, maar
door de snelle groei werd het te klein.
Er moest naar een oplossing worden
gezocht. Deze werd gevonden door
een extra hal (500 m2) aan de Winkel-
skamp. Deze 'Akzie' Meubelhal werd
gehuurd in 2004 maar vanaf 9 oktober
aanstaande gaat Onstenk Meubelen
naar een andere hal aan de Nijver-
heidsstraat 5 in Hengelo. De hal en de
showroom aan de Molenenk blijft ge
woon op het oude adres.

De Meubelmagazijn Leegverkoop aan
de Molenenk 20 in Hengelo duurt nog
tot en met zaterdag 8 oktober. Vrijdag
30 september van 10.00 uur tot 21.00
uur en zaterdag l oktober van 9.30
uur tot 17.00 uur is er ondermeer een
groot aanbod van beursmodellen en
kleinmeubelen. De finaleverkoop,
met extra scherpe prijzen, is vrijdag 7
oktober van 10.00 uur tot 21.00 uur en
zaterdag 8 oktober van 9.30 uur tot
17.00 uur.

G. Onstenk Meubelen is gevestigd aan
de Molenenk 20 in Hengelo (Gld.). De
openingstijden zijn: vrijdag van 13.30
uur tot 21.00 uur en zaterdag van 9.30
uur tot 17.00 uur. Tel. (0575) 46 35 04.
Fax: (0575) 46 46 92. Showroom: (0575)
46 31 53. Voor meer informatie:
www.onstenkmeubelen.nl

Gespreid aanbod Ruurlose atelierroute
Vorig jaar vond voor het eerst een
zeer geslaagde atelierroute in
Ruurlo en directe omgeving
plaats. Het weer werkte mee en de
ateliers werden zeer goed bezocht.
Kortom, het initiatief verdiende
een vervolg. De werkgroep Atelier-
route van de Stichting Cultureel
Platform Ruurlo is al vroeg met de
voorbereidingen voor de tweede
atelierroute begonnen. Daarmee
is een jaarlijks terugkerend evene-
ment in en om Ruurlo een feit ge-
worden. Het eerste weekend van
oktober is hiervoor vastgelegd: za-
terdag l en zondag 2 oktober.

Er is een gespreid aanbod, van kera-
miek, beeldhouwwerk, schilderijen,
tekeningen, grafiek, monoprints,
wandkleden, glaswerk en fotografie.
Een kunstenaar aan het werk te zien
in de context van zijn eigen werk-

ruimte maakt een atelierbezoek voor
de geïnteresseerde bezoeker extra
aantrekkelijk.

Bij de VWs, bibliotheken en hotels in
Ruurlo en omliggende plaatsen lig-
gen nu folders klaar met de namen
van de deelnemende kunstenaars
(amateurs en professionals) en een
kaartje waarop de atelierlocaties in-
getekend staan.

Nieuw is dit jaar een kinderproject
'Kinderkunst bij Anny in de kas' dat
door Anny van de Meer enthousiast
voor de kinderen van de Ruurlose ba-
sisscholen zal worden begeleid. De
kunstwerkjes, voorzien van naam,
school en leeftijd, kunnen bij haar
worden ingeleverd en dingen mee
naar een bescheiden prijs. De prijsuit-
reiking zal op zondagmiddag 2 okto-
ber plaatsvinden in de Cactusoase

Ook andere kinderen kunnen mee
doen en wel op woensdagmiddag 28
september en op zaterdag l oktober
in de Cactusoase aan de Jongermans-
steeg. Zij kunnen ook meedingen
naar een prijsje. Startpunt van de ate
lierroute op l en 2 oktober is Galerie
M22738, Dornineesteeg 16 in Ruurlo,
waar een overzicht zal worden ge
toond van werken van alle deelne
mende kunstenaars. Op gezette tij-
den verzorgt Peter Bernauer op vleu-
gel muzikale intermezzo's. De toe
gang tot dit evenement is gratis.

De Ruurlose Atelierroute 2005 is me
de mogelijke gemaakt met medewer-
king van: Rabobank Berkeiland Ruur-
lo, drukkerij Weevers Vorden, Thoma
Makelaars Lochem, Cactus Oase Anny
Cactus Ruurlo, Joka Beheer Heinhuis
Ruurlo en Harrie Arendsen Officieel
dealer Volvo Cars Ruurlo.

VIT Oost Gelderland
groeit uit haar jas
Er moest onlangs groot materieel
aan te pas komen om de onderde-
len van het nieuwe cursuslokaal
over het pand van de VTT Oost-Gel-
derland aan de Borculoseweg in
Ruurlo heen te tillen. Amper een
jaar na de verbouwing van het
voormalig bankgebouw barst de
Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
(VIT) al weer uit haar jas. Als koepel
voor vrijwillige thuiszorgorganisa-
ties en ondersteuner van mantel-
zorgers maakt de VIT een storm-
achtige groei door.

Door de toenemende vergrijzing en de
verscherping van de regels voor toewij-
zing van professionele thuiszorg
wordt steeds vaker een beroep gedaan
op mantelzorgers. Zorgen voor je chro-
nisch zieke partner, dementerende
ouder of kind met een beperking kan
soms heel zwaar zijn. Om niet overbe-
last te raken is het belangrijk datje als
mantelzorger af en toe tijd voor jezelf
hebt of over je situatie kunt praten
met anderen die dit ook meemaken.
Tijd voor jezelf nemen kan alleen als
je weet datje partner, ouder of kind in
goede handen achterblijft. Vrijwilli-
gers van de bij de VTT aangesloten or-
ganisaties hebben niet alleen een
warm hart maar zijn ook deskundig
en in staat om de zorg voor een aantal
uren uit handen te nemen.

Die deskundigheid doen de vrijwilli-
gers op bij de VIT Oost-Gelderland. En
omdat steeds meer vrijwilligers willen

deel nemen aan het uitgebreide en ge-
varieerde scholingsaanbod wordt er al
druk gebruik gemaakt van het nieuwe
cursuslokaal. Nieuwe vrijwilligers die
zich, bij één van de aangesloten orga-
nisaties, aanmelden volgen eerst een
basiscursus van vier bijeenkomsten.
Ze doen daar onder andere kennis op
over wat het betekent om chronisch
ziek, gehandicapt of dementerend te
zijn, maar ook rijden met een rolstoel
staat op het programma. Vervolgens is
het mogelijk deel te nemen aan ver-
volgcursussen die helpen een 'goed ge-
sprek' te voeren of die kennis laten
maken met de computer en de moge
lijkheden die Internet te bieden heeft.
Naast cursussen voor vrijwilligers van
de aangesloten thuiszorgorganisaties
verzorgt de VIT ook trainingen en the
mabijeenkomsten op maat voor bij-
voorbeeld vrijwilligers die binnen een
zorginstelling actief zijn.

Alle cursussen zijn opgesplitst in zoge
naamde modules. Vrijwilligers kun-
nen zich inschrijven voor specifieke
onderwerpen waar men kennis en
vaardigheden voor wil opdoen. Wilt u
zich aanmelden als nieuwe vrijwilli-
ger en gebruik maken van het gratis
cursusaanbod?

Bel met de VIT Oost-Gelderland, tel.
(0573) 43 84 00, zij brengen u in con-
tact met één van de aangesloten orga-
nisaties bij u in de buurt. Uitgebreide
informatie vindt u ook op onze websi-
te: www.vitoost-gelderland.nl

Breiwol gevraagd voor Roemenië
Terwijl dit wordt geschreven, lijkt
het wel zomer. Heerlijk, maar toch
denken wij alweer aan de kerst-
breipakketten voor Roemenië. Veel
dames breien het hele jaar door
maar nu is onze wol bijna op. Daar-
om deze oproep.

Liggen er bij u nog restjes wol die u
niet meer gebruikt, .... bij ons zijn ze
van harte welkom. Er worden nog
prachtige sjaals, mutsen, sokken of

truitjes van gebreid. Samen met een
stukje zeep, een kaars, een pen en
iets van speelgoed wordt er rond de
kerst in Roemenië weer een warm
cadeautje gebracht. Hebt u wol dan
kan men het afgeven bij: Jo Dinkel-
man, Beijerinkdijk l of Hermien Hid-
dink, Vordenseweg 58.

Als u niet in de gelegenheid bent om
het te brengen, dan kunt u naar
462238 bellen. Dan wordt het gehaald.

Scootmobielgebruikers
Extra oproep voor scootmobielge-
bruikers die niet schriftelijk zijn
benaderd voor de voorlichtings-
middag voor Scootmobielgebrui-
kers in de gemeente Bronckhorst.

Welzijn Ouderen en de Ouderenbon-
den in de Gemeente Bronckhorst orga-
niseren met ondersteuning van 3VO
op 6 oktober een voorlichtingsmiddag
voor Scootmobielgebruikers. Dit jaar
wordt de scootmobieltest georgani-
seerd in Vorden. Scootmobielgebrui-
kers uit de gehele Gemeente Bronck-
horst kunnen zich hiervoor opgeven.

Wanneer u geen brief via de gemeente
heeft ontvangen kunt u zich alsnog
opgeven bij Welzijn ouderen Vorden .
Nieuwstad 32 7251 AJ Vorden. Tele
foonnummer (0575) 55 34 05. Ook
voor diegene die een scootmobiel
thuis heeft staan en deze niet meer
durft te gebruiken is het misschien be
langrijk zich op te geven voor deze
middag. Bepaalde angsten, die u heeft
opgelopen, kunnen misschien worden
overwonnen. De bedoeling van deze
middag is de gebruiker meer vertrou-
wen te geven om te gaan met een
scootmobiel. Sommigen voelen zich
onzeker en dit heeft vaak te maken
met de verkeerssituaties.

3VO levert met een aantal vrijwilligers
een bijdrage aan de vergroting van de
veiligheid van de scootmobiel- en elek-
trische rolstoelgebruiker in het ver-
keer. In een gezellige en ontspannen
sfeer zal u als deelnemer een program-
ma worden aangeboden waarbij u
wordt meegenomen langs alle aspec-
ten van het veilig scootmobielen.

De praktische vaardigheid wordt ge
test en er worden tips gegeven om be
ter met het voertuig om te gaan. Ook
zal er veel aandacht worden besteed
aan de verkeersregels, wat zijn de
rechten en de plichten van scootmo-
biel- en elektrische rolstoelgebruikers
als zij de weg op gaan en dus ook ver-
keersdeelnemer zijn?
Tijdens deze middag wordt een pro-
gramma aangeboden dat bestaat uit
theorie en een praktijkles. In het theo-
riegedeelte worden deelnemers aan
de hand van videobeelden en dia's
voorgelicht over de wijze waarop
Scootmobielgebruikers om moeten
gaan met verschillende verkeerssitua-
ties en met de nieuwe verkeersregels.
In de praktijk gaan de deelnemers on-
der deskundige begeleiding het dorp
in en worden moeilijke verkeerssitua-
ties verkend.

Verder is er gelegenheid de scootmo-
biel te laten nakijken. Opgave: bij Wel-
zijn Ouderen in Vorden. Deelname
aan de middag is geheel gratis.
Aanvang is 13.30 uur in het Dorps-
centrum. Adres: Raadhuisstraat 6 te
Vorden. Het Dorpscentrum is toegan-
kelijk voor scootmobielen. Ook de
mantelzorgers en anderen die het be
langrijk vinden om te komen zijn van
harte uitgenodigd.

Deelnemers die niet in Vorden wonen
zouden gebruik kunnen maken van
de regio taxi om naar Vorden te komen:
Regiotaxi IJsselstreek (0900) 80 15,
regiotaxi Achterhoek (0800) 765 43 21.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij Welzijn Ouderen Vorden, tel. (0575)
55 34 05.



Broodzak weer centraal
in week van het brood
De Week van het Brood staat dit jaar wederom in het teken van de blau-
we broodzak. Bij aanschaf van brood in deze unieke broodzak kunnen
consumenten meedoen aan een wedstrijd met als hoofdprijs een auto.
Bij zo'n 6.000 warme bakkers en supermarkten wordt (een deel) van het
broodassortiment hierin aangeboden. De Week van het Brood vindt
van maandag 3 tot en met zaterdag 8 oktober plaats. Organisator is het
Voorlichtingsbureau Brood.

Sinds de oprichting in 1981 organi-
seert het Voorlichtingsbureau Brood
de Week van het Brood. Met activitei-

UNIEKE SPELCODE OP BROODZAK
Tijdens de Week van het Brood wordt

? AB123MSb?

ten op de winkelvloer bij de warme
bakker en in supermarkten wordt er
in die week extra aandacht gevraagd
voor brood. De Week van het Brood
vindt altijd plaats in de eerste week
van oktober. Voor dit jaar betekent dat
van maandag 3 oktober tot en met za-
terdag 8 oktober.

(een deel van) het broodassortiment
verpakt in de speciale blauwe 'Week
van het Brood' zak. Zowel bij de war-
me bakker als bij de supermarkt. Op
de broodzak staat een unieke spelcode
die recht geeft op deelname aan de
wedstrijd op de site www.brood.net.
Dit jaar is de hoofdprijs spectaculair-

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

ONZE AANBIEDINGEN VOOR DE WEEK VAN HET BROOD:

MAANDAG
Donkermeergranen € 1,75

DINSDAG

6 mueslibollen € 1,75
WOENSDAG

4 Duitse harde broodjes € 1,00
DONDERDAG Verrassingsdag

VRIJDAG + ZATERDAG

Krenten- of rozijnenbrood € 3,00

IDE AfOliLE

Burg. dalléestraat 38 • Vorden
Telefoon (0575) 55 57 67 • Fax (0575) 55 57 92

Appelflappen
5 halen - 4 BETALEN

Kaiserbroodjes
5 halen 4 BETALEN

Als enige in Vorden hebben wij de

LEONIDAS
BONBONS

doosjes v.a. € 5,00
Feestje!!!

Wij verzorgen graag uw gebak,
partyhapjes, salades,

belegde broodjes en hartige broodjes.

draag lot ziens hij Mirjam Mcnk'iibroek

De eerste herfstblaadjes beginnen te vallen

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai v/d week

Appelspeciaalvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 fijn volkoren
€4,00

Weekendaanbiedingen

Speculaas
250 gram € 3,25

Het ouderwets lekkere koekje bereid
volgens traditioneel recept

Krentenwegge
5 plakken € l ,75

der dan vorig jaar. De hoofdprijs is
twee maal een MazdaS met een waar-
de van € 23.495,= per stuk. Daarnaast
zijn er andere fantastische prijzen te
winnen zoals hippe scooters en kas-
teelontbij t-arrangementen.

Alleen tijdens de Week van het Brood
én alleen met de speciale broodzak
maken consumenten kans op deze
prijzen. Voldoende redenen om juist
deze week een (extra) bezoekje te bren-
gen aan de plaatselijke warme bakker
of supermarkt.

NIEUW RECEPTENBOEKJE
'BROOD VERWENT
OP ELK MOMENT
In de Week van het Brood
wordt ook aandacht gevraagd
voor het thema 'Brood verwent
op elk moment'. Het Voorlich-
tingsbureau Brood heeft een
nieuwe folder ontwikkeld met
broodbelegsuggesties van het
ontbijt tot en met avondhapjes.
Het boekje sluit aan op de fol-
derserie 'Brood verwent op elk
moment'. Want het is al lang
geleden dat alleen het ontbijt
of de lunch het domein waren
van brood. Door invloeden uit
het buitenland staat brood ook
's avonds bij ons op de tafel, tij-
dens de warme maaltijd. En in-
middels zijn rondom de drie
traditionele maaltijden nieuwe
eetmomenten ontstaan.

We eten nu al zes of zeven keer
per etmaal. Tussen het ontbijt
en de lunch komen rond kof-
fietijd (zoete) broodjes op tafel
en tussen lunch en diner
maakt het 'vieruurtje' opmars.
Tussen diner en bedtijd ver-
schijnen de avondhapjes en de
late night snack op de lage ta-
fel. En voor buiten eten bestaan
al helemaal geen vaste tijden
meer.
De traditionele maaltijdmo-
menten zouden wel eens hele
maal kunnen verdwijnen. In
het Verre Oosten wordt zelfs 24
uur per dag gegeten, thuis, op
het werk, in restaurants en on-
derweg op straat. Je kiest zelf
de plek en het moment. Gezel-
lig met elkaar, of even lekker in
je eentje. Waarom niet? Maar
24 uur per dag gerechten berei-
den, daar hebben we geen zin
in. De tijd die aan een maaltijd
wordt besteed, loopt alleen
maar verder terug.

Het unieke broodassortiment waar-
over we in ons land beschikken, biedt
hier ongekende mogelijkheden. Want
met brood maak je in een handom-
draai een creatieve snack, een hartig
hapje of een zoete verrassing. Of je
combineert brood met salade, groen-
te, vis of vlees tot een volwaardige
maaltijd. Op welk moment dan ook.

Voor alle denkbare momenten heeft
het Voorlichtingsbureau Brood een
nieuwe serie recepten ontwikkeld. Dit
boekje is het logische vervolg op de se-

rie Ontbijt, Koffietijd, Lunch, Vieruur-
tje, Warme maaltijd en Avondhapjes.
Met deze 24 recepten kun je op elk
uur van de dag iets lekkers maken met
brood. Zo gaat brood letterlijk en fi-
guurlijk mee met z'n tijd. Want brood
verwent, op élk moment. Het 28 pagi-
na's tellende boekje bevat van elk eet-
moment vier recepten.

Het receptenboekje is gratis verkrijg-
baar bij bakkers en via de site
www.brood.net van het Voorlichtings-
bureau Brood.

het Brood ,
3-8 oktober ^

GRATIS
BIG SHOPPBR

3 t/m 8 oktober
Zolang de voorraad strekt.

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker Dat proef je!



Toneel en huldigingen bii openingö ö J &
Frankrijk en Duitsland

Laatste 2 Grand Prix' voor Marcel Willemsen en Bart Notten

volksfeest

Het volksfeest in het buurtschap linde begon donderdagavond in een
goed gevulde feesttent bij de molen met de opvoering van het blijspel
in drie bedrijven getiteld ' Zo heeft Meu Gerre het gewild'. Het stuk ge-
schreven door DJ. Eggengoor werd opgevoerd door de 'eigen' Toneel-
groep Linde en werd geregisseerd door Henk Broekgaarden uit het
'aangrenzend' buurtschap Delden. Voor de Lindese bevolking natuur-
lijk altijd grappig om te zien wat "bekenden' zoal op het toneel voor
acteerprestaties in petto hebben. Voor het publiek ontstaat dan zo'n
beetje het "we zijn op visite' gevoel!

Wel Toneelgroep Linde maakte er een
humoristische happening van. Meu
Gerre was op 92 jarige leeftijd gestor-
ven en de ' voor de hand liggende' erf-
genamen hadden de erfenis al op
voorhand verdeeld. Een beetje voorba-
rig allemaal, waardoor er in en rond-
om de boerderij 'Garvershof tal van
lachwekkende situaties ontstonden.
Henk Broekgaarden en zijn 'man-
schappen' zorgden dan ook voor een
leuk begin van de volksfeesten.

Verder werkten de volgende personen
aan het blijspel mee: Renske Langwer-
den, Bastiaan Meijerink, Willem Leb-
bink, Janny Haaring, Bert Tuinman,
Dianne Mombarg, Henk Sleumer en
Annet Bloemendaal.

Voor het decor en de verlichting 'te-
kenden' Roelof Knoef en Erik Ruiter-
kamp. De grime werd verzorgd door
Gerrie Harmsen en Ina Wesselink.
Souffleuse Annie Ruiterkamp.

Tussen de bedrijven door werden Jan
Roeterdink en Wim Lenselink door
voorzitter Martin ten Have in het zon-
netje gezet. Jan Roeterdink heeft na-
melijk 41 jaar deel uigemaakt van de
feestcommissie, waarvan hij 8 jaren
zitting had in de kindercommissie. 'Ei-
genlijk had Jan Roeterdink vorig jaar
al gehuldigd moeten worden (40 jarig
jubileum). Dat is echter vanwege 'een
foutje' achterwege gebleven, waarvoor
onze excuses' zo sprak voorzitter ten
Have. Wim Lenselink draait inmiddels
25 jaar mee in de feestcommissie.

De jubilarissen Jan en Wim kregen
een attentie aangeboden, terwijl de
respectievelijke echtgenotes Joke en
Jannie in de bloemetjes werden gezet.

Het volksfeest in Linde wordt zater-
dagmiddag voortgezet met de volks-
en kinderspelen, welke op het feest-

terrein tegenover de molen van start
gaan. Tot slot is er zaterdagavond in
de feesttent een groot slotbal waaraan
medewerking wordt verleend door
het dansorkest de Flamingo's .

Theo ten Have
schutterskoning
volksfeest Linde
Na de succesvolle toneelavond werden
de volksfeesten in het buurtschap Lin-
de, vrijdagavond voortgezet met het
vogelschieten voor dames en heren en
het vogelgooien voor dames. Theo ten
Have slaagde erin om de vogel van de
romp te schieten, waardoor hij voor
één jaar als de nieuwe 'Koning van
Linde' door het leven mag gaan. Bij
het vogelgooien voor dames eiste Joke
Zents de hoogste eer op. Joke werd
vanwege haar prestatie gekroond tot
'Knuppelkoningen'. Het vogelschieten
bij de jeugd werd gewonnen door Bas
Bouwmeester. Na afloop van het schie-
ten zorgde 'Medler Four' in de feest-
tent voor gezellige stemmingsmuziek.

Zaterdag werden op het feestterrein
de volks- en kinderspelen gehouden,
waarbij muzikale medewerking werd
verleend door de muziekvereniging
Sursum Corda. Onder meer stonden
de volgende onderdelen op het pro-
gramma: dogcarrijden, schieten, sjoe-
len, ballero, kegelbaan en dergelijke.

Voor de kinderen was ook een leuk
programma in elkaar geknutseld. Zo-
als te doen gebruikelijk werd het
volksfeest in Linde zaterdagavond met
een groot bal afgesloten. Hieraan werd
medewerking verleend door het dans-
en showorkest de Flamingo's.

DE UITSLAGEN WAREN:
Vogelschieten: l en schutterskoning
Theo ten Have, 2 Erik Reinders kop,

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

drukker i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

3 Herman Berends rechter vleugel, 4
Jan Lenselink linker vleugel, 5 Jan
Bloemendaal, staart.
Vogelgooien: l en knuppelkoningin
Joke Zents, 2 Annie Ruiterkamp kop, 3
Gerdien Bouwmeester rechter vleugel,
4 Ria Besselink linker vleugel, 5 Ellen
Hietbrink staart.
Vogelschieten jeugd: en schuttersko-
ning Bas Bouwmeester. 2 Floris van
Veen kop, 3 Annabel van Veen rechter
vleugel, 4 Sanne ten Have linker vleu-
gel, 5 Marieke Tuinman staart.

Dogkarrijden: l Jannet Wesselink, 2
Dika Harmsen, 3 Nijke Bultman.
Schijfschieten: l Martin Roeterdink,
2 Harry Lenselink, 3 Martin Roeter-
dink.
Geluksbaan: l Martin Roeterdink, 2
Herman Berends, 3 Benni ten Have
Rol de bal: l Yvonne Koning, 2 Janny
Tuinman, 3 Cazin van Ginkel.
Kegelen: l Gerrit Hietbrink, 2 Ferdi-
nand Wesselink, 3 Martin Roerdink.
Tolracebaan: l Marja van Amerongen,
2 Annie Ruiterkamp, 3 Dika Harmsen
Sjoelen: l Jolanda Bloemendaal, 2 Ger-
rie Nijenhuis, 3 Eric Hulsteyn.
Gaveldarten: l Yvonne Koning, 2
Gertjan Knoef, 3 Erik Bloemdaal.
Ballero: l Annabel van Veen, 2 Mar-
jan Arfman, 3 Annie Ruiterkamp.
Boemerang bowling: l Wendy Was-
seveld, 2 Annie Ruiterkamp, 3 Erik
Ruiterkamp
Kruisboogschieten: l Geert Groot
Nuelend, 2 Floris van Veen, 3 Martin
Roeterdink.

UITSLAGEN KINDERSPELEN:
Stoelendans: l Chanine van Veenen-
daal, 2 Annabel van Veen, 3 Femke ten
Have
Meisjes 7 en 8 jaar: l Tara Rutgers, 2
Quirine Jager, 3 Susan Wijs.
Meisjes 9, 10, 11: l Jermaine Pellen-
berg, 2 Marieke ten Have, 3 Chantal
Hattink
Meisjes 12,13,14: l Laura Jager, 2 An-
nabel van Veen, 3 Sabrina Ruiterkamp.
Jongens 7 en 8 jaar: l Thijs Koning, 2
Hany Eggink, 3 Arjan Fokkink.
Jongens 9,10,11 jaar: l Sjoerd van
Dijk, 2 Nick Koning, 2 Nick Harmsen.
Jongens 12, 13, 14 jaar: l Erwin
Menkveld, 2 Edward Langwerden, 3
Steven Hietbrink.

Voor de zijspancrossers werden de
afgelopen weken de laatste Grand
Prix' verreden. Zaterdag 10 en zon-
dag 11 september streden de jon-
gens in het Franse Dardon-Gueg-
non en de week erna was de laatste
GP in Rudersberg, Duitsland.

Voor Marcel Willemsen en Bart Notten
betekende dit écht de laatste twee
GP's, want de jongens rijden volgend
jaar niet meer met elkaar. Toch pro-
beerden zij deze laatste wedstrijden
nog zo goed mogelijk te scoren om
maar van die akelige nummer 13 af te
zijn. Tijdens de GP van Frankrijk wis-
ten de jongens een 6e kwalificatietijd
te behalen.

De eerste manche finishten zij als tien-
de. De tweede manche als lle, en zo
bleven zij nog steeds in de tussenstand
op plaats 13 steken. Overigens werden
Daniël Willemsen en Sven Verbrugge
dit weekend Wereld Kampioen!
De week erna reisde het crosscircus
naar Rudersberg in Duitsland. Tijdens
deze wedstrijd had Marcel erg veel last
van zijn rug en bleek na onderzoek
dat hij een ontsteking had. Toch wilde
Marcel graag deze laatste GP starten
dus werd er wel gekwalificeerd. Een
10e tijd gaf al aan dat hij er veel last
van had want meestal zitten ze wel bij
de eerste zes.

Zondag tijdens de eerste manche
crashten zij en toen hielden ze het
voor gezien. Ze wilden geen risico ne-
men aangezien er nog twee wedstrij-
den moeten worden gereden om het
Nederlands Kampioenschap. Marcel
en Bart staan namelijk bij de NK's bo-
venaan en willen dolgraag die titel
binnenhalen.

Deze laatste twee NK's worden gere-
den in Lochem (komende zondag) en
Heerde (16 oktober).

Uitslag Ie manche Frankrijk: l Kris-
ters Sergis-Kaspars Stupelis LV, 2 Evge
ny Scherbinin-Sergei Sosnovskikh RUS,
3 Marko Happich-Meindert Schelbert
D, 4 Maris Rupeiks- Haralds Kurpnieks
LV, 10 MARCEL WILLEMSEN-BART
NOTTEN NL.

Uitslag 2e manche Frankrijk: l Sergis-
Stupelis, 2 Rupeiks- Kurpnieks, 3 Jarno
van de Boomen-Henri van de Wiel NL,
4 Scherbinin-Sosnovskikh, 11 MARCEL
WILLEMSEN-BART NOTTEN.

Tussenstand WK's: l Daniël Willem-
sen-Sven Verbrugge 453 punten, 2 Kris-
ters Sergis-Kaspars Stupelis 393pnt, 3
Maris Rupeiks-Haralds Kurpnieks 289
pnt, 13 MARCEL WILLEMSEN-BART
NOTTEN 132pnt.

Uitslag Ie manche Duitsland: l Daniël
Willemsen-Sven Verbrugge NL/B, 2
Kristers Sergis-Kaspars Stupelis LV, 3
John Watson-Mark Watson GB, 4 Maris
Rupeiks-Haralds Kurpnieks LV, 29
MARCEL WILLEMSEN-BART NOTTEN
NL.

Uitslag 2e manche Duitsland: l Sergis-
Stupelis, 2 Stuart Brown-Jason Peters
GB, 3 Marko Happich-Meindert Schel-
bert D, 4 Henrik Söderqvist-Tobias Syl-
wan S.

Eindstand Wereld Kampioenschap: l
Daniël Willemsen-Sven Verbrugge 478
punten, 2 Kristers Sergis-Kaspars Stu-
pelis 440pnt, 3 Maris Rupeiks-Haralds
Kurpnieks 317pnt, 13 MARCEL WIL-
LEMSEN-BART NOTTEN 132pnt.

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige parel
van de Achterhoek.

The Q îs Back in Vorden

QBACK

Nadat Q;Select was gestopt kwa-
men 2 oud leden, Emiel Hietbrink
en Willem Kossink, van deze band
tot de conclusie dat zij aan de mu-
ziek uit deze periode wel erg veel
plezier beleefden.

De beslissing om een nieuwe band op te
richten was dan ook snel genomen. Een

ander oud lid, 'Good Old' Jan Stomps,
werd benaderd en ook hij was meteen
enthousiast. Na een korte periode van
zoeken maakten Ton Ekkelenkamp (ex
Back Gammon Band) en Jan Willem
Oukes (ex) Licht Ontvlambaar) de nieu-
we band compleet. Op zaterdag 15 okto-
ber is het dan zover... Het Q, is Back in
Vorden! QBack, de naam van deze nieu-

we band, speelt dan bij café-bar De Her-
berg, Dorpsstraat 10 in Vorden, QBack
speelt nummers uit de 60, 70 en 80-ja-
ren. Nummers van o.a. The Beatles, Rol-
ling Stones, Them, Kinks, Creedence,
Q65, Sandy Coast, Arthur Conley, Bryan
Adams, Robert Palmer.
Meer informatie vind je op de site:
www.q-back.nl (zie ook advertentie).



Nieuw in ons assortiment:
1000 bekende merkartikelen

« . ,m

Lekker & laag
v

ekker goed, laagste prijzen.
Edah

Lekker

120.000 mensen met

Laat ze niet vallen
Giro 222111

120.000 mensen leven in onzekerheid.
Ieder moment kunnen zij een aanval
krijgen. Want epilepsie is nog steeds
niet te genezen. Dankzij onderzoek
kan epilepsie beter behandeld worden.
Meer onderzoek is hard nodig. Maar
onderzoek kost veel geld. Laat mensen
met epilepsie niet vallen. Help mee en
geef aan de collectant.

^ Nationaal Epilepsie Fonds
De Macht van het Kleine

'£e NSGK is een

'crimineel' goede

organisatie! En
moet 'levenslang'

haar werk kunnen

blijven doen...'

\

Peter R. de Vries

nederlandse stichting voor het

gehandicapte kind

giro 552000
www.nsgk.nl

250.000 Mensen in Nederland hebben diabetes
zonder dat ze het zelf weten. Daarom zou
iedereen de Diabetes Risico Test moeten doen op

www.diabetesfonds.nl
of bel 0800-5766 123

TT

> Diabetes Fonds
T
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van de rol!
Meer dan 100 rollen vinyl en

it uit voorraad leverbaar!

Kliklaminaat VitaLity
Inclusief folie, ondervloerplaten, plakplinten
en leggen. Zwaar woonkamergebruik,
15 jaar garantie

Per m2 alleen bij ons

HELMINK
VORDEN f^riffl ^f!J rff^l ElBERGEN
Zutphenseweg 24 m i 4 L4Zi ijL^ L^4m J-W. Hagemanstraat 3
Tel. 0575-551574 Tel. 0545-474790

HELMINK MAAKT HET MOOIER B I J u THUIS

Van 59,95 voor 29,95

HONDENSPEELTJES
6 hondenspeeltjes, voor uren speelplezier

voor uw hond. Van 9,95 voor 4,99

KONIJNENKOOI
Kleur groen of aubergine. Afmetingen 10O x 51 x 46 cm.
Van 49,95 voor 22,95

Speel het winkelspel "Zoek de dieren in hun wereld" en
doe mee aan onze kijkdooswedstrijd "Maak je eigen dierenwereld"

Aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 8 oktober.

HENGELO • RUURLO • TOLDIJK • VORDEN • ZELHEM • ZIEUWENT

,, Zutphenseweg ia, 7251 DG Vorden.

!• Telefoon (0575) 55 06 66 Fax (0575) 55 39 58

Lever uw

e-mail adres
in en ontvang een

leuke attentie.

jjkvheel
K Hwerkweg 7, 7!'51 KV Vorden

Tel. lüj?1)} 55 42 28

Beumweg 17, Vrag^-df

Tel.: 0544-3794151 06-5340^75
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

KOZIJNEN EN SERRES
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst

Bel voor een gratis offerte

www.gzgeveltechniek.nl

BRUNCHBUFFETTEN
ledere laatste zaterdag van de maand. Brunchbuffet, warm en koud

€ 14,50 p.p. Kinderen t/m 10 jaar € 8,50 p.p. Gaarne reserveren

KIP- EN SCHNITZELFARM
Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus",

waar nu dagelijks geopend vanaf 12.00 uur,
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,
het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

Voor de kleintjes zijn er speciale kipmenu's, zoals kipkluifjes,
drumsticks en kipschnitzels

t/m 6 jaar voor de prijs van € 3,50 p.p.

Voor de kleintjes hebben wij een speciale speelhoek ingericht
waar zij zich kunnen vermaken (volg de borden).

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl
•pNARTE

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel. (0313) 47 25 76

Nieuwe openingstijden:
wo, do en vr vanaf 16.00 uur - za en zo vanaf 12.00 uur

Voor kinderen nu een groot luchtkussen aanwezig

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

WUAAN SOH 7202IX 0575584980

f3

*"' G
ZUTPHEN

y pï ONS OP DE m

Grassendagen
Kwekerij

Oudolf
l en 2 oktober

10.00-16.00 uur

Broekstraat 17

6999 DE Hummelo

Tel. (0314)38 11 20

www.oudolf.com

zaterdag 1 en
zondag 2 oktober

zijn wij geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

In dit weekend introduceren wij op feestelijke wijze
onze nieuwe voordeelpas!

U ontvangt een leuke attentie als u zich in dit weekend inschrijft.

Op deze 2 dagen ontvangt u

een waardebon t.w.v. € Di/A"
bij aankoop van uw babykamer of kinderwagen.

In onze winkel vindt u tal van grootse aanbiedingen.

Wij verheugen ons op uw bezoek!

De huidige pas maakt plaats voor onze nieuwe voordeelpas.
Dus LET OP: vanaf 3- / O-'05 is de huidige kortingspas niet meer geldig!

Welkom bij:

oo

't Kraamparadijs
voor moeder, baby en peuter
De Hoven 27, Aalten, Telefoon 0543-476632
www.babyspeciaalzaak.nl

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!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-#- TUINONTWERP -:•:-

* TUINAANLEG (RENOVATIE) -:•:-
-:•:- TUINONDERHOUD -#-
* (SIER)BESTRATING *

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

KOMT ER IN UW

FAMILIE
DIABETES IfOOR?
250.000 Mensen in Nederland

hebben diabetes zonder dat
ze het zelf weten. Daarom zou
iedereen de Diabetes Risico

Test moeten doen op

www.diabetesfonds.nl
of bel 0800-5766 123

Sx' Diabetes Fonds ,

VLOOIENMARKT

16/10 HOOG-K€PPfl
HfSSfNHAL

9-16 U. ENTJlff 1,60

INL 0320-216351

1 okt
LUNA

MELROSE
SOUNDSURFER

vrijdag 21 okt
PIRATENFEEST

MET O.A. JANNES

De Radstake
Twenteroute 8 - 7055 BE Heelweg

Tel. 0315 241258 - www.radstake.nl

Toegang onder voorbehoud

Legitimatie verplicht - Min. leeftijd 16
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MEUBELMAGAZIJN LEEGVERKOOP
BIJ GERRIT ONSTENK MEUBELEN IN HENGELO GLD.

BANKSTEL, 2 - 2% ZITS
IN DIVERSE KLEUREN

NU € 998.-
MASSIEF BOERENEIKEN

EETTAFEL (220x100)
PLUS 6 STOELEN

NU € 1072t-

ALLES IN DE TENT EN DE AKZIEHAL IS DIRECT LEVERBAAR

1STE WEEKEND VERKOOP VAN MOOI INRUIL EN UITLOPENDE MODELLEN

DONDERDAG 22 SEPTEMBER (10:00 - 21:00 UUR)

VRIJDAG 23 SEPTEMBER (10:00 - 21:00 UUR)

ZATERDAG 24 SEPTEMBER (9:30 - 17:00 UUR)

2DE WEEKEND VERKOOP VAN BEURSMODELLEN EN KLEINMEUBELEN

VRIJDAG 30 SEPTEMBER (10:00 - 21:00 UUR)

ZATERDAG 1 OKTOBER (9:30 - 17:00 UUR)

E WEEKEND FINALE VERKOOP

VRIJDAG 7 OKTOBER (10:00-21:00 UUR)

ZATERDAG 8 OKTOBER (9:30 - 17:00 UUR)

...KOM, KIJK EN OVERTUIG UZELF!

1980

GERRIT EN RIA ONSTENK - MOLENK 20 - HENGELO GLD.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.ONSTENKMEUBELEN.NL OF BEL (0575)463153-463504

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DE ACHTERHOEK 2005

www.rowielektro.nl Gemak in service
en reparatie

DRUKVERLAGENDE
MATRASSEN EN KUSSENS MEID

Praktijk voor
overga ngsklachten

Care for Women

J. \a Croix
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Toverstraat 7, Baak
Aangesloten bij Care for Women
Veelal vergoeding zorgverzekeraar
Praktijk in E3aak/Zutphen/I3rummen/Ruurlo/Groenlo

• Ruim 3000 m2 showroom!
• Zeer uitgebreide keuze van alle topmerken!
Eekstraat 2a, Drempt, gem. Doesburg, (richting IJsselstrand en Steenderen, achter hotel rest. De
Roskam), tel. 0313 - 47 62 18. internet: www.slaapspeciafistdrempt.nl. email: info@slaapspecialistdrempt.nl.

Maandag open van 13.00 tot 18.00 uur, dinsdag/woensdag 9.00 tot 18.00 uur, t̂/TTTT
donderdag 9.00 tot 20.00 uur, vrijdag 9.00 tot 21.00 uur en zaterdag 9.00 tot 17.00 uur. Tr«^

TT
GRATIS: montage, bezorgen door heel Nederland, opslag voor latere levering.

d e a l e r v a n : A k v a , S v e d e x , A v e k , P u l l m a n , A u p i n g , E a s t b o r n , U b i c a , L a t t o f l e x , J e n s e n , T e m p u r

TEL: 0573-44 1096
MOB. 062509-4488
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27 september 2005

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo
(Griffie/raad en afdelingen Publieks-
zaken, Werk, inkomen en zorg en
Openbare orde en veiligheid)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo
(B en w, directie en afdelingen Bouwen
en milieu, Ruimtelijke en economische
ontwikkeling, Financiën en belastingen,
Maatschappelijke ontwikkeling,
Openbare werken, Bestuurs- en
managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. [05751 75 02 50 (Centraal nummer]
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
e-mail: info@brcmckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer:2851 04497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur
do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken,
overige afdelingen tot 15.00 uur)
vr8.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Henk v. d. Wende
Openbare orde en veiligheid,
Handhaving. Algemeen Juridische en
Bestuurszaken en Dualisering

Wethouder Ab Boers
Maatschappelijke ontwikkeling (oude-
renzorg, volksgezondheid en jeugd-
beleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Communicatie en
Informatisering en automatisering

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwil-
ligers), Wegen en groen, Verkeer en
vervoeren Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel.(0575)750250.

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

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
te l . (0575)750250
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

B en w voorstel voor toeristen- en
forensenbelasting 2006
Raad beslist er in oktober over

Toeristenbelasting
In juni 2005 hebben b en w de raad voorgesteld de tarieven toeristenbelas-
ting met ingang van 2006 te verhogen. Omdat b en w het voorstel nog met de
recreatieondernemers wilden bespreken, is dit voorstel uitgesteld en na
overleg met deze groep gewijzigd. In overleg met de recreatieondernemers
is een tariefsysteem ontworpen dat tegemoet komt aan hun uitgangspunten
en wensen. Gekozen is voor een zogenaamd forfaitair tariefsysteem. Dit sys-
teem is gebaseerd op cijfers die door de branche zijn aangeleverd over de
gemiddelde verblijfsduur en de werkelijke gemiddelde bezetting per soort
verblijfsaccommodatie. De recreatieondernemer krijgt hiermee vooraf
duidelijkheid over de hoogte van de verschuldigde toeristenbelasting.
De belastingplichtige houdt altijd de mogelijkheid om af te rekenen naar
het werkelijke aantal overnachtingen.

Forensenbelasting
Aan het voorstel toeristenbelasting
hebben b en w ook een voorstel over

de forensenbelasting 2006 gekop-
peld. Zowel bij de forensenbelasting
als de toeristenbelasting zijn er si-

tuaties mogelijk waarbij sprake is
van samenloop van beide belastin-
gen. Het gaat daarbij met name om
natuurlijke personen die meer dan
90 dagen tegen vergoeding over-
nachten in een gemeubileerde wo-
ning. In de gemeente Bronckhorst
gaat het specifiek om personen die
een vaste plaats huren voor hun
stacaravan. In overleg met de bran-
che is gekozen om een samenloop-
vrijstelling op te nemen in de Veror-
dening forensenbelasting. Dit bete-
kent dat bij vaste huurplaatsen voor
stacaravans alleen toeristenbelas-
ting wordt geheven. Daarnaast stelt
het college de raad voor het tarief-
systeem van een vast bedrag (2005 =
€ 200,-) los te laten. Gekozen is voor
een tariefsysteem met oplopende
tarieven naar de waarde van het
object zoals die geldt voor de onroe-
rende-zaakbelastingen.

Tariefvoorstel

waarde object x€ 1.000, tarief €
<HOO 175
100-150 200
150-200 200
200-250 225
250-300 250
300-350 275
350-400 300
-^400 325

Tariefvoorstel 2006
nachten/woningen

Toeristenbelasting
Camping
toeristische plaats
seizoenplaats
vaste jaarstandplaats

Mini-camping
toeristische plaats
seizoenplaats

Hotels

Bed & Breakfast
Kampeerboerderij/
Herberg/ Groepsaccommodatie
Recreatieparken

Watertoeristenbelasting
Jachthaven
Jaarligplaats

57
60
68

57
60

100

70

56
40000

50

gemid. bezetting

2,6
2,6
2,4

2,6
2,6

2.4

tarief p.overn.
P

0,60
0,60
0,60

0,60
0,60

1,25

0.75

0,45
1.00

0,60

jaartarief
.standplaats/slaapplaats

88,92
93,60
97,92

88.92
93.60

125,00

52,50

25,20

72.00

Gemeente gaat verkeer- en vervoerplan opstellen
Inwoners worden betrokken
De gemeente Bronckhorst gaat een
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer-
Plan (GWP) opstellen. In dit plan
komt het beleid op het gebied van
verkeer en vervoer te staan dat de
gemeente in de komende periode
gaat uitvoeren. Om het plan op te
kunnen stellen, moet de gemeente
eerst een groot aantal zaken in
kaart brengen. Onder meer de hui-
dige verkeerssituatie in Bronck-
horst. Hiervoor worden de verkeer-

en vervoerplannen van de vijf voor-
malige gemeenten bekeken, zoals
die nu nog gelden. Verder moeten
nieuwe rijks- en provincieregels
worden ingepast en wordt een onge-
vallenanalyse gemaakt. "En natuur-
lijk wil de gemeente ook weten hoe
inwoners denken over het verkeer in
hun naaste omgeving", zegt Robert
Ruiterkamp, medewerker verkeer
en vervoer van de gemeente. Samen
met een gespecialiseerd extern bu-

reau voert hij de inventarisatie uit.
"Dit jaar nog willen we via verschil-
lende kanalen in contact treden met
inwoners of andere betrokkenen. Dit
doen we onder meer via gesprekken
en het bespreken van eerder gemel-
de problemen en verzoeken met
betrokkenen. We komen hierop via
deze gemeentepagina en onze
website, op korte termijn uitgebreid
terug." Het is de bedoeling dat de
inventarisatie in februari klaar is.

Wilt u activiteiten
organiseren tijdens
ouden nieuw?
Vraag de benodigde vergunningen
op tijd aan

Om de openbare orde en veiligheid
tijdens oud en nieuw te kunnen
waarborgen, is het nodig dat ge-
meente (en politie) tijdig een over-
zicht hebben van de activiteiten die
in die periode door ondernemers,
verenigingen, inwoners etc. in de
gemeente Bronckhorst georgani-
seerd worden. Te denken valt aan
bijeenkomsten in horecagelegen-
heden of in tenten, carbidschieten
etc. U heeft hiervoor een vergunning
nodig. Voor meer informatie en/of
een aanvraagformulier kunt u
contact opnemen met de afdeling
Openbare orde en veiligheid, tel.
(0575) 75 02 24/29. Een aanvraag-
formulier downloaden via de
website www.bronckhorst.nl of
langsgaan bij de gemeente kan ook.
De afdeling Openbare orde en
veiligheid is gevestigd in het ge-
meentehuis aan de Raadhuisstraat.-
Uw aanvragen voor oud en nieuw
activiteiten moeten vóór 15 oktober
2005 ingediend zijn.

Aanleg rotonde

Zutphenseweg/Rondweg

in Vorden in volle gang

Begin september is gestart met de
aanleg van de rotonde op de
Zutphenseweg/Rondweg in Vorden.
Wegenbouwer Dostal uit Vorden
heeft eerst een tijdelijke weg aan-
gelegd, zodat het verkeer over de
Rondweg (richting Hengelo/Doetin-
chem en Warnsveld/Zutphen),
misschien soms met enige hinder,
gewoon doorgang kan blijven
vinden. De werkzaamheden verlo-
pen volgens planning en duren tot
begin november.

Beleid ontwikkelen
"Van februari tot juni brengen we
alle verzamelde gegevens samen
en aan de hand daarvan ontwikkelen
we nieuw beleid oftewel een GWP
voor Bronckhorst voor de komende
vijf jaar", aldus Ruiterkamp. Daarna
stelt de gemeente een meerjaren-
uitvoeringsprogramma op, waar-
in de uit te voeren acties en maat-
regelen tot 2010 zijn opgenomen.



Luide sirenetest iedere eerste
maandag van de maand

Programmaraad Gelderland Oost adviseert over radiozenders

Op de eerste maandag van de
maand om 12.00 uur worden in Ne-
derland de sirenes getest. Ze geven
dan een luid alarm van ongeveer 1,5
minuut. Omdat het om een test gaat,
hoeft u niets te doen. Sinds enige tijd
test de brandweer de sirenes weer
luid, omdat veel mensen niet erg be-
kend bleken met het sirenegeluid en
de boodschap: "Als de sirene gaat,
ga direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en zet de radio of TV aan".

Als de sirene gaat, betekent dat
wat?
Als de sirene gaat, is er iets aan de
hand. Het js een waarschuwing! Dat
kan zijn vanwege gevaarlijke stoffen
die vrijkomen bij een brand, het kan

gaan om een zwaar ongeval: in elk
geval vertelt de sirene u iets. "Ga
naar binnen en zet radio of tv op
Omroep Gelderland." Dat is in deze
regio de rampenzender. En alleen
die sirenes loeien die voor dit inci-
dent van belang zijn! Behalve op de
eerste maandag van de maand om
12.00 uur.

Geluidswagen
Naast de sirenes kan de gemeente
ook geluidswagens inzetten om u
te waarschuwen. Ook bij die waar-
schuwingen geldt natuurlijk: "Als
de sirene gaat, ga direct naar bin-
nen, sluit ramen en deuren en zet
de radio of TV aan".

Hoorbaar?
Heeft u klachten over het functione-
ren van de sirenetest (heeft u de si-
rene bijvoorbeeld niet gehoord),
neemt u dan contact op met de heer
R. Visschers van de gemeente, tel.
(0575)750225. Landelijke informa-
tie vindt u op de websites www.post-
bus51 .nl, www.crisis.nl of
www.minbzk.nl.

Gemeente aan de slag met voorbereidingen
nieuw gemeentehuis Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst is op dit
moment gevestigd op twee locaties
in Hengelo Gld. Het gemeentehuis
aan de Raadhuisstraat waar ruim 60
medewerkers gevestigd zijn en het
gemeentekantoor aan de Bannink-
straat met circa 180 medewerkers.
Met de eigenaar van de grond waar-
op het gemeentekantoor is geves-
tigd en direct omwonenden, is afge-
sproken dat deze huisvesting tijde-
lijk is en wel tot en met 2009.
Het gebouw is hier in principe ook
op gebouwd. B en w leggen de raad
daarom in oktober een voorstel voor

om voorbereidingen te treffen voor
een nieuw, permanent gemeente-
huis waar alle medewerkers van de
gemeente onder één dak komen, bij
voorkeur in Hengelo Gld. omdat dit
de meest centrale plaats in Bronck-
horst is. De gehele gemeentelijke
organisatie onder één dak heeft ef-
ficiency voordelen en komt ook de
kwaliteit van de dienstverlening ten
goede. Het lijkt vroeg om hier nu al
mee te beginnen, maar zo'n nieuw-
bouw brengt een hoop werkzaam-
heden met zich mee. Het is de be-
doeling dat er op korte termijn een
projectgroep komt die zich bezig
gaat houden met een programma
van eisen, ruimtelijke ordenings en
juridische procedures, de aanbeste-
ding en financiering. In de project-
groep komen de verantwoordelijk
wethouder André Baars, gemeente-
secretaris Paulvan Gog en de hoof-
den van de afdelingen Facilitaire on-
dersteuning en Ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling.

De Programmaraad Gelderland Oost
heeft een voorbereidend radioadvies
opgesteld voor de periode 2006-
2007. Voor de 16 zenders van het ba-
sispakket waarover de Programma-
raad mag adviseren, is gekozen
voor: Arrow Rock Radio, Arrow 90.7,
BBC World Service, BNR FM, Classic
FM, Concertzender, Deutsche Welle,
Hot Radio, NDR 2, Radio France In-
ternational. Radio 10 Gold, Radio
538. Sky Radio, Yorin FM, WDR 3 en
WDR 4. Daarnaast zijn verplicht:
Radio 1, Radio 2. Radio 3FM . Radio
k. Radio 7474 AM. 2 Nederlandstali-
ge Belgische zenders, Radio Gelder-
land en de lokale publieke zender

UIT DE RAAD

De gemeenteraad discussieerde vo-
rige week onder andere over de In-
zameling van oud papier, de Voort-
gangsrapportage subsidiemogelijk-
heden Multifunctionele accommo-
datie (MFA) Vorden en over het punt
Beleidsregels plaatsing GSM- en
UMTS-antennedragers.

Inzameling oud papier
Het onderwerp Inzameling oud
papier werd aangevuld met een
door de PvdA-fractie ingediende
motie. Het raadsbesluit komt nu
hier op neer: er komt met ingang
van 1 januari 2006 een maandelijkse
papierinzameling met kraakpers-
wagens en met beladers van vereni-
gingen/scholen/vrijwilligers waarbij
de geharmoniseerde vergoeding
wordt gehanteerd. Tot 1 januari
2007 kunnen verenigingen die
gebruik maken van een inzamelcon-
tainer voor oud papier nog op de
huidige voet doorgaan. Het college
gebruikt de periode tot 1 januari
2007 om met deze verenigingen
overleg te plegen over deelname
aan het systeem van inzameling met
kraakperswagens. De raad atten-
deerde verenigingen er wel op, dat
hoe eerder een organisatie instapt,
hoe voordeliger het voor ze is.

Multifunctionele accommodatie
De bespreking van de Voortgangs-
rapportage subsidiemogelijkheden
Multifunctionele accommodatie
Vorden leverde het besluit op dat als
gevolg van onvoldoende financiële
middelen het besluit om een Multi-
functionele accommodatie te reali-

voor uw gemeente. Voor de Belgi-
sche zenders zijn VRT RVI 1 en VRT
radio Donna gekozen. Met het advies
voor het basispakket meent de Pro-
grammaraad een zo groot mogelijke
verscheidenheid aan programmaty-
pen te waarborgen. Ook heeft de
Programmaraad een voor kabelex-
ploitant UPC geheel vrijblijvend
advies voor het standaardpakket
opgesteld, zijnde: BBC Radio 2,
FunX, Juize FM, Radio Noordzee,
Radio Veronica, RTL FM, Slam! FM.
Today FM, Tweede Kamerlijn en
WDR 2. Op 1 december a.s. stelt de
Programmaraad een definitief
radioadvies op tijdens een openbare

vergadering in gemeentecentrum
'Ons Huis', Beukenlaan 30 in Henge-
lo Gld. Aanvang 19.15 uur. Kabel-
abonnees in deze gemeente, kernen
Hengelo, Vorden en Zelhem e.o.,
kunnen, indien gewenst, tot 15
november hun zienswijze over
bovenstaand voorbereidend advies
gemotiveerd kenbaar maken bij het
secretariaat van de Programmaraad
Gelderland Oost: Garsenshof 33,
7231 LAWarnsveld. N.B. De Pro-
grammaraad mag zich niet bemoei-
en met de tarieven die door kabelex-
ploitant UPC zijn vastgesteld. Indien
u daarover klachten heeft, kunt u
zich wenden tot UPC.

seren in Vorden wordt ingetrokken.
Tevens werd besloten dat het zoge-
naamde tweede spoor, dit wil zeg-
gen oriëntatie op de Multifunctione-
le accommodatie wordt beëindigd.
Als uitvloeisel van een door de VVD-
fractie ingediend amendement werd
hier aan toegevoegd dat het college
gaat onderzoeken wat het niet door-
gaan van de Multifunctionele ac-
commodatie betekent voor de eer-
der opgestelde Centrumvisie.

GSM- en UMTS-antennedragers
Ook over de Beleidsregels plaatsing
GSM- en UMTS-antennedragers
werd lang gesproken. Burgemees-
ter en wethouders hebben in een
eerder stadium al beleidsregels op-
gesteld voor beoordeling van ver-

zoeken van vrijstelling van bestem-
mingsplannen en monumentenver-
gunningen. Aanvullend hierop heeft
de raad beleidsregels vastgesteld
voor de plaatsing van GSM- en
UMTS-antennedragers als het gaat
om het al dan niet meewerken aan
de herziening van bestemmings-
plannen en -voorschriften. Via een
door de fractie van GroenLinks
ingediende motie bepaalde de raad
hierbij aanvullend dat het college
via alle geëigende kanalen bij de
inwoners van Bronckhorst onder de

aandacht brengt, dat op grond van
artikel 5 van het landelijk antenne-
convenant, bewoners van gebouwen
de mogelijkheid hebben om plaat-
sing van niet-vergunningplichtige
antennedragers te voorkomen.

Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch een
afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van uw
vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben.

Evenementen
• Zelhem, 5 november van 10.00 tot 17.00 uur. kofferbakmarkt. parkeerplaats Kerkweg
• Vorden, 6 novembervan 09.30 tot 13.30 uur, Wilde Zand Cross, start en finish bij Freewheel aan

de Netwerkweg
• Hengelo Gld., 12 novembervan 13.00 tot 01.00 uur, side-car-party, Stellingweg 2
• Steenderen, 13 novembervan 11.00 tot 12.00 uur, trimloop, start en finish Pastoriestraat in Baak
• Hengelo Gld., 27 novembervan 13.00 tot 18.00 uur, off-road ontspanningsrit voor motoren over

verharde en onverharde paden/wegen, clubgebouw 'de Molen' van HAMOVE, Veldermansweg
• Vorden, 7 decembervan 10 t/m 21 december ijsbaan geopend op wisselende tijden tussen

10.00 en 21.00 uur. op 17 december 2005 gesloten. 22 december 2005 afbreken ijsbaan
(10 x10 meter) Kerkstraat/gedeelte van het marktplein

• Steenderen, 11 december, van 09.00 tot 19.00 uur, markt en kerst-hobbymarkt, sporthal 'Het
Hooge Wessel', Prins Bernhardlaan 3

• Vorden, 17 decembervan 08.00 tot 19.00 uur. kerstmarkt, Marktplein

Heeft u bedenkingen tegen de verlening van deze vergunningen/ontheffingen dan kunt u dit
binnen twee weken schriftelijk kenbaar maken aan de burgemeester c.q. ben w van
Bronckhorst. Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de afdeling Openbare
orde en veiligheid, tel. (0575) 75 02 24/29.

Bouwvergunningen
• Baak, Dambroek 18, gedeeltelijk veranderen bedrijfsruimte, buiten showroom wordt leslokaal

en kleedruimten

Baak, Wichmondseweg 17. plaatsen tussenwand kerk
Bronkhorst, 't Hof 8, plaatsen blokhut in de achtertuin
Drempt, Biermanshof 3, verplaatsen voordeur van zijgevel naar voorgevel, verplaatsen entree
en huidige entree bijtrekken aan de keuken
Halle, Landstraat 12, oprichten woning met aanbouw en vrijstaande berging/carport
Hengelo Gld., 2e Berkendijk 8a, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning
Hengelo Gld.. Bleekstraat 2, gedeeltelijk vergroten restaurant
Hengelo Gld.. Bruinderinkweg 5, gedeeltelijk veranderen schuur/berging tot atelier/berging
Hengelo Gld., Lankhorsterstraat 10, gedeeltelijk veranderen woning
Hengelo Gld.. Rijnweg 17, bouwen schuur/berging en carport
Hengelo Gld., Rijnweg 17a, bouwen schuur/paardenstallen
Keijenborg, Lindenhof 4, bouwen berging
Olburgen, Roggeland 7. gedeeltelijk vergroten garage
Vorden. Het Gulik 1, gedeeltelijk veranderen voorgevel woning
Vorden, Zutphenseweg 39, gedeeltelijk vergroten magazijn en winkel t.b.v. hondentrimsalon
Zelhem, de Biezenbusse 4. bouwen woning
Zelhem, Ruurloseweg 22, nieuwbouw landhuis met bijgebouw
Zelhem, Ruurloseweg 39-4, gedeeltelijk vergroten recreatiewoning

Voorgenomen vrijstellingen
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Tulpstraat 16, voor het vergroten van de woning, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel 1. lid 7 van de planvoorschriften van het bestemmingsplan 'Steenderen
1987'

Het bouwplan ligt van 29 september t/m 12 oktober 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in



Openbare bekendmakingen

het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstelling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u
richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu.

Verleende vergunningen, vrijstellingen, toewijzing
en ontheffingen

Gehandicaptenparkeerplaats
• Hengelo Gld., bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling ligt van 28 september

t/m 10 november ter inzage het besluit tot toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats bij
de woning Kerkekamp 14

Kapvergunningen
Verzonden op 22 september 2005
• Steenderen, Koningin Julianalaan 34a voor het vellen van één Japanse notenboom.

Herplantplicht. _
• Steenderen, Molenkolkweg 5 voor het vellen van één linde. Herplantplicht.
• Toldijk, Hoogstraat 31 voor het vellen van zeven knotwilgen. Herplantplicht.
• Vorden, Zutphenseweg 40 voor het vellen van één esdoorn. Geen herplantplicht
Verzonden op 23 september 2005
• Halle, Roggestraat 55 voor het vellen van één tamme kastanje. Geen herplantplicht.
• Hengelo Gld., Spalstraat 7 voor het vellen van één conifeer. Herplantplicht.
• Halle, Halseweg 54-19 voor het vellen van twee Amerikaanse eiken en één lariks.

Herplantplicht.
• Zelhem, Papaverstraat 15 voor het vellen van twee lariksen. Herplantplicht

Verzoeken nieuwe landgoederen aangehouden
Burgemeester en wethouders maken bekend dat beleidsregels voor nieuwe landgoederen in de
gemeente Bronckhorst in voorbereiding zijn. Een verzoek voor de realisering van een nieuw
landgoed dat na 28 september 2005 wordt ontvangen, wordt aangehouden tot de nieuwe beleids-
regels door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Dit geldt alleen voor een verzoek dat mogelijker-
wijs aan het nieuwe beleid voldoet. Het nieuwe beleid wordt een voortzetting van het huidige
beleid of wordt een aanscherping. Daarom zal een verzoek dat niet in de huidige beleidsregels
van één van de voormalige gemeenten en niet in de voorgestelde concept-beleidsregels past,
direct worden afgewezen. Dit besluit ligt tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor, bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling, voor een ieder ter inzage.

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 22 september 2005
Vorden, Brinkerhof 70, bouw carport en bergruimte, verleend met vrijstelling op grond van arti-
kel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 19 september 2005
• Zelhem, Korenweg 4, bouw bergruimte/veldschuur. verleend met vrijstelling op grond van arti-

kel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 21 september 2005
• Steenderen, Dr. A. Ariensstraat 35, gedeeltelijk veranderen woonboerderij
• Vorden, Baakseweg 8, verbouw schuur tot kantine annex werkplaats, verleend met ontheffing

van de artikelen 4.11, 4.24,lid 3, 4.28, lid 3 en artikel 5.3, lid 1 van het Bouwbesluit
• Vorden, Kerkstraat 5, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met ontheffing van de artikelen 4.11, 4.24 lid 3 respectie-
velijk 4.28 lid 3 van het Bouwbesluit

• Zelhem, Arendsenweg ongenummerd, kavel 25, bouwen bedrijfsverzamelgebouw
Verzonden op 22 september 2005
• Hengelo Gld., Ruurloseweg 70, gedeeltelijk vergroten loopstal
• Keijenborg, Teubenweg 13, uitbreiden woning door bouwen bergruimte, verleend met vrijstel-

ling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, de Horsterkamp 35, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel

15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en ontheffing van artikel 4.11 van het Bouwbesluit

• Wolfersveen, in verband met een rommelmarkt en bazaar geldt op de Wolfersveenweg tussen
de Ruurloseweg en de kruising met de Baaksekampweg op 8 oktober van 09.00 tot 17.00 uur
een parkeerverbod

Voor alle tijdelijke verkeersmaatregelen gelden de aangegeven tijden of zoveel langer of korter
als wenselijk is.

Bestemmingsplannen
Goedkeuring wijzigingsplan artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening
'parkeerterrein Baak 2005, Zutphen-Emmerikseweg long.)'

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 24 augustus 2005 het wijzigingsplan 'parkeer-
terrein Baak 2005, Zutphen-Emmerikseweg (ong)' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de
aanleg van 14 parkeerplaatsen ten dienste van het perceel Zutphen-Emmerikseweg 103 in Baak

Het goedkeuringsbesluit en het wijzigingsplan liggen van 29 september t/m 9 november 2005
tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 1993 Schiphorsterstraat
12/12a Toldijk'
Het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 1993 Schiphorsterstraat 12/12a Toldijk en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 29 september t/m 9 november 2005 tijdens openingstijden
voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ont-
wikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de splitsing van een burgerwoning in twee wooneenheden en het
toestaan van het uitvoeren van een aan-huis-gebonden beroep. Een ieder kan gedurende de ter-
mijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan naar keuze schrifte-
lijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied 2002 Covikseweg 3/3a
Steenderen'

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 30 augustus 2005 het bestemmingsplan
Buitengebied Covikseweg 3/3a Steenderen goedgekeurd. Het plan heeft betrekking orj het legali-
seren en uitbreiden van het aan de Covikseweg 3/3a in Steenderen gevestigde loonwerkbedrijf
Masselink BV in een loon-, sloop- en grondverzetbedrijf. Het besluit van Gedeputeerde Staten en
het bestemmingsplan liggen van 29 september t/m 9 november 2005 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500AE's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen kunnen rechtstreeks
belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze besluiten aan
aanvragers (zie datum bij de bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stuk-
ken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en
milieu, Ruimtelijke en economische ontwikkeling en Openbare werken. In het bezwaarschrift
moet staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw
ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna, ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Mandaat voor pachtovereenkomsten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 september 2005 mandaat hebben ver-
leend aan het afdelingshoofd Ruimtelijke en economische ontwikkeling voor het aangaan, wijzi-
gen en beëindigen van pachtovereenkomsten voor losse stukjes pachtgrond voor wat betreft
kortlopende contracten van maximaal vijf jaar.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, in verband met een speelochtend/fancy fair van peuterspeelzaal Ot & Sien is een

gedeelte van de parkeerplaats bij het Jebbink 13Aop 1 oktober van 10.00 tot 13.00 uur
afgesloten voor het verkeer

Wet milieubeheer
Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 29 september t/m 9 november
2005 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo Gld, Ruurloseweg 70, voor een wijzigingsvergunning voor een melkrundveehouderij.

Strekking van het besluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dit soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het besluit hebben geadviseerd
b. degenen die tegen het besluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het

eerdere besluit
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

zienswijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van ter inzage legging worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 10 november 2005.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de ter inzage legging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.



2 olctober is het eindelijk zover, zij gaan op reis! Nieuw in de gemeente Bronckhorst

Na ongeveer een jaar van voorbereiding, gaan we nu onze droom ver-
wezenlijken. Het begon op een zomeravond, onder de sterren spraken
we allebei onze droomwens uit. Alle twee dezelfde droom. Hetzelfde
idee dus toeval (?) dat wij elkaar hebben ontmoet?

Rondtrekken door de wereld, voor on-
geveer een jaar de vrijheid proeven.
Niets moeten. De hele wereld in 10
maanden leek ons te gehaast en te ge
stresst. Beter iets helemaal goed zien
dan kleine snapshots van alles. Het is
Azië geworden. In 10 maanden Azië
zien met alleen een rugzak als bagage.
We hebben eerst de vakantiebeurs be-
zocht om alvast de sfeer te proeven,
folders te verzamelen en contacten op
te doen. Daarna zijn we flink aan de
slag gegaan. Samenwonen, natuurlijk
voor de gezelligheid maar ook een
beetje vanuit economisch en prak-
tisch oogpunt. Lijstjes maken met wat
we allemaal moeten doen, zoals verze-
keringen opzeggen, nieuwe verzeke-
ringen aanmelden, abonnementen af-
zeggen, Visa aanvragen, huurder zoe-
ken, onderdak voor de katten, materi-
alen verzamelen en aanschaffen En

natuurlijk de juiste route maken.
De route staat niet helemaal vast want
we willen nog flexibel blijven om te
gaan en staan waar we willen. Het eni-
ge wat vast staat is de reis naar Peking.
Eerst van Emmerich naar Sint Peters-
burg, daar verblijven we 3 dagen en
dan gaan we door met de nachttrein
naar Moskou (scheelt weer een over-
nachting). In Moskou stappen we op
de Trans Siberië express. Maar natuur-
lijk gaan we ook daar nog een kijkje
nemen.
De trein brengt ons naar Peking maar
we stappen 2 keer uit: Irkoetsk bij het
geweldig mooie Baikalmeer en Ulan
Bator in Mongolië. Uiteindelijk komen
we aan in Peking op 28 oktober. Dit
schijnt qua timing echt perfect te zijn,
omdat we belanden in de Golden Sea-
son. Qua kleur en qua weer is dit opti-
maal volgens zeggen, we zullen het

zien en laten het ook weten! Vanaf
Peking weten we ongeveer waar we
heen gaan maar we gaan af op de Lo-
nely Planet gids. Daar staat zoveel in,
daar kom je de wereld mee rond. Ook
hebben we verschillende contacten
opgedaan die ons ondersteunen met
zeer handige tips en interessante
adressen. Dus dat moet lukken.
De planning zoals het er nu uit ziet is
als volgt: Rusland, China, Vietnam,
Cambodja, Laos, Birma, Thailand, Ma-
leisië, Indonesië, Sri Lanka, India, Ne-
pal en Tibet. In April hebben we ge
pland om in Sri Lanka te zijn om een
weerzien te hebben met Familie.
We zijn niet helemaal weg want we
houden reisverslagen bij op onze site:
http://cowiththeflo.johojournal.nl zo-
dat iedereen ons kan volgen. Dus we
willen iedereen graag uitnodigen om
kijkje te nemen. Welkom!

Ook om ons geestelijk te steunen met
de projecten die wij gepland hebben.
Alleen reizen en feest vieren is zeker
niet de bedoeling van onze reis. Op te
levisie zien we nog steeds de beelden
van een onderontwikkeld en kapot ge
slagen Azië. De mensen hebben daar
niet veel en wat ze al hadden is weg
vanwege de Tsunami. Wij zijn zo
dichtbij dat wij daar iets kunnen
doen. Projecten aanpakken, westerse
hulp bieden. Via verschillende instan-
ties hebben we adressen waar je kunt
aanmelden. Het is zwaar en hard wer-
ken, ook zullen er zeker momenten
van machteloosheid optreden maar
we kunnen in ieder geval iets doen! Al-
le hulp daar is meegenomen.
Wij zullen zelf een behoorlijke bijdra-
ge fysiek en financieel brengen en ho-
pen dat mensen ons hierin ook willen
ondersteunen. Elke euro is meegeno-
men. Op de site brengen wij verslag
uit wat er gebeurt. Wanneer er na on-
ze reis nog geld op het rekeningnum-
mer (113.27.42.38 tnv E. Nuesink Hen-
gelo) staat, wordt dit overgeboekt naar
Unicef maar wij hopen dat we veel
mensen kunnen helpen! Graag tot
ziens en tot schrijfs via onze site dan
zijn we toch een beetje dichtbij.

Hartelijke groeten, Eelco Nuesink en Roran
Schurink.

Overnachten tussen adellijke muren:
Toeristen dragen bij aan monumentenbehoud
Te gast bij kasteelheren: In 14 parti-
culier beheerde burchten, kastelen
en landhuizen in het gebied van de
EUREGIO ontstaan in de komende
drie jaren heel speciale overnach-
tingsgelegenheden. Bijzonder is
dat de inkomsten uit huur bijdra-
gen aan het monumentenbehoud.
De coördinatie en promotie van dit
project liggen in handen van de or-
ganisatie Culture & Castles die al
een vergelijkbaar project in de Eu-
regio Rijn-Waal met succes heeft af-
gerond. „Het is niet de bedoeling
om met bestaande hotels, pensions
en vakantiewoningen te gaan con-
curreren", aldus Nicole Brögmann,
directrice van Culture & Castles.
Gepland zijn in plaats daarvan
kleinschalige overnachtingsgele-
genheden op hoog niveau volgens
het „Bed and Breakfasf-principe.
Verantwoordelijk voor dit project
is de EUREGIO Groiiau.

Voor een (korte) vakantie en (cultuur)
toeristen ontstaat er in de EUREGIO
een aantrekkelijk nieuw aanbod: U
kunt in cultuurhistorisch waardevolle
gebouwen overnachten, u bent als het
ware de privé-gast van de huiseigen-
aar. Voor de eigenaren van kastelen en
landhuizen wordt op deze wijze een
nieuwe inkomstenbron aangeboord
die bijdraagt aan het behoud van hun
monumentale panden op de lange ter-
mijn. Een klassieke win-win-situatie
voor toeristen en huiseigenaren.

AUTHENTIEKE UITSTRALING
De participerende huizen moeten aan
allerlei criteria voldoen. Zo moeten de
gebouwen vooral een authentieke his-
torische uitstraling hebben. In aan-

merking komen in eerste instantie
kastelen en burchten, landhuizen en
herenhuizen met alle extra gebouwen
zoals bijgebouwen voor dienstperso-
neel, koetshuizen, leegstaande schu-
ren of voorburchten. Ook geschikt zijn
historisch waardevolle landgoederen,
kloosters en stadshuizen. Verder ko-
men speciale historische gebouwen
zoals molens, torens, ruïnes, oranje
rieën of tuinhliisjes voor het project in
aanmerking.

PERSOONLIJKE SERVICE
Een ander belangrijk selectiecriteri-
um hangt samen met de gastheer. De
eigenaren of pachters moeten hun
gasten persoonlijk ontvangen en goe
de begeleiding garanderen. „De bezoe
ker moet zich in deze bijzondere om-
geving als thuis voelen, als het ware
als persoonlijke gast van de eigenaar",
aldus Nicole Brögmann. Bovendien
moeten de gastheer en -vrouw hun
gasten een ontbijt aanbieden. „Half- of
volpension zit er niet bij, omdat de
gasten gebruik moeten maken van de
regionale gastronomie", voegt ze nog
eraan toe. Een aantal huizen is al gese
lecteerd. In de provincie Gelderland
betreft het Kasteel Vorden (Vorden), De
Wiersse (bij Vorden) en Landgoed 't
Ross (Lochem). In de provincie Overijs-
sel nemen tot dusverre Kasteel Wei-
dam (Markelo) en Landgoed Het Stroot
(bei Boekelo) deel. In Niedersachsen
werden Gut Bruche (Melle), Schloss
Hünnefeld (Bad Essen) en Gut Langen
(Bad Bentheim) geselecteerd. In
Nordrhein-Westfalen staan de Keppel-
borg (Nienborg) en Haus Harkotten
(Warendorf) al vast. „Andere geïnteres-
seerde huiseigenaren kunnen zich na-
tuurlijk bij ons melden, de selectiepro-

cedure is nog niet afgesloten", zegt Ni-
cole Brögmann.

VIER-STERREN-NIVEAU
Met de verbouwing van de eerste hui-
zen zal nog dit jaar worden begonnen.
Tot medio 2008 zullen in de 14 huizen
in totaal 42 overnachtingseenheden
worden gebouwd. Daarmee worden
enerzijds de monumenten en de privé
sfeer van de eigenaren beschermd. An-
derzijds zorg je er zo voor dat het over-
nachtingsaanbód exclusief en per-
soonlijk van karakter blijft. De verbou-
wingsplannen zijn op elk huis apart
afgestemd. Elke accommodatie wordt
ingericht op vier-sterren-niveau.
„Daarbij wil ik benadrukken dat wij
geen hotelservice aanbieden. De huis-
eigenaren bieden persoonlijke service
in een bijzondere ambiance aan, maar
bijvoorbeeld geen receptie die 24 uur
bezet is", aldus Nicole Brögmann. Elke
kamer wordt anders ingericht, afhan-
kelijk van de smaak van de huiseige
naren. Maar er moet aan bepaalde
standaards worden voldaan: de eenhe
den moeten per stuk minstens 22 m?
groot zijn. De kamers moeten een ei-
gen badkamer hebben en met histo-
risch authentiek meubilair zijn inge
richt. De totale omvang van het pro-
ject bedraagt 3,7 miljoen euro. Per
huis staan 86.000 euro aan subsidie
gelden ter beschikking. Het project
wordt financieel ondersteund door de
Europese Unie in het kader van het
communautaire initiatief INTERREG
UIA met middelen van het Europese
structuurfonds voor regionale ontwik-
keling en door de ministeries van eco-
nomische zaken van Nederland en de
Duitse deelstaten Nordrhein-Westfa-
len en Niedersachsen.

Per l oktober 2005 wordt in Wich-
mond (gemeente Bronckhorst) een
vestiging geopend van echogra-
fisch buro Koekeloere. ledere
zwangere vrouw kent wel het ge-
voel door een luikje naar binnen te
willen 'koekeloeren'. Even visueel
contact te krijgen met de baby
waar je nog maanden op moet
wachten. De techniek maakt het
ons mogelijk om een glimp op te
vangen van dat wereldje daarbin-
nen. Elke aanstaande ouder kan
nu zelf de keus maken om even
naar binnen te spieken. Geslachts-
bepaling hoort tevens tot de moge
lijkheden na 20 weken zwanger-
schap.

Natuurlijk willen zwangere ouders
weten hoe het daarbinnen gaat. En
daarnaast willen de ouders weten wie
dat kleine wezentje is dat deel uit gaat
maken van hun gezin.

• Op wie lijkt het?
• Reageert het al op wat we doen?
• Wat kan het al?
• Hoe lig j e precies?
• Wat kan ik doen om nu al contact

met je te hebben?

Dit is waar we bij Koekeloere op inha-
ken. In een rustige intieme sfeer kij-
ken we door middel van geluidsgolven
naar hoe alles eruit ziet in de baar-
moeder. Met behulp van 2, 3 en 4-D
beelden wordt tijdens het consult aan-
dacht besteed aan onder andere uiter-
lijke baby aspecten maar er wordt ook
verteld hoe de baby allerlei indrukken
van buiten hanteert. De ouders leren
contact te maken met de baby door ba-
by massage (in de buik). Ondertussen
kunnen we laten zien hoe de baby
hierop reageert. Ook voor de vader is
dit een manier om meer betrokken te
zijn bij de zwangerschap. Met name
door de kwaliteit van de 3 en 4-D beel-
den herkennen de ouders de eigen ba-
by en alle details die daarbij aanwezig
zijn. De normaal binnen het zieken-
huis gebruikte 2D beelden geven zeer

abstracte beelden van hun kind, bij de
3 en 4-D beelden zien ze de baby zoals
we elkaar gewend zijn te zien.

Natuurlijk wordt er ook globaal geke
ken hoe het met de gezondheid van de
baby gaat. Daarnaast is er heel veel uit-
leg over zaken als de placenta en de
navelstreng. Maar natuurlijk kan het
ook gaan over zaken als wat zijn harde
buiken, voorbereiding op borstvoe-
ding. Waar komen de steken soms van-
daan; waardoor komt de misselijkheid
soms ineens en moet ik braken? Welk
verschil is tussen mannen en vrouwen
in de beleving van een /.wangerschap?
De rol van de vader tijdens de geboor-
te, juridische gevolgen van het krijgen
van een kind maar ook vragen rond-
om de seksualiteit en de zwanger-
schap kunnen eventueel aan de orde
komen. De mogelijkheden zijn legio
en hangen vaak af van welke vragen
ouders zelf hebben.

Door de intieme sfeer en de tijd die we
bij Koekeloere nemen is er ruimte
voor een intens persoonlijk contact en
is het voor ouders de ruimte om de
vragen te stellen die bij de verloskun-
dige of gynaecoloog vaak niet aan de
orde komen, maar die wel essentieel
zijn in de overgang naar ouderschap
of die van invloed is op de verandering
in hun eigen relatie / situatie.

De 3-D techniek helpt de ouders zich
een beeld te vormen van de hun onge
boren kind. Ouders herkennen hun
baby direct wat de hechting ten goede
komt. Ook krijgen we vaak terug dat
gedrag en manieren na de geboorte
herkend worden van de echo.

Kortom: Koekeloere kenmerkt zich
door de holistische persoonlijke aan-
dacht door middel van hoge beeld-
kwaliteit. Waarbij ouders en kind
(eren) centraal staan en hierbij maken
we gebruik van de beste technieken
die op dit moment tot onze beschik-
king staan. Voor meer informatie zie:
www.koekeloere.nl

Boniencursus
Eind oktober organiseren we een
bomencursus.

Aan de orde komen o.a. de bouw van
de boom, de levenscycles van de
boom en de boom in het landschap.
Ook wordt er gewerkt met een knop-
pentabel. Gedurende de cursus staan
er een aantal bomen centraal. Deze
leert u tijdens de excursies ook her-
kennen. De cursus bestaat uit twee

theorieavonden; op de donderdag-
avonden 27 oktober en 10 november.
De excursies zijn op de zaterdagoch-
tenden 29 oktober en 12 november.
De cursus wordt gehouden in Vor-
den in de Dorpsschool.
Voor meer informatie en opgave kan
men bellen naar Alie Perdok, tel.
(0575) 55 40 74 of naar Klaske ten
Grotenhuis, tel. (0573) 40 10 77. Op-
gave voor 15 oktober.

Dierendag 4 oktober 2005

Ouderdom komt met gebreken
4 oktober 2005 wordt voor de 75e
keer Werelddierendag gevierd. Het
team van de De Graafschap Dieren-
artsen wil deze week het oudere
dier centraal stellen, met als titel
Ouderdom komt met gebreken

Komt uw hond niet zo snel meer uit
zijn mand? Is uw kat minder speels
dan vroeger? Drinkt uw hond of kat
meer dan voorheen, stinkt uit de bek
of ziet de vacht er niet meer zo glan-
zend uit? Dit zijn allemaal kleine on-
gemakken die kunnen wijzen op be
paalde ouderdomsgebreken.

Ook huisdieren kunnen, wanneer zij
ouder worden, te maken krijgen met
bijvoorbeeld artrose, verminderde
nier- of leverfunctie, suikerziekte, ge
bitsproblemen, hartproblemen of een
te hoge bloeddruk. Een verhoogde
bloeddruk kan schade aan de hart-
spier, de nieren, de hersenen of het
netvlies veroorzaken. Verhoogde
bloeddruk is goed te behandelen en
maakt vroegtijdige herkenning daar-
om zinvol.

Wij hebben de kennis en apparatuur
beschikbaar om bij uw kat een bloed-

drukmeting uit te voeren. Tevens is
het mogelijk om met behulp van
bloedonderzoek verminderde orgaan-
functies tijdig op te sporen.

Het is dan ook zeker zinvol om bij uw
hond of kat ouder dan 7 jaar één keer
per jaar een gezondheidscontrole
door uw dierenarts uit te laten voeren.
Om het belang van deze gezondheids-
controle te benadrukken kunt u, van
maandag 3 tot en met vrijdag 7 okto-
ber, deze controle, Seniorenscreening,
bij uw oudere hond of kat laten uitvoe
ren voor een kennismakingsprijs van
Euro 17,50 (inclusief bloedonderzoek
of bloeddrukmeting).

U kunt hiervoor een afspraak maken
op één van de locaties van De Graaf-
schap Dierenartsen (Hengelo, Ruurlo,
Steenderen, Vorden, Zutphen-Cen-
trum en Leesten) telefoonnummer
0575-551277.

Daarnaast kunnen kinderen tot 12
jaar, in deze week een tekening inleve
ren met als onderwerp: "Ouderdom
komt met gebreken". De 3 mooiste te
keningen worden uiteraard beloond
met een leuke attentie.
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Dick Bruil
Houtspecialiteiten

* Antiek restauratie
* Meubel reparatie
* Meubels op maat
* Lelijke tafelbladen worden weer nieuw!

Industriepark 17 Zelhem
X 0314-621959 / 06-23232400 /

Gezonde leefstijl, gezond gewicht!

Film in de Brink
Zaterdag l oktober wordt de zaal van cultureel
centrum 'de Brink' weer omgebouwd tot filmzaal.
Op het programma staat de Nederlands gesproken
film 'Madagascar'. geschikt voor alle leeftijden. De
film wordt om 19.00 uur gestart.
De entree bedraagt € 4,-.
Voor nadere informatie over de film kunt u de
website www.eye-t.nl/rcisbioscoop.

Yunio en GGD Gelre-IJssel besteden
vanaf l oktober 2005 extra aandacht
aan preventie en overgewicht. Het gaat
om kinderen in de leeftijd van twee tot
zes jaar. Jeugdartsen van de GGD (via
school) en jeugdverpleegkundigen van
Yunio (consultatiebureau) signaleren
overgewicht en begeleiden de ouders
en kinderen hierin.

De adviezen die zij geven zijn gericht
op een gezonde leefstijl. De reden voor
de extra aandacht voor preventie en
overgewicht is dat het overgewicht bij
kinderen almaar toeneemt.

Gezonde leefstijl vanaf de geboorte
Een gezonde leefstijl begint al vanaf de
geboorte. Borstvoeding heeft een
beschermend effect tegen het krijgen
van overgewicht. Ook bewegen kan
dan al een aandachtspunt zijn. Een
voorbeeld hiervan is babymassage. Ook
wordt geadviseerd de baby zo min
mogelijk in de maxi-cosi te laten zit-
ten. Een maxi-cosi is een vervoermid-
del en niet bedoeld als kinderstoel.

Meer bewegen voor peuters
Bij een peuter kan er gelet worden op
het aanleren van ritme en regelmaat
in het eten: goed is drie hoofdmaaltij-
den en maximaal drie tussendoortjes,
met daarbij minder vetrijke producten
en minder gezoete (fris-)dranken. Het
voorbeeld van ouders is daarbij erg
belangrijk. Peuters doen alles na. Een
goed voorbeeld doet goed volgen. Voor
kinderen is het goed wanneer ze lekker
veel buiten spelen en niet te veel tijd
voor de televisie of de computer door-
brengen. Een goed idee is. ook om
samen te lopen of te fietsen naar de
peuterspeelzaal of basisschool in
plaats van met de auto te gaan.
Toch overgewicht?
Is er toch overgewicht ontstaan, dan
zal samen met de ouder in gesprekken
gekeken worden naar het eten en bewe-
gen en wordt er gezamenlijk een veran-
derplan opgesteld. Ook kan de hulp
ingeroepen worden van een diëtiste of
een pedagoog. Een kind dat ernstig
overgewicht heeft, zal via de huisarts
worden doorverwezen naar de kinder-
arts.

TANK OM DE HOGE VOORT
O AUTOWASCENTRUM

O TANKSTATION

TANKSTATION DE HOGE
VOORT BESTAAT

1 JAAR
EN DAT VIEREN WIJ!!!!!!!!!!!

Autowascentrum en Tankstation De Hoge Voort
Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471
In de week van 1 oktober t/m 9 oktober 2005
is onderstaande aanbieding van toepassing
i.v.m. het eenjarige bestaan van het Tankstation.
Voor meer informatie over de prijzen acties
en het wassen/tanken op rekening kunt u
contact opnemen met Han Schut of Erik ter Hove

KORTING 10 CENT DE LITER OP
ALLE BRANDSTOFFEN!!!!

Autowasprogramma 1 normale prijs € 11,50

€7,50nu voor

AANBIEDING AANBIEDING AANBIEDING

Wij zijn op zoek naar jonge (minimaal 15 jaar)
oproepkrachten voor door de week en het weekend,

Collecteren tegen
Nationale ramp

In de week van 7 t/m 12
november zal er weer ge-
collecteerd worden voor de
Stichting Alzheimer Ne-
derland. In heel Nederland
gaan dan ruim 20.000 col-
lectanten de straat op. Met
de opbrengst van de col-
lecte werkt Alzheimer
Nederland aan de ernstige
problematiek rond demen-
tie in Nederland.
Onderzoek is zeker nood-
zakelijk, want dementie
dreigt uit te groeien tot
een Nationale ramp.
De plaatselijke organisatie
is nog op zoek naar extra
collectanten. Mocht u nog
een paar uurtjes tijd over
hebben dan kunt u contact
opnemen met dhr. Han
Waarlo, tel. 0314-623025.

Politie
onderzoekt

verkrachting
Drempt/Doetinchem 20/9,-
De politie is een onderzoek
gestart naar de verkracht-
ing van een 23-jarige
vrouw uit Doetinchem. De
vrouw deed in de nacht
van 19 op 20 september
aangifte van dit feit bij de
politie. Ze stapte met een
vriendin tussen 02.00 en
03.00 uur nabij het kennis-
terrein in Drempt in een
taxi om naar Doetinchem
te rijden.

De vrouw verklaarde, dat,
nadat de vriendin bij haar
woning was uitgestapt, zij
nog een stukje verder
moest naar haar eigen
woning. Onderweg zou zij
door de taxichauffeur zijn
verkracht. De politie heeft
de 35-jarige chauffeur
dinsdagochtend aange-
houden op verdenking van
verkrachting.

De politie is nog op zoek
naar twee tot nu toe
onbekende vrouw-en, die
bij het kermisterrein in
Drempt kort voor deze
taxirit even in de bedoelde
taxi hebben gezeten, maar
geen rit hebben gereden.
De politie wil graag met
deze vrouw-en in contact
komen. Zij kunnen de poli-
tie in Doe-tinchem bellen
via tel. 0900-8844.

t; 11.00 met pestnhroodkruim

met frites, appelmoes en rcfuwkost

Handelsweg 11 Zelhem ^5^

\ 1W Tel. 0314-622839 ^P

WILLEMSEN «*«14^3*4
AUTOSCHADE & TRUCKSTYLiNG www.autoschadewillemsen.nl

Dé naam voor schadeherstel in de regio

K U N S T S T O F
K O Z I J N E N
V O O R I E D E R E
B O U W S T I J L



Algemene Ledenvergadering s.v. Ratti

Op 19 september 2005 heeft in clubgebouw "De Eik" de jaarlijkse Alge-
mene Ledenvergadering van s.v. Ratti plaatsgevonden. Na de vaststelling
van het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2004 gaf penning-
meester Hans Grabe een zorgvuldige toelichting op het financiële reilen
en zeilen van de vereniging.

Na de pauze was het de hoogste tijd
om de jubilerende leden in het zonne-
tje te zetten. Dit jaar kende Ratti maar
liefst drie leden die al 50 jaar verbon-
den zijn aan de Kranenburgse vereni-
ging, te weten: Harrie Mombarg, Ben-
nie Rondeel en Ab Waarle. Wegens an-
dere verplichtingen konden Harrie
Mombarg en Bennie Rondeel helaas
niet aanwezig zijn bij de vergadering.
Ab Waarle was echter wel aanwezig en
werd onder toezicht van de aanwezi-
ge leden in het zonnetje gezet.

Ratti-voorzitter Freerk Boekelo typeer-
de Ab Waarle als een echte Ratti-man.
Tot zijn 59e jaar heeft Ab Waarle actief
gevoetbald bij Ratti. Buiten het voetbal
om was Ab ook zeer betrokken bij de
vereniging. Zo coördineerde hij jaren-
lang het ophalen van het oud papier

en was hij enkele jaren terreinmees-
ter. Ter felicitatie ontving Ab Waarle
uit handen van Freerk Boekelo de zil-
veren Ratti-speld. Uiteraard worden de
afwezige jubilarissen niet vergeten.

Speciale aandacht was er ook voor
Laurens Bleumink, die 40 jaar lid van
Ratti is. Een 40-jarig jubileum van een
lid wordt normaliter niet gevierd bij
Ratti, maar voor sommige mensen
wordt daar graag een uitzondering op
gemaakt, aldus voorzitter Boekelo. Zo
ook voor Laurens Bleumink, die ter ge
legenheid van zijn 40-jarig jubileum
speciaal in het zonnetjes werd voor
zijn grote en zeer verdienstelijke inzet
voor Ratti.

Op bestuursniveau was Hanneke Nijen-
huis als afgevaardigde van de dames-

afdeling aftredend en herkiesbaar. Zij
werd unaniem herkozen door de Ie
denvergadering.

Oscar Overbeek, die ruim 5 jaar alge
meen secretaris is geweest, nam af-
scheid van zijn bestuursfunctie en
werd hartelijk bedankt voor zijn inzet.
Helaas heeft het bestuur nog geen ver-
vanger kunnen vinden en is de functie
nog vacant. De vrijgekomen taken
worden tijdelijk over genomen door
de zittende bestuursleden. Geïnteres-
seerden voor de functie van algemeen
secretaris kunnen hun interesse ken-
baar maken bij het bestuur.

Als laatste werd teruggeblikt op de in
alle opzichten zeer geslaagde jubile
umactiviteiten ter gelegenheid van
het 60-jarig bestaan van s.v. Ratti en
werden de verschillende onderdelen
uit het concept beleidsplan van Ratti
besproken. Ter afsluiting van de Alge
mene Ledenvergadering kon gecon-
cludeerd worden dat Ratti in financi-
eel en sportief opzicht een gezonde
vereniging is, die volop in beweging is.

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen woensdag 21-09-2005

Groep A:
l Mw. R. den Ambtman / Dhr. L. J.
Sprey 58,75%; 2 Mw. R. Thalen / Dhr.
E. Thalen 58,75%; 3 Mw. N. Hendriks /
Mw. L. v. Gastel 56,25%.

Groep B:
l Dhr. H. Enthoven / Dhr. A. Vruggink
53,82%; 2 Mw. A den Elzen / Mw. H.J.
de Bruin 53,47%; 3 Mw. G. Rossel /
Dhr. D. Weijers 51,39%.

Avondtocht met de Nachtwachter
op landgoed Hackfort

Gemeente

Bronckhorst,

de toekomstige

parel van

de Achterhoek

Op vrijdag 14 oktober organiseert
de 100-jarige Vereniging Natuur-
monumenten een avondtocht over
landgoed Hackfort. Onder leiding
van de Nachtwachter ontdekken
ouders met kinderen van 7-11 jaar
de geheimen van de nacht. De
tocht start om 19.15 uur bij de wa-
termolen van kasteel Hackfort en
duurt tot 21.15 uur. Omdat er
slechts een beperkt aantal mensen
kan deelnemen, is aanmelding
noodzakelij k (tel. 026 49 79100).

NACHTSEL
Het valt niet mee om verstokte dag-
mensen te laten kennismaken met de
nacht van de Achterhoek. Als 'erva-
ringsdeskundige' heeft de Nachtwach-
ter daar rekening mee gehouden. Een
potje nachtsel en een flesje nachtwa-
ter spelen een belangrijke rol in de

voorbereiding op de ontmoeting. En
als de duisternis in het bos voor de
dagmensen ondraaglijk begint te wor-
den, heeft hij wat opgeslagen zonlicht
achter de hand.

NACHTJARGON
Stukje bij beetje worden de dagmen-
sen ingewijd in de geheimen van de
nacht. Daarbij hoort ook enige kennis
van het nachtjargon dat de Nacht-
wachter gebruikt, zoals het begrip
'Sluier van stilte' en de woorden 'Kre-
kelstem' en 'Nachtconcert'. Na de tocht
levert de Nachtwachter de deelnemers
weer bij het beginpunt af en gaat ver-
volgens zelf terug naar het westen, de
nacht in. De dagmensen die iets min-
der dagmens zijn geworden kijken
hem na. Als stille getuige van deze bij-
zondere natuurervaring bungelt om
hun nek een unieke medaillon...

Staring college houdt open huis!
Sinds enkele weken is het Staring
College in Lochem gehuisvest in
een gloednieuw gebouw aan de
Zutphenseweg 108. De school staat
naast het zwembad en de sporthal
en is daar met een loopbrug mee
verbonden.

In de Openingskrant die het Staring
College in de regio heeft verspreid,

staat een uitgebreide toelichting op de
totstandkoming van de nieuwbouw.

Belangstellenden kunnen de school
bezichtigen tijdens het Open Huis op
zaterdag l oktober aanstaande van
12.00 tot 16.00 uur. Het is aan te raden
te voet of met de fiets te komen, om-
dat er veel bezoekers worden ver-
wacht.

Prachtige herfstwandeling op landgoed Vorden

Paddestoelen zoeken met
boswachters en natuurgidsen ~
Op zaterdag l oktober organiseren
Geldersch Landschap en Gelder-
sche Kasteelen een paddestoelen-
wandeling met boswachter en na-
tuurgidsen op landgoed Vorden.
Het landgoed is rijk aan diverse
paddestoelensoorten, zoals platte
tonderzwam, echte tonderzwam,
biefstukzwam, berkenzwam en
porseleinzwam. De wandeling is
leuk voor zowel volwassenen als
kinderen. Een paddestoelboekje
en een spiegeltje meenemen is
handig. De start is om 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij kasteel
Vorden. Begunstigers van Gel-
dersch Landschap en Geldersche
Kasteelen en kinderen t/m 12 jaar
mogen gratis mee wandelen. De
tocht duurt ongeveer drie uur.

GEVARIEERD LANDSCHAP
Landgoed Vorden vormt samen met
het aangrenzende landgoed Kiefts-

kamp een typisch Achterhoeks land-
schap. De variatie van loof- en naald-
bossen, beken, vijvers, essen, houtwal-
len en enkele fraaie boerderijen ma-
ken het landschap een mooi wandel-
gebied. Bekend is de oude Lodewijk-
slinde, die door natuurgeweld helaas
behoorlijke schade heeft opgelopen.
De boom ontleent zijn naam aan het
feit dat Lodewijk XIV van Frankrijk in
1672 hier zijn moede leden zou heb-
ben gestrekt. Ook de dikke eik van Vor-
den, met een stamomtrek van 685
centimeter, zien we in een weiland
staan.

BEREIKBAARHEID
Per openbaar vervoer: er gaan bussen
en treinen naar station Vorden. Vanaf
daar is het ongeveer 10 minuten lopen
naar het startpunt lopen.
Per auto: aan de oostzijde van het dorp
naar de parkeerplaats bij het kasteel
rijden.

Reanimatie cursussen voor beginners
De onlangs opgerichte stichting
reanimatie- en AED-training Gelre,
voorheen vrienden van de Hart-
stichting, organiseert naast de re-
guliere herhalingscursussen het
komend najaar de eerste twee cur-
sussen voor beginners.

Deze belangrijke levensreddende op-
leidingen worden gegeven door ICT-
verpleegkundigen. Omdat de stich-
ting zonder winstoogmerk opereert,
kunnen de kosten zo laag mogelijk
worden gehouden. De cursus duurt
twee avonden van elk drie uur. Voor de
op de woensdagen 9 en 23 november
a.s. te houden cursus in de Hooipluk-

ker, Achterstraat 5 te Lochem voor be-
woners uit de voormalige gemeente
Vorden en de gemeente Lochem, kun-
nen nog enkele cursisten geplaatst
worden. In Lochem beginnen de cur-
susavonden om 19.30 uur.

Daarnaast wordt er voor de inwoners
van de voormalige gemeenten Borculo
en Ruurlo op de maandagen 12 en 19
december 2005 bij voldoende deelna-
mede opleiding gegeven in het Kruis-
gebouw, 't Rikkelder 22 te Ruurlo.

Men kan zich telefonisch opgeven bij
Marty Dollekamp (0573) 25 45 65 of
per email johandollekamp@hetnet.nl

Start werkzaamheden verpleegunits
Vorden medio oktober
Deze week heeft Sutfene de bewo-
ners van woonzorgcentrum Sensi-
re De Wehme in Vorden en de om-
wonenden schriftelijk geïnfor-
meerd over de planning van de
werkzaamheden rond de realise-
ring van 24 verpleegeenheden voor
dementerende ouderen achter
woonzorgcentrum Sensire De
Wehme. De leverancier van de units
is inmiddels begonnen met de fa-
bricage. Als alles volgens planning
verloopt vindt de oplevering nog
voor de kerstdagen plaats. In de
daarop-volgende weken wordt het
gebouw schoongemaakt en inge-
richt. Medio januari wordt de ver-
pleegafdeling in gebruik genomen.

Het grondwerk start in de week van 17
oktober. Vanwege de slechte kwaliteit
van de bodem wordt een paalfunde
ring toegepast. Hoogstwaarschijnlijk
worden de palen in de laatste week
van oktober aangebracht. Om de over-
last hiervan zoveel mogelijk te beper-
ken, wordt een nieuwe triltechniek
toegepast, die specifiek is ontwikkeld
voor dicht bebouwde omgevingen.

De bestrating en de parkeervoorzie
ningen worden in de eerste week van
november aangebracht. De plaatsing
van de units tot slot, is gepland in de
week van 7 november. Gedurende drie
weken worden de units in delen per
vrachtauto aangevoerd en ter plaatse
gemonteerd. Daarna zijn er nog zeker
vier weken nodig voor het afmonteren
en het aanbrengen van de installaties.
Omwonenden en andere belangheb-
benden die gedurende de bouwwerk-
zaamheden vragen hebben, kunnen
hiermee terecht bij mevrouw A. Vos
van Sensire De Wehme, tel. (0314) 36
74 56 of bij de heer G. Heerink van
Stichting Sutfene, tel. (0575) 59 44 44.

VORDEN; WEL THUIS!
De ontwikkeling van verpleeghuis-
units past binnen het traject "Vorden;
wel thuis!", waarin de gemeente
Bronckhorst, wooncorporatie Pro-
Wonen, Stichting Welzijn Vorden en
de zorg-organisaties Sensire, Zozijn,
GGNet en Sutfene samen werken aan
de ontwikkeling van een geïntegreer-
de aanpak van wonen, welzijn en zorg
in Vorden.

Renners RTV rijden goed naseizoen
Verschillende renners van RTV Vie-
rakker-Wichmond rijden een goed
naseizoen. Richard Sleumer werd
zondag 11 september in de ronde
van Uden voor junioren vierde. De-
ze wedstrijd werd gedomineerd
door een kopgroep van drie man.
Richard probeerde een paar keer
naar deze groep toe te rijden, maar
werd telkens terug gepakt door het
peloton.

Uiteindelijk won Richard wel de sprint
van het peloton. Greta Klein Brinke uit
Vorden rijdt als voorbereiding op het
nieuwe crossseizoen een wielercompe-
titie voor dames in Nieuwegein.

Deze competitie bestaat uit een zestal
wedstrijden op de wielerbaan van
Nieuwegein. De eerste wedstrijd werd
op zondag 4 september verreden. Gre-
ta werd toen 5e. Op 11 september werd
ze in een massasprint 3e. Op zondag
18 september reed ze bij de start van
de wedstrijd weg uit het peloton. Zij
werd achterhaald door nog een ande-
re renster en samen hebben ze de ge-
hele wedstrijd voorop gereden. In de
eindsprint werd Greta tweede.

Jan Pieterse uit Wichmond reed op
zondag 18 september een 60+wed-
strijd in Doetinchem. Hij werd hier
zevende.
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Euterpe-acüviteiten
tijdens Halse Dag

De Halse dag werd ontzettend druk bezocht en dat was ook de moeite
waard, want de vele standhouders van alles lieten zien en proeven en op
een aantal plaatsen kon men ook actief bezig zijn. Het mooie weer droeg
haar steentje bij in het welslagen, want het was heerlijk om buiten te zijn
en te genieten van al die gezellige dingen die er te doen waren.
Muziekvereniging Euterpe hield een grote rommelmarkt en verkocht de
bekende 'muzikale' wafels. Het dweilorkest van de vereniging 'Niet zoegen
maor bloazen' zorgde voor het muzikale gedeelte en had de stemming er
goed in.

Voor en tijdens de Halse dag neemt
Euterpe bijna letterlijk bezit van het
huis van de familie Scheffer en de
schuur dient dan al een tijdje als
opslagplaats. Vóór de Halse dag
moet altijd al enorm veel werk ver-
zet worden en vooral de inzet van de
adviescommissieleden is onstuit-
baar. Bijna 90 vrijwilligers zijn tij-

dens de dag zelf op de been voor
Euterpe, van verkoper, wafelbakker,
koffiezetter tot muzikant, met z'n
allen zorgden ze ervoor dat alles
goed verliep. Na afloop werd er een
gedeelte weer naar de opslag bij de
fam. Dünnebach gebracht worden,
terwijl de andere restanten naar de
Kringloop werden gebracht. Door de

inzet van de kopers hoefde lang niet
alles terug naar de opslag en werd
de kas van Euterpe weer gespekt.
Een andere activiteit van de vereni-
ging is de wedstrijd 'Wie kan de
langste toon blazen'. Je moet daar-
voor, zonder tussendoor extra adem
te halen, zo lang mogelijk een toon
aanhouden.
Voor de winnaars lag een overheer-
lijke slagroomtaart te wachten. Een
aantal kinderen en volwassenen
hebben flink hun best gedaan. Bij de
jeugd ging de taart naar Bart
Heersink uit Varsseveld.
Hij kon de toon 35 seconden aan-
houden. Jan Kuiper uit Halle (ook al
winnaar in 2001) won bij de volwas-
senen met een toon van 48 secon-
den.

'Bomen over Bomen'

Maandagmiddagwandeling
IVN
Elke eerste maandag van de maand,
van mei tot en met oktober, kunt u
wandelen met gidsen van de IVN
werkgroep Doetinchem/Zelhem.
Elke wandeling heeft zijn eigen
thema. Maandag 3 oktober is de vol-
gende (en laatste van dit seizoen)
maandagmiddagwandeling met als
thema 'Bomen over Bomen'.

De wandeling begint om 14.00 uur
op de hoek Abdij laan/Varssevelds-
weg in Doetinchem (vanuit Doetin-
chem komend, even voorbij kasteel

Slangenburg) en voert langs de
Abdij en het gesprek zal over bomen
gaan. Er zijn bij deze ongeveer twee
uur durende wandeling IVN-gidsen
aanwezig, die tijdens en na de wan-
deling uitleg en informatie geven.

De IVN-wandelingen zijn gratis
maar een kleine vrijwillige bijdrage
zal zeker op prijs gesteld worden.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met mevr. Gerrie Til,
tel. 0314-625536 of mevr. Fenny
Lammers, tel. 0314-345028.

MSVN en nieuwe zorgverzekering

De MSVN afdeling Doetinchem, de
patiëntenvereniging voor mensen
met MS, verzorgt woensdagavond
12 oktober een informatieavond
over de nieuwe zorgverzekerings-
wet cq. de basisverzekering en de
gevolgen hiervan voor haar leden.

De bijeenkomst wordt gehouden in
Zorgcentrum Schavenweide in
Doetinchem en begint om 19.30 uur.

De voorlichting zal worden verzorgd
door Arjan van Leeuwen, die werk-
zaam is bij het Projectteam
Chronisch Zieken en Gehandicapten
van Agis Zorgverzekeringen.
Er zijn geen kosten verbonden aan
deze avond. Ook niet-leden zijn wel-
kom. Voor extra informatie en opga-
ve kunt u contact opnemen met de
MSVN, tel. 0314-341589.

Oecumenisch gesprek
Waarom gaat het er in elke kerk
toch zo anders aan toe ? In een vie-
ring van de Rooms-katholieke kerk
is het anders dan bij de Protestantse
gemeente. Bij de baptistengemeente
of Vergadering van Gelovigen is het
weer anders.

Tijdens twee bijeenkomsten wordt
er gepraat over de verschillende ker-
ken, over leiding geven en over
gemeenteleden.
Dit alles onder leiding van pastoor

H.J.B. Jacobs en ds. C. van Dorp. De
eerste bijeenkomst is op dinsdag 4
oktober in het parochiecentrum te
Keijenborg en de tweede bijeen-
komst op dinsdag 18 oktober in het
Leerhuys te Zelhem. Beide bijeen-
komsten beginnen om 20.00 uur.
De kosten bedragen € 3,- per avond.

Nadere informatie kunt u verkrijgen
bij contactpersoon Sina Kool, tel.
0314-623717.

Eerste Mode en Trend Beurs
groot succes

IVN-
•

De eerste mode en trend beurs, georganiseerd door Beke Mode Collectie in Zelhem, over-
trof elke verwachting. Op de eerste dag bezochten ruim 220 genodigden de beurs. Door
het slechte weer 's avonds was het aantal bezoekers op de avond wat minder, maar dat
werd vrijdags ruimschoots goedgemaakt. De bezoekers waren bijzonder enthousiast over
deze nieuwe opzet. Eindelijk weer eens wat anders, was een opmerking die veel gehoord
werd. De sfeer was uiterts ontspannen en voor iedere bezoeker was er wat te beleven. Er
werden vele activiteiten ontwikkeld om het de bezoekers naar de zin te maken. Vooral de
zelfgebakken amandelcake, (iedere bezoeker kreeg het recept mee naar huis) vond gretig
aftrek.

De presentatie van
ondernemers uit
Zelhem in combina-
tie met Beke Mode,
is voor herhaling
vatbaar aldus dhr.
Beke. "Volgend jaar
gaan we zeker weer
een Mode en Trend
beurs organiseren,
met natuurlijk weer
nieuwe elementen
toegevoegd. Het
accent komt dan te
liggen op Lifestyle".
Uiteindelijk bezoch-
ten ruim 750 bezoe-
kers deze eerste edi-
tie. De fiets die
gewonnen kon wor-
den, ging er niet uit,
maar het raden van
het aantal kurken
bij wijnkoperij
Polyvin lukte mevr.
L. Hendriksen uit
Zelhem prima. Zij
raadde 1185 en daar-
mee zat ze er maar
twee naast, want het
juiste aantal was
1187. De prijswin-
naars van de 'Win
en Knip'-actie wor-
den tijdens de
Koopzondag van 9
oktober bekend
gemaakt.

Op zondagmiddag 9 oktober biedt
IVN een herfst-wandeling aan op
'Landgoed Hagen'. Het landgoed ten
noord-westen van Doetinchem
maakt deel uit van de Kruisbergse
bossen. Het is een mooi gevarieerd
bos gelegen op de rivierduinen van
de Oude IJssel. Samen met IVN-gid-
sen kunt u op zoek gaan naar pad-
destoelen en u zult verbaasd staan
over de grote variatie aan padde-
stoelen.

De IVN-wandelingen zijn gratis
maar een kleine vrijwillige bijdrage
zal zeker op prijs gesteld worden.
De wandeling start om 14.00 uur bij
'De Kelder', Kelderlaan 10
Doetinchem. (Achter het Slingeland
ziekenhuis) en duurt ongeveer twee
uur.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met mevr. Gerrie Til,
tel. 0314-625536 of mevr. Fenny
Lammers, tel. 0314-345028.

Romm<
Nutsbasisschool 'Wolfersveen'

Op zaterdag 8 oktober verzorgen de
onderraden van de Nutsbasisschool
Wolfersveen en van de peuterzaal
Weipenland een rommelmarkt en
bazaar achter de school aan de
Wolfersveenweg te Zelhem. Door de
pijlen te volgen vanaf Ruurloseweg
en Halseweg komt u vanzelf bij de
school uit

Oude artikelen van de boerderij,
stoelen, tafels, kasten, potjes, vazen,
pannen en andere gebruiksvoorwer-
pen als kleding en schoeisel worden
tussen 11.00 uur en 14.00 uur te
koop aangeboden. Ook zullen leer-
lingen van de school eigen attribu-
ten aan de man of vrouw brengen.
Een bazaar en de verkoop van vers

gebakken wafels zijn activiteiten,
waarvan jong en oud volop kunnen
genieten. Als u nog attributen hebt
die die voor u een sta in de weg zijn
en die u de school wilt schenken,
wordt u in de gelegenheid gesteld
deze producten op vrijdag 7 oktober
tussen 15.00 en 18.30 uur op school
af te leveren. Grote kasten of bank-
stellen willen wij ter plekke beoor-
delen of die voor de rommelmarkt
in aanmerking komen. Verder is
alles wat in goede staat verkeert van
harte welkom.
U kunt voor de tijd altijd even con-
tact met de school opnemen via tel.
0314-623028 of via e-mail op nuts-
basisschool-wolfersveen@tref.nl.
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Veel activiteiten school- en volksfeest Varssel Het Globe Reisburo bezocht.
Rovaniemie in Fins Lapland

Enkele toneelspelers van het Varssels Volkstoneel zijn druk aan het oefenen voor de uitvoering op vrijdag 30 september

Het buurtschap Varssel staat op vrijdag 30 september en zaterdag l ok-
tober geheel in het teken van het school- en volksfeest. Dit feest wordt
al voor het 101ste jaar gehouden! De festiviteiten en tal van activiteiten
vinden plaats in en rondom de verwarmde feesttent bij de Varsselse
molen.

KINDERFEEST
De leerlingen van de Varsselse basis-
school komen vrijdagmorgen al in de
feeststemming. De kinderen kunnen
zich dan op school laten schminken,
waarna zij om ongeveer 11.30 uur met
tractor en huifkar worden opgehaald.
De rit door Varssel eindigt op het feest-
terrein, alwaar de kinderen zullen
smullen van een heerlijke maaltijd.
Vol energie kunnen zij dan om 13.00
uur aan het spelencircuit beginnen.

Iedereen is natuurlijk welkom om de
kinderen aan te moedigen of om zelf
eens een spel uit te proberen. Tussen-
tijds wordt de Varsselse jeugd getrak-
teerd op allerlei lekkere dingen en mo-
gen zij een graai doen in de grabbel-
ton. Bovendien is er na afloop van de
spelen voor een ieder een leuk prijsje
weggelegd. Vanaf 15.00 uur zullen de
kinderen geheel opgaan in het verhaal
van een 'mystery guest'.

Voorts kan de gehele middag gratis
gebruik worden gemaakt van de draai-
molen.

TONEEL- EN DANSAVOND
Vrijdagavond treedt het Varssels Volks-
toneel op voor publiek uit Varssel én
(verre) omstreken. Dit maal wordt het
stuk 'Kom terug Geerte', een blijspel
in drie bedrijven, ten tonele gebracht.
Dirk Geertsema is een kleine veeboer.
Samen met zijn dochter Geerte en zijn
knecht Henk runt hij het ver van de
bewoonde wereld afgelegen boerderij-
tje. Hun leven bestaat uit werken en
slapen. Ze zijn verstoken van stro-
mend water, t.v., telefoon en krant.
Aan hun eenvoudige bestaan lijkt een
einde te komen als Helga Doornbos,
haar dochter Natasja en haar vriend
Paul tijdens noodweer met hun auto
pech krijgen. De komst van deze va-
kantiegangers heeft in ieder geval on-
verwachte gevolgen. De aanvang is om
19.15 uur en de entree bedraagt 5 euro
(incl. een kopje koffie, thee of fris). Tij-
dens de pauze zijn er bij de verloting
fantastische prijzen te winnen; de
hoofdprijs is een fiets. Na afloop van
de toneelvoorstelling is er volop gele-
genheid om te dansen op muziek van
het trio Zie Zoo.

VOLKSSPELEN
Op zaterdagmiddag worden traditie
getrouw de volksspelen gehouden, die
om 13.30 uur zullen worden geopend
door Peter Glasbergen, wethouder van
de gemeente Bronckhorst.

Het eerste schot op de houten vogel
zal worden gelost door Henk Bultman,
schutterskoning van 2004. Naast het
vogelschieten kan worden deelgeno-
men aan vogelknuppelen, schijfschie
ten, ringrijden, kegelen, doeltrappen,
bolero en gavelgooien. Tevens kan
worden geprobeerd om fietsbanden
om een hoge paal te werpen. Voor de
kinderen is er een luchtkussen aanwe-
zig en staan er skelters en fietsen
klaar. Ook op zaterdag kunnen er
weer gratis rondjes worden gedraaid
in de draaimolen.

FEESTAVOND MET DIVERSE
ARTIESTEN
Het nieuwe koningspaar zal op zater-
dag worden gehuldigd tijdens een
knallende feestavond met muziek van
de formatie Real Time. Tijdens deze
avond zullen diverse personen uit
Varssel voor verrassende liveoptre
dens zorgen.

Dus wees op tijd in de tent om deze
Varsselse Kanjers te aanschouwen. Ie
dereen die van een oergezellig feest
houdt is welkom.

Rovaniemie de hoofdstad van Fins
Lapland is gelegen op de Poolcir-
kel. Het is een sfeervolle winter-
sportplaats met vele sport- en win-
kelmogelijkheden.

Tijdens mijn bezoek in maart van dit
jaar was het aangenaam qua tempera-
tuur, maar zeker in de wintermaan-
den december en januari kan het erg
koud zijn en kan het kwik zakken tot
min 20 graden celcius.

Vanuit Rovaniemie zijn er geweldige
excursies te maken. Zelf heb ik mijn
rendierrijbewijs behaald en we zijn
per sneeuwscooter naar een huskey-
farm gereden om daar een tocht met
een slee getrokken door 6 huskey's te
maken. Ook hebben we een bezoek ge

bracht aan de Kerstman, waar diverse
plaatjes zijn geschoten.

Rovaniemie biedt diverse ski- en lang-
laufmogelijkneden. Het Sky Hotel
waar we verbleven ligt boven aan de
piste. Tevens is het hotel het startpunt
van vele langlaufloipes.

Het centrum van Rovaniemie is erg ge
zellig en er kan zeer gevarieerd gege
ten worden tegen een erg aantrekke
lijk prijsniveau. Ook voor het winke
lend publiek zijn er meer dan voldoen-
de mogelijkheden.

Voor meer leuke tips over deze bestem-
ming of een andere bestemming kunt
u terecht bij het Globe Reisburo team
Tiny, Marcia, Saskia of Rianne.

PROVINCIALE STATEN IN DEBAT OVER DE TOEKOMST VAN DE ACHTERHOEK

Blijft de Achterhoek haar
unieke karakter behouden?
Woensdag 16 november a.s. gaan
de Gelderse statenleden voor de
vierde maal in debat met inwoners
en organisaties in Gelderland. Het
onderwerp is: "Achterhoek onder
druk". Het debat vindt plaats in
restaurant De Luifel te Ruurlo (ge-
meente Berkelland) en duurt van
17.00 tot 21.00 uur.

In 2030 zal de Gelderse bevolking met
ruim 5% gegroeid zijn. Dit geldt echter
niet voor de Achterhoek: daar stag-
neert de groei. Jongeren uit deze regio
vestigen zich elders om daar te werken
en te studeren. Anderen vertrekken
omdat voorzieningen steeds meer af-
nemen.

Het woon- en werkklimaat verandert.
De Achterhoek staat onder druk. De

afgelopen jaren heeft de vitaliteit van
het platteland een nadrukkelijke rol
gekregen in de provinciale plannen. In-
woners krijgen meer mogelijkheden
om zich in de eigen regio te vestigen,
de Achterhoekse economie wordt ge
stimuleerd en het voorzieningenni-
veau wordt op peil gehouden met on-
der andere kulturhusen. Maar leiden
deze maatregelen tot de gewenste re
sultaten? Moet er nog meer gebeuren
om ervoor te zorgen dat deze regio
haar unieke karakter behoudt?

Een van de speerpunten van Provinci-
ale Staten (Gelders parlement) is de af-
stand tussen burgers en provinciale
politiek te verkleinen. Daarom gaan
de statenleden in de verschillende re
gio's in debat met inwoners en organi-
saties uit Gelderland.

Jaarlijkse vaccinatieronde
voor 9-jarigen weer van start
In de maand oktober a.s. zorgt
GGD Gelre-IJssel weer voor de jaar-
lijkse inentingscampagne voor 9-
jarigen. De kinderen, geboren in
1996, worden volgens het Rijksvac-
cinatieprogramma ingeënt tegen
respectievelijk de ziekten difterie,
tetanus en polio (DTP) en tegen de
bof, mazelen en rode hond (BMR).

Ongeveer twee weken voor de vacci-
natiedatum ontvangen de ouders/
verzorgers een oproepkaart. In de bij-
behorende brief worden datum, tijd
en plaats van inenting vermeld. De

inentingen vinden altijd overdag
plaats. Bij verhindering ontvangen
de ouders na een jaar automatisch
een tweede oproep. Wanneer men
dan nogmaals verhinderd is, kan
contact worden opgenomen met het
secretariaat van de afdeling Jeugdge
zondheidszorg van GGD GelreIJssel
te Doetinchem, tel (0314) 32 12 60
tussen 9.00 en 10.00 uur. Er kan dan
een afspraak gemaakt worden voor
het inhaalspreekuur bij de GGD.
Meer informatie over de inentings-
campagne kan worden verkregen bij
GGD GelreIJssel.

Kermis in Baak

Varsselse mannen die graag dit j aar de vogel eraf willen schieten op zaterdag l oktober

Dit jaar wordt er op zaterdag l,
zondag 2 en maandag 3 oktober de
Haakse kermis gevierd.

Op zaterdagmiddag begint de ker-
mis om 13.30 uur met een viering in
zaal Herfkens. Daarna starten de
volksvermakelijkheden in de feesttent
en is het lunapark ook open. Voor de
kleinste kinderen, die nog geen basis-
school bezoeken, is er om ± 15.00 uur
cadeau grabbelen in de feesttent. Om
21.00 uur start de dansavond in de
feesttent bij Huize Baak. Uiteraard is
het lunapark dan ook open.

Zondag 2 oktober trekt van 12.00
uur tot 14.00 uur een dweilorkest door
het dorp. Om 14.00 uur start de op-
tocht met vendeliers, het koningspaar
2004, versierde wagentjes, grote praal-
wagens, showbands en muziekkorp-
sen. In de feesttent begint om 14.00
uur een showorkest te spelen. Deze

topformatie treedt 's avonds ook op in
de tent. Om ± 17.30 uur worden de prij-
zen van de optocht in de tent uitge
reikt. Tot ± 23.00 uur kan men op het
lunapark terecht voor vertier.

Op de traditionele Baakse maandag
wordt men gewekt door de Bieleman-
nen en om 9.00 uur beginnen we sa-
men met de burgemeester en pastoor
met de rondgang door het dorp waar-
in alle schutters (m/v) worden opgeroe
pen om deel te nemen aan het vogel-
schieten. Het vogelschieten, vogelgooi-
en en schijfschieten beginnen om ±
9.30 uur. De gehele middag kan de
nieuwe koning/in worden gefelici-
teerd in de tent. s'Avonds gaat de tent
opnieuw open voor het publiek.

GEDURENDE DE HELE KERMIS
ZIJN DE CAFÉS IN HET DORP
GEOPEND EN TREDEN ER TALLOZE
BANDS OP.



Storon turn
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenissen,
wilt u iets veranderd zien in onze gemeen-
schap, is er iets grappigs gebeurd waar-
van u zegt "ik heb nu iets meegemaakt..."
etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie van
weekblad Contact, schrijf een briejje of
geef een tip. Het is tenslotte altijd weer
moeilijk om geschikte onderwerpen aan te
kaarten.

Wij beoordelen of het geplaatst kan wor-
den 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

Hendrik, lui in zienen T.V. draai-
stool: "Ik begriep d'r niks van. De
gemeente Bronckhorst lokt met
muziek en een verloting het jonge
volk op 14 sept. in een jongeren slot-
debat um te kommen praoten. Ho
of zullie het graag wilt, no en in
de toekomst en., ze komt niet. Vuile
mear opvoeders dan jonk volk is an-
wezig. Bliekbaor hebt de opvoeders
een probleem. Die wilt zo graag
weten wat het jonge volk bezielt. En
dat jonge volk? Dat weet dat zelf
neet of het kan hun gin barst schel-
len wat de olden van hen denkt."
Riek zoas altied, kiest partij veur 't
jonge volk.: "Was dat in onze jonge
jaorn neet net zo? Waaren wiej zo
druk bezig met de zaken van ons
dorp? Het is ons nooit gevraogd wat
wiej vonden, ton wiej 15 waarn. In
dizze ried mot een ieder met prao-
ten en wilt de olders en opvoeders
zo graag weten of de kindre wel
gelukkig bunt en of ze het wel naor
de zin hebt en wel net zo denkt. Een
groot deel hef allenig zin in goed-
kope lol. De school en opleiding?

De zwarte cross, een trekkertrek
spektakel, elke wekke naor de Rad-
stake, den Hengstenboer in Varsse
veld, vuile bier zoepen, dan heb iej
plezier. En de oldern slenterd rond
op ne koopzondag en de harmoni-
ca's biej de Herberg geeft iets ex-

tra's. In Hengel in de sporthal een
mode spektakel op zondag. D'r wa-
ren d'r 1200 present. In de karken
komt ze ok, maor dan speciaal op
monumentendag. De karken bunt
monumenten, iej kiekt wat rond
en denkt ho of 't vrogger was. Be-
denkend wat ze d'r vuile veur mos-
ten betalen umme zonne karke te
bouwen. Een klein deel kump, net
as de veurolders, luustern.

En in elk klein gat hebt ze karmis
en volksfeesten. Het mot gin denk-
werk kosten en goedkope sensatie
geven." Hendrik knikt instemmend
en ja wat hebt ze dan zelf met hun
tied gedaon?

Ze bunt wezzen kieken in Hengel
biej de koetsen 'In draf en stap'. Dat
is mear veur de 'oldere jongeren'.
Vake de zelfden die langs komt in
meardere koetsen ritten. Onze be
volking in Bronckhorst besteet
veural uut 50 plussers. Die hebt de
tied en vake de centen. Maor no wil
Riek um met hebben naor Hengel.
Gin mense te zene in Hengel op het
karkhof. Letterlijk doodstille. Riek
wil dat, een dag van herdenken van
de eigen mensen. Hendrik hef niks
met een karkhof. Met de vinger
naor de woorde op ne steen:"Altijd
in ons hart. Dat kan toch moeilijk
waor wean." Riek:"Toch bunne wiej

achterhoekers erg sober in onze
woorde. Gin overdreven teksten,
het mot gewoon blieven.

Hier in Hengel bunt ze anders wel
heel zuunig met de vierkante me
ters op het karkhof. Zowel hier, op
het olde gedeelte, as biej het nieje
stuk. Het is wel zakelijk, want zo is
er nog plaatse zat. Dan was er in
Vorden vuile mear plek. Plaatse
veur beume en gruun en ronde
paaie. En dan die grote grafkelders
van al die vroggere kasteel baron-
nen. Hadden ze hier in Hengel dan
helegaar gin adel?" Hendrik weet
dat zo net neet. Hij is mear Zel-
hems. En in Zelhem waarn vrogger
ziene veurolders keuter boertjes op
't zand. Maor misschien hef d'r dat
wel met te maken. N'n armen
drommel hef an twee vierkante
meter hier in Hengel al zat en in
Vorden de adel en de grote olde
boern, die wollen zik zelfs in de
dood nog laoten gelden. Ze zegt wel
dat ze vrogger alleeerst in de karke
onder de kansel wollen begraven
liggen. Dat waarn de duurste plaat-
sen. Rieke stinkers neumden ze dat.
In alle olde karken kunniej nog
de grafstene vinden." Het is best
mooi umme die monumenten is te
bekieken.

De Baron van Bronckhorst

Gezamenlijke avond Passage Bronckhorst

Raadsleden Bronckhorst op bezoek bij vrijwillige brandweer
Om raads- en commissieleden van
de gemeente Bronckhorst kennis
te laten maken met de vrijwillige
brandweer Bronckhorst worden
er verschillende oefenavonden ge
houden. Tijdens deze avonden
worden brandweeractiviteiten ge
organiseerd waarbij de inzet van
raads- en commissieleden vereist
is. Het is een mooie kans voor de
bestuurders om met bluspak en
helm in de huid van de vrijwilliger
te treden.

Het brandweerkorps Bronckhorst be
staat uit meer dan honderd leden, ver-
deeld over de posten Steenderen, Vor-
den, Hengelo en Zelhem. Tijdens de
bijeenkomsten is er voorlichting over
de gang van zaken binnen de gemeen-
telijke brandweer en de ontwikkelin-
gen die zich afspelen in de Veiligheids-
regio Noord Oost Gelderland. Daar-
naast is er uitgebreid gelegenheid om
kennis te maken met de vrijwilligers
die de repressieve brandweerzorg in
de gemeente Bronckhorst vorm en in-
houd geven. Tevens laat het korps zien
dat het vrijwillige aspect van het werk
minimaal is. Het overgrote deel van
het werk - de oefeningen en de oplei-

dingen - wordt uitgevoerd binnen
scherp omschreven kaders. Tijdens de
vier avonden worden brandweeractivi-
teiten georganiseerd waarbij het werk
van de brandweer in al haar facetten
getoond worden. In Zelhem (12 sep-
tember) stond centraal de technische
hulpverlening met simulatie van een
verkeersongeval met slachtoffers.

In Hengelo stond maandag 19 septem-
ber brandinzet met redding en
schuim als blusmiddel op het pro-
gramma. Jeroen Wesselink, comman-
dant en afdelingshoofd Openbare Or-
de en Veiligheid van de gemeente
Bronckhorst heette de grote groep
genodigden welkom in de Hengelose
kazerne. Wesselink gaf uitleg van de
avond en ging onder meer in op de
brand in een kerk in Haarlem waar
drie brandweerlieden om het leven
kwamen bij reddingswerk. Van deze
brand werden beelden getoond. Daar-
na vertrok het gezelschap naar de ge
meentewerf aan de Molenenk.

In de werf was brand en er was heel
veel rook. In de werf bevonden zich
twee slachtoffers die gered moesten
worden. Om te ervaren hoe het is om

in dikke rook te werken, werden de be
zoekers in de gelegenheid gesteld om
met een persluchtmasker naar binnen
te gaan. Bij een andere oefening liet de
post Hengelo zien hoe een slachtoffer
(raadslid Gerrit te Veldhuis) uit een au-
to werd bevrijd. Daarbij werd onder
meer een grote knipschaar gebruikt.
Te Veldhuis speelde zijn rol overtui-
gend. Bij een andere demonstratie
werd een rokende auto geblust met
schuim. Essentieel hierbij is dat
schuim als blusmiddel het object voor-
ziet van een dikke laag zodat er geen
zuurstof meer bij kan komen.

Na terugkomst in de kazerne werden
de oefeningen geëvalueerd en kon
men vragen stellen. Op maandag 3 ok-
tober wordt er in Steenderen een oefe
ning gehouden. De aanvang is om
19.30 uur bij de kazerne aan de Dr. A
Arienstraat 33B. Hier is de overdracht
en een demonstratie van de nieuwe
slangenwagen voor groot watertrans-
port en inzet in het buitengebied. In
Vorden wordt op maandag 10 oktober
een demonstratie gegeven over red-
ding op hoogte en redding van dieren.
De aanvang is om 19.30 uur bij de ka-
zerne aan de Rondweg 6.

De afdelingen van Christelijke
Maatschappelijke Vrouwenbewe
ging Passage uit Zelhem, Tol d ij k,
Vorden en Hengelo vallen dit jaar
voor de eerste keer in de nieuwe ge
meente Bronckhorst. Daarom hou-
den zij in het begin van seizoen
2005/2006 een gezamenlijke avond
op woensdag 28 september 2005 in
"Ons Huis" in Hengelo gld.

Het is het eerste jaar van de nieuwe ge
meente Bronckhorst en de besturen
van de vier Passages binnen die nieuwe
gemeente meenden daar iets mee te
moeten doen. Op deze manier maken
de verenigingen kennis met elkaar!

Het wordt een gezellig samenkomen
met als gast de heer Gery Groot Zwaaf-
tink uit Vorden.

Hij brengt zijn troubadours program-
ma met daarin liedjes en korte verha-
len, waaronder verhalen van Herman
van Velsen. Deze verhalen en liedjes
worden afgestemd op het publiek.
Zijn voorkeur gaat uit naar het Neder-
landstalige lied en daarbij speelt hij
gitaar. In zijn eigen regio kan hij ook
vertellen en zingen in het dialect.

Deze gezamenlijke avond wordt ge
houden in "Ons Huis", Beukenlaan 30
te Hengelo gld.

Harraonicamiddag in Doetinchem
Iedere tweede zondagmiddag van
de maanden oktober t/m april
2006 worden harmonicamiddagen
gehouden in Sport en Cultuurcen-
trum Oosseld in Doetinchem. Er
kan vrij gespeeld worden.

Er wordt gebruik gemaakt van twee
zalen en het café. De grote zaal (onge-
veer 100 personen) is bestemd voor de
gevorderde harmonicaspelers. In de
vergaderzaal (ongeveer 25 personen)
spelen de beginners. Dit zijn diegenen
die pas zijn begonnen of al een start
hebben gemaakt via de begeleiding op
Oosseld. De Oostenrijkse steierspelers
nemen plaats in het café. Het reper-
toire voor de cursisten is al ruim over

de honderd nummers en zijn te bestel-
len via onderstaand adres. Zie 'lessen'
op de website.

Ook zijn daar de bijhorende cd's te
bestellen, alle nummers in MP3.
Lesboekjes voor de deelnemers aan de
workshop kunnen ook besteld wor-
den. Verder zijn er weer zangbundels
te koop.

Sport en Cultureelcentrum Oosseld
Doetinchem, Mr. Lovinklaan 41. De
entree voor spelers en toeschouwers.
Organisatie: Harmonica Centrum
Oost-Nederland. Tel. (0314) 33 50 25, of
sportcafé Oosseld, tel. (0314) 34 27 30.
Website: www.harmonica-oost.nl

Hans Smees tweede
tijdens laatste ONK race

Afgelopen weekend werd op het TT
circuit van Assen de laatste ONK
race van dit seizoen gehouden. De
Race of Champions werd bezocht
door duizenden toeschouwers die
waar voor hun geld kregen. De
wedstrijden waren meer dan de
moeite waard en spanning was ge-
waarborgd.

Alle regionale teams en rijders waren
aanwezig. Hans Smees,uitkomend in
de 25Ck:c, reed tijdens de training an-
derhalve seconde sneller dan de man
op de tweede plaats. Smees mocht dan
ook vanaf pole vertrekken. Bij de start
ging het niet goed voor Smees, zijn
Kingma Aprilia kwam niet goed van
de plaats en hij moest een inhaal race
beginnen.
Hij passeerde zijn teamgenoot Bram
Appelo als eerste en meteen daarna
Roelofs, Aggerholm en Gevers. In de
laatste ronden lag hij tweede en reed
een enorm gat dicht naar de man op
de eerste plaats. Smees was niet tevre-
den met een tweede plaats en begon
de aanval in te zetten op leider Patrick
Lakerveld en dat lukte. Smees had de
leiding maar Lakerveld vocht zich
meteen terug naar de eerste plaats en
met succes. Smees werd dus tweede en
teamgenoot Appelo behaalde de zesde
plek. Het Perfomance Honda team

met Tonnie Wassink en gelegenheids
coureur Rob Hakvoort reden zich niet
in de punten.

In de supersport 600,die over 2 man-
ches werd verreden, behaalde de Fin
Vesa Kalio voor het Hartelman Yama-
ha team twee mooie vierde plaatsen.
Teamgenoot Marco Ophey werd tien-
de en achste. Swen Ahnendorp reed
zich in de eerste manche naar een vijf-
de en in de tweede manche naar een
tiende plek. Mile Pajic behaalde een
mooie zevende plaats in de eerste
manche en in de tweede schoof hij on-
deruit. Rene Winkel ook uitkomend
voor het Pajic Kawasaki team zag deze
wedstrijd meer als een training omdat
hij voor het eerst sinds lange tijd weer
eens op een motor zat na een langdu-
rige blessure.

In de klasse superbikes scoorde Andre
Martens vele punten voor het kampi-
oenschap. Martens reed zich in de eer-
ste race naar een formidabele achtste
plaats. In race twee kwam hij iets te
laat op gang en een dertiende plek
was zijn deel. Martens en zijn team
waren zeer tevreden met de punten
die ze afgelopen weekend hadden ge
haald. Na een seizoen ONK gereden te
hebben smaakt het naar meer liet
Martens weten.



Voetbal

SOCH
Socii begon zondag slecht tegen AZC,
Jan Willem Krijt geblesseerd, Dub Bes-
seling meld zich af vanwege een verve
lend ongeval van zijn vriendin tijdens
werkzaamheden en Peter Wolbrink de
week ervoor nog reserve bij eerste werd
"s morgens tijdens zijn wedstrijd in
Dieren per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd en toen de wedstrijd van
het eerste moest beginnen was er nog
weinig bekend over de toestand van
hem. Mooi is dan de betrokkenheid
van een ieder en is het spelletje voetbal
opdat moment niet belangrijk meer.
Ondanks alle commotie moest er wor-
den gespeeld en kreeg trainer Steffens
de kopjes weer omhoog voor de wed-
strijd. Het was al vroeg in de wedstrijd
dat door een niet al te gelukkige in-
greep van doelman Dennis Spiegel-
berg AZC de score konden openen 0-1.
Deze stand bleef heel lang staan mede
doordat de gasten voor eigen kansen
gingen en af en toe kreeg Socii zelfs
een klein kansje in deze sportieve en
onder goede leiding van de heer Evers
staan de wedstrijd. Socii was ondanks
alle beslommeriken voor de wedstrijd
niet veel minder alleen misten ze de
beleving overtuiging van hun eigen
kunnen. Toch was het de geslepen
Henri Eggink die vlak voor tijd de ver-
diende gelijkmaker binnen schoot 1-1.
Met deze uitslag kon beide partijen
vrede hebben. Zondag 2 okt. Socii
thuis tegen MvR aanvang 14.00 uur.

Uitslagen
CupaBl-SBCBl:3-3
SBC Cl - Doetinchem C2: 6—0
SBCC2-LochemC3:0-3
De Hoven Dl-SBC Dl: 2-2
OBWD5-SBCD2:4-3
Concordia W D3 - SBC D3:11-1
SBCEl-VordenE2:6-5
SBC E2 - Brummen E5:12-0
SBC Fl - Zelos F2: 7-2
SBC F2 - Be Quick Z F3: 0-7
Socii 2 - RDC 5: 3-2
Brummen 3 - Socii 3:4-1
Erica "76 6 - Socii 4: gest.
Socii 5 - Warnsveldse B5: 2-10

Programma l en 2 oktober
SBCD1-OBWD3
Groessen D6 - SBC D2
Worth Rheden Dl - SBC D3
SBCE1-WHCZ E2
SBCE2-AZC E2
Doetinchem F2 - SBC Fl
Doesburg F3 - SBC F2
Socii 2 - Be Quick Z 3
Socii 4 - EDS 2
Socii 5 - Turkse Kracht 4

WVORDEN
Ruurlo - Vorden: 2-5
Vorden behaalde zondag te Ruurlo
een royale overwinning. Vorden ging
in deze streekderby overigens moei-
zaam van start, maar kreeg in de twee-
de helft het lek bij Ruurlo boven. Door
deze overwinning bezet Vorden de 3e
plaats in de 4e klasse C van de KNVB.
De openingsfase van de wedstrijd was
voor Ruurlo en Vorden mocht na vijf
minuten spelen de handen dichtknij-
pen, dat het nog niet op achterstand
stond. Doelman Mark Borgonjen had
een aantal goede reddingen.
Geleidelijk aan werd het positiespel
en de passing van Vorden beter en
kwam het ook zelf aan aanvallen toe.
Met name Erik Rakitov troefde de
rechterspits van Ruurlo steeds af en
zorgde voor de snelle uitvallen via Hu-
go van Ditshuizen. In de 25e minuut
haalde Hugo van Ditshuizen met een
snelle rush de achterlijn en zijn voor-
zet werd doorjoris Platteeuw, onhoud-
baar voor doelman Jan Witteveen, bin-
nengeschoten 0-1. Doelman Witteveen
is weer van stal gehaald, nadat hij in
2004 was gestopt, want Ruurlo heeft
een groot keepersprobleem.
Dit doelpunt gaf Vorden vleugels,
want er kwam veel meer snelheid in
haar spel. Ruurlo werd gedwongen om
met meer mensen achter de bal te spe
len en kwam zelf nog nauwelijks aan
aanvallen toe. Hans van Dijk kreeg een
goede mogelijkheid op de tweenul,
maar zijn schot belandde op de paal.
Ruurlo gooide wat meer fysiek geweld
in de strijd en daar kan Hugo van Dits-
huizen over meepraten, want de
plaaggeest voor de Ruurlose defensie

10-jarige Huntink Kunststoffen BV sponsort Ratti 3

UNTINK KUNSTSTOFFEN
Vorden Telefoon 0575-^3167

De firma Huntink Kunststoffen BV
aan de Netwerkweg in Vorden viert dit
jaar haar tienjarig bestaan. Ter gele
genheid van dit jubileum heeft eigen-
aar Theo Huntink de heren van Ratti 3
gesponsord met nieuwe sporttassen.

Op de foto op de achterste rij van links
naar recht: Huub Bos, Rob Holtslag,
Teun Brummelman, Herwin Reintjes,
Richard ten Pas, Jesper Schmitz, Ruud
Mullink, Barry Nijenhuis en Frans
Bleumink. Op de onderste rij staan

van links naar rechts Theo Huntink,
Herman Ooms, Ruben Bleumink,
Remco Berentsen, Hans Berenpas,
Antoon Peters, Andre Arfman, Jan van
Bommel, en de trouwste supporter
van Ratti 3, Frans Bekken.

werd hard aangepakt. Scheidsrechter
Teunissen trok dan ook een aantal ge
Ie kaarten bij zware overtredingen.
Vanaf de aftrap voor de tweede helft
tekende Vorden de 0-2 aan. Joris Plat-
teeuw, die een bijzonder sterke wed-
strijd speelde, stuurde twee verdedi-
gers het bos in en zijn voorzet werd
door Hugo van Ditshuizen binnenge
kopt. De Ruurlose verdediging werd
helemaal suf gespeeld en in 53e mi-
nuut tekende Dennis Wentink voor de
0-3. Op een dieptepass liep Hans van
Dijk in 65e minuut door de verdedi-
ging en ook doelman Witteveen was
kansloos op zijn schot OA. Een misver-
stand in de Vordense verdediging in
dezelfde minuut betekende 1-4. Ook
Arnold Norde pakte zijn doelpunt
mee, want in de 75e minuut was hij
de verdedigers te slim af en het score
bord gaf 1-5 aan. De ingevallen jeugd-
speler Micha Bolink soleerde door de
Ruurlose verdediging en kwam oog in
oog te staan met doelman Witteveen.
Het zou een mooi debuut zijn geweest
te scoren in je eerste wedstrijd in de
hoofdmacht.maar zijn inzet ging ra-
kelings naast.
De punten zaten in de knip en Vorden
freewheelde naar het eind van de wed-
strijd. Ruurlo pakte nog een doelpunt
mee in de slotminuut, zodat voor
de statistieken 2-5 genoteerd staat.
Komende zondag speelt Vorden thuis
tegen WG'25 uit Gaanderen.

Uitslagen zaterdag 24 september
Vorden Al - Vosseveld Al: 2-1
Vorden BI - Orderbos BI: 6-2
Kon. UD Cl - Vorden Cl: 4-3
Vorden C3 - Warnsveldse Boys C4: 2-2
Vorden Dl - Pax Dl: 1-6
Vorden D2 - Keijenburg. Boys Dl: 0-6
Warnsveldse Boys D4 - Vorden D3: 9-1
Vorden El-Zelos El: 2-3
SBC'05 El-Vorden E2: 6-5
Be Quick Z. E2 -Vorden E3: 0-15
Vorden E4 - Warnsveldse Boys E5:15-0
Vorden E5 - Doesburg SC E5M: 15-0
Vorden F2 - Be Quick Z. F2: 0-4
Warnsveldse Boys F5 -Vorden F3: 3-9
Vorden F4 - VIOD F5: 0-10

Uitslagen senioren 25 september
Ruurlo l - Vorden l: 2-5
Grol 4-Vorden 2:4-1
Ruurlo 4 - Vorden 3:1-1
Vorden 4 - Steenderen 3:1-2
Vorden 5 - Hoven de 4: 3-3

Programma zaterdag l oktober
VIOS Beltrum Al - Vorden Al
Twello FC BI -Vorden BI
Vorden B2 - Brummen B2
Vorden Cl - Rohda R. C2
Ulftse Boys Dl - Vorden Dl
MvR Dl-Vorden D2
Vorden D3 - Doesburg SC D2
Brummen E2 - Vorden El
Vorden E2 - Warnsv. Boys El
Vorden E3 - Warnsv. Boys E4

DZC'68 E5-Vorden E4
Zutphania E2 - Vorden E5
Vorden E6-VIOD E6
Vorden F1-WHCZF1
Hoven de Fl - Vorden F2
Vorden F3 - Pax F4
Brummen F4 - Vorden F4

Programma zondag 2 oktober
Vorden l-WG'25 l
Vorden 2 - Doetinchem 2
Vorden 3 - Lochem SP 4
Oeken 4 - Vorden 5
Dierense Boys 4 - Vorden 4

RATTI l - BAAK l
Afgelopen zondag moesten de heren
van Ratti aantreden voor de streekder-
by tegen Baak. Aangezien er tijdens
het Bronckhorst toernooi nog goed
was gespeeld tegen Baak en zelfs was
gewonnen, begon Ratti de wedstrijd
vol vertrouwen. Dat vertrouwen alleen
niet genoeg is om een wedstrijd naar
je hand te zetten, bleek na vijf minu-
ten. Ratti keek toen reeds tegen een
0-2 achterstand aan. Het eerste doel-
punt viel uit een corner van Baak, die
slecht werd uitverdedigd door de Rat-
ti verdediging en na een scrimmage in
het goal verdween. Het tweede doel-
punt viel nog geen drie minuten later
uit een vrije trap van Baak. Na een cha-
otisch begin van de wedstrijd, wist
Ratti zich na ongeveer een kwartier
een beetje terug te vinden en kreeg
het de laatste twintig minuten van de
eerste helft zelfs het betere van het
spel. Er werden een aantal kansen
gecreëerd, maar helaas stonden de
vizieren nog niet helemaal op scherp.
Na de rust probeerde Ratti nog meer
druk te geven en na ongeveer een
kwartier was het Mathijs Nijhof die
oog in oog met de Baak keeper stond.
Helaas wist hij deze een tegen een situ-
atie niet te benutten en schoot de bal
slap in de handen van de goalie. Door-
dat het een race tegen de klok leek te
worden, ging Ratti meer risico nemen,
om zo nog meer druk naar voren te
kunnen geven, hierdoor ontstond er
achterin ruimte, waar Baak een kwar-
tier voor tijd goed gebruik van wist te
maken en de 0-3 kon aantekenen.
Hierna wisten beide partijen dat de
wedstrijd gespeeld was en hoewel Rat-
ti nog een aantal kleine kansen kreeg,
Erwin Weenk nog een bal op de paal
schoot, Michiel Gudde nog een bal
knap over getikt zag worden door de
Baak doelman, bleef de eindstand 0-3.

RATTI DAMES
Ratti l - Witkampers l
Afgelopen zondag mochten de dames
thuis aantreden tegen de dames van
Witkampers. Aangezien Ratti op dit
moment kampt met een grote selectie
startte Ratti met vijf wisselspeelsters.

De dames in het veld moesten zich
dus waard maken! Ratti begon sterk
aan de wedstrijd en had veel balbezit.
Voorin werden de kansen volop gec-
reëerd. Het ontbrak Ratti aan de preci-
sie om deze kansen te verzilveren. Ri-
anne Meijerink wist voor het ope
ningsdoelpunt te zorgen na 25 minu-
ten. Een afstandschot belande in het
net via de handen van de keepster. 1-0.
Ratti zakte hierna wat weg en Wit-
kampers zette meer druk. De gelijk-
maker werd gescoord door een af-
standsschot van Witkampers zo'n drie
minuten voor rust. 1-1. Na de rust ging
Ratti volop aan de bak met verse speel-
sters. Deze wedstrijd moest zeker drie
punten opleveren als je keek naar het
balbezit van Ratti zijde. Het was Wenk-
ce Olthuis die 30 minuten na rust Rat-
ti weer op een verdiende voorsprong
zette. 2-1. De laatste minuten van de
wedstrijd bleef het spannend, doordat
Ratti de voorsprong niet verder uit-
bouwde. Gelukkig waren deze twee
doelpunten genoeg om de drie punten
thuis te houden. Volgende week uit te
gen WWNA

Volleybal

PELGRUM DASH
Havoc te sterk voor jong Dash l
Met een heel nieuw en erg verjongd
team gaat dames l van Dash een span-
nende competitie tegemoet. Na een
goede voorbereiding en een gezellig
trainingsweekend, waarin ze een aan-
tal sets van derde divisie teams heb-
ben gepakt, kwam de eerste competi-
tiewedstrijd tegen het tweede team
van Havoc eraan. Dit team, dat ook
sterk verjongd is, streeft ernaar om
hoog in de competitie te eindigen.
Havoc had een goede service en veel
aanvalskracht. Hierdoor lag de pass bij
Dash niet erg goed en kon Dash haar
eigen aanvalsspel niet goed laten zien.
Ondanks dit kon Dash toch redelijk
meekomen en liep de stand gelijk op.
De druk lag wel aan de kant van Dash,
en Havoc heeft dit laten zien door de
set binnen te halen met 25-20.
De tweede set liep de stand weer gelijk
op. Dash kon goed meekomen en liet
meer tegenstand zien, er werden meer
punten gehaald uit eigen service. He
laas was het net niet genoeg en ver-
loor Dash de zeer spannende set met
31-29.

De derde en vierde set speelde Havoc
sterker dan Dash, en door meer per-
soonlijke fouten lukte het ook bij de
ze sets niet om te winnen. Havoc won
ze met 25-19 en 25-16.

Hoewel zonder punten naar huis
heeft Dash toch een verdienstelijke

wedstrijd gespeeld, wat perspectief
biedt voor de competitie.. Zaterdag l
oktober spelen de dames thuis in
sporthal it Jebbink om 17.00 tegen
VCV dames 1. Uw steun kunnen ze ge
bruiken!

Uitslagen 24 09 05 Pelgrum Dash:
Rabobank - Havoc D2 - Dash Dl: 4-0
Harfsen MB1 - Dash MBl: 1-3
Tornax Dl - Dash D3:4-0
Verhoeve/Focus Dl - Dash D2: 2-3
Dash JC1 - Dynamo-Neede JC1:4-0
Dash MB3 - Dynamo-Neede MBl: 0-4
Dash D6 - Dijkman/WSV D4: O4
Dash H3 - MEVO Hl (M
Dash H2 - Dynamo-Neede H3: 2-3
Dash D4 - Dijkman/WSV D3: 0-4
Dash D5 - Brevolk D2: 3-1
Dash Hl - Vollverijs H2: 3-2

Programma Pelgrum Dash:
Woensdag 28 september
't Peeske D3 - Dash D5

Vrijdag 30 september
Tornado Laren D4 - Dash D6

Zaterdag l oktober
Dijkman/WSV MB2 - Dash MB3
GUV Greven Bovo H4 - Dash Hl
GUV Greven Bovo H5 - Dash H3
BAS/Wivoc JC1 - Dash JCl
Dijkman/WSV H3 - Dash H2
DVO D6 - Dash D4
Dash l - Willems Gemini l
Dash 2 - Willems Gemini 2
Dash MCI-VCV MC2
Dash D2 - SideOut Dl
Dash MBl-VCV MBl
Dash D3 - Avanti Dl
Dash Dl-VCVDl

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij
graag van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86



REGIOPAGINA - Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst.

Kiek now us bij café 'de Tol' Kerk en Radio

Zaterdag l oktober speelt de band Kiek now us uit Mariënvelde bij café de
Tol in de Wittebrink. Het optreden begint om 21.00 uur en de entree is gra-
tis. Op de foto de Mariënveldse band tijdens het optreden tijdens het
"Vrienden van Kiek Uut Live' festival.

In oktober begint café de Tol weer dens' op elke laatste woensdag van
aan een cyclus van 'winteroptre- de maand. Het eerste optreden in de

reeks is woensdag 26 oktober. Dan
speelt 'Bakkerij Manschot'.

Café de Tol (het normaalste café van
de achterhoek) vind u aan de
Keijenborgseweg nr. l in de
Wittebrink - Zelhem.

Optocht door de Nijman

Het volksfeest Nijman- IJzevoorde werd vrijdagmiddag 9 september door
de kinderen van basisschool Nijman-IJzevoorde geopend met een
prachtige optocht. Naast de leerlingen van de basisschool namen ook de
kinderen van Peuterspeelzaal Dribbel deel aan de optocht. Aan de uitdos-
singen van de kinderen en hun vervoermiddelen was zichtbaar veel tijd
besteed.

@penstaartje.
Ook mochten de kinderen vanaf
groep 4 kruisboogschieten.

Na een spannende strijd werd Lynn
Gerritsen de nieuwe schutterskonin-
gin.

In het interkerkelijke programma
'de Muzikale Ontmoeting' bij Radio
Ideaal wordt op maandag 3 oktober
een vraaggesprek uitgezonden dat
mevr. A. Heere had met Ds. Stein
over het nieuwe catecheseproject
van de Protestantse Gemeente
Zelhem.

Maandag 10 oktober kunt u naar
een kennismakingsgesprek luiste-
ren dat mevr. G. Bossenbroek hield
met de nieuwe predikante van de
Protestante gemeente Wichmond,

Ds. Benard-Boertjes. Op maandag 17
oktober zal Gerrie Spekkink uit
Hengelo )G' vertellen over haar
pastorale werk voor de R.K.-parochie
Hengelo (G)
Het programma 'de Muzikale
Ontmoeting' wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal.
Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen
muzikale verzoekjes voor het pro-
gramma worden aangevraagd via
tel. 0314-624002.

Rijvaardigheidstest 50+

Ouderenwerk
Zelhem

bezoekadres Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem

postadres Postbus 80, 7020 AB Zelhem

telefoon 0314 62 20 74

email zelhem@ijsselkrinq.nl

De rijvaardigheidsrit 50+ is bedoeld
om ouderen inzicht te geven in het
eigen verkeersgedrag en vrijblijvend
adviezen te geven over eventuele
verbeterpunteri. Tijdens de rit
komen veel aspecten van de ver-
keersveiligheid aan bod. Vandaar
dat diverse ouderenorganisaties op
enthousiaste wijze hun medewer-
king verlenen.

In een ontspannen sfeer gaan de rij-
instructeurs met de deelnemers, die
zich voor deze rit hebben opgege-
ven, ongeveer een halfuur met u rij-
den in uw eigen auto. Het gaat hier-
bij niet om een examen maar om
een test.
Aansluitend kunnen de deelnemers
een gehoor- en ogentest laten afne-

men. Ook is er een theoretisch
gedeelte in het programma opgeno-
men om de kennis over verkeersre-
gels en -borden bij te scholen. Dit
gedeelte wordt verzorgd door 3VO
(Landelijke Verkeers Organisatie).
De rijvaardigheidsritten zijn
bedoeld voor mensen van 50 jaar en
ouder uit de gemeente Bronckhorst.
Ze vinden op donderdag 13 oktober
plaats in Zelhem en de kosten
bedragen € 12,50.
U kunt daarbij uw voorkeur voor de
ochtend of middag opgeven. Voor
Informatie en/of aanmelding kunt u
bellen naar Ouderenwerk
Zelhem/IJsselkring, tel. 0314-622074,
bereikbaar op iedere werkdag
(behalve woensdag) van 9.00 tot
11.00 uur.

Zelhemse
Speel-o-theek floreert

Steeds meer mensen vinden de weg naar Speel-o-theek 'Humpie-Dumpie',
gevestigd op een prachtige locatie aan de Hummeloseweg 16 te Zelhem.
Het is een reguliere speel-o-theek die speelgoed uitleent aan kinderen van
O t/m 12 jaar.

Daarnaast houdt de speel-o-theek zich bezig met het uitlenen van aange-
past speelgoed en oefenmateriaal aan kinderen en volwassenen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking en is hiermee uniek in de
Achterhoek.

Na de optocht en het zingen van het
schoollied waren er voor de kinde-

ren diverse spelletjes en een boeien-
de voorstelling van theater

De speel-o-theek bevindt zich in een
zeer geschikte ruimte, waar vele
soorten speelgoed overzichtelijk
zijn opgesteld. Mede dankzij succes-
volle acties en donaties van het
bedrijfsleven is de stichting financi-
eel gezond. Er zijn dertien vrijwilli-
gers waarvan sommigen al bijna
twintig jaar actief zijn. Naast enkele
jongeren, is het grootste deel
inmiddels de vijftig jaar gepasseerd
en een aantal heeft zelfs al klein-
kinderen.

Daarom wordt het tijd dat een jon-
gere generatie dit mooie project
gaat voortzetten. Jonge vrijwilligers,
die beter op de hoogte zijn van wat
er bij kinderen leeft, zouden de uit-
daging van dit dankbare werk aan
kunnen gaan. Het zou fijn zijn, dat
op korte termijn de fakkel van de
huidige groep wordt overgenomen.
Iedereen is van harte welkom!

Ook zou men bijvoorbeeld met een
aantal vriendinnen of collega's deze
taak kunnen vervullen.
Bij 'Humpie-Dumpie' vind je een
gespreid bedje, maar er zijn daar-
naast nog vele nieuwe uitdagingen
die uit te werken zijn. Zoals de auto-
matisering die nu volop in ontwik-
keling is. Uiteraard zullen de huidi-
ge vrijwilligers de nieuwkomers vol-
ledig inwerken en begeleiden.
Kom gerust een keer vrijblijvend kij-
ken.

De openingstijden zijn op dinsdag
van 18.30 tot 20.00 uur en vrijdag
van 15.30 tot 17.00 uur.
Ook kunt u contact opnemen met
Joke Buunk, tel. 0314-621822 of Ria
Nijemeisland, tel. 0314-622509.
Zonder nieuwe vrijwilligers zou het
zo maar kunnen gebeuren dat deze
mooie speel-o-theek voor Zelhem
verloren gaat.



Ruurlo perfect decor voor finalewedstrijden Tom Harding (UK) naar City lido
Oost Gelders Tennis Circuit

De Heide Smid BV

Tennispark De Meene van tennisvereniging Ruurlo vormde afgelopen
weekeinde het perfecte decor voor de finalewedstrijden van het Oost
Gelders Tennis Circuit. Voor de negentiende editie van dit zogenoemde
Masters toernooi plaatsten de beste acht tennissers uit de diverse indi-
viduele categorieën zich voor de eindronde, die mede gesponsord is
door drukkerij Weevers uit Vorden, uitgever van dit weekblad.

Regionaal succes uit het versprei-
dingsgebied van de weekbladen van
drukkerij Weevers was er zondag op
de finaledag voor Mark Sprenkeler uit
Groenlo, Matthijs Olthoff uit Lichten-
voorde en Loes Kappers uit Ruurlo.
Mark Sprenkeler van de Groenlose
Tennis Club (GTC) versloeg bij de man-
nen in categorie vier Markus Wagner
uit Duitsland met 7-5 en 6-2. In die
zelfde categorie werd Matthijs Olthoff
van tennisclub De Kei uit Lichtenvoor-
de vierde. Olthoff verloor de 'kleine fi-
nale' om plaats drie en vier van Ruben
Oberink in drie sets met 1-6,6-4 en 7-5.
Loes Kappers van gastvereniging TV

Ruurlo kwam in de finale net iets te-
kort tegen Kelly van de Vorle. De Ruur-
lose verloor in twee spannende sets
nipt met 7-6 en 6-4 van de speelster
van TV Bergh uit 's Heerenberg.

In de hoogste categorie bij de mannen
won Thom van de Wiel uit Apeldoorn
overtuigend van Bas de Vries uit Zwol-
le in twee sets met 6-0 en 6-3. Bij de
vrouwen ging in de hoogste categorie
de winst naar de Duitse Barbera Dem-
ming uit Bochelt die met 6-2 en 6-2
van Sonja Foks uit Zevenaar won. Bij
de mannen in categorie vijf won Rode
rik ten Dolle uit Winterswijk van

Christiaan van Driel met 0-6, 6-3 en 6-
0. In categorie vijf bij de vrouwen ging
de winst naar Vivian ten Dolle uit
Winterswijk die Marlot Bruggeman
van TV IJsselweide uit Doetinchem
met 6-0 en 6-1 versloeg.

Bij de mannen in categorie zeven ging
de winst naar Tom de Graaf van ten-
nisclub WTC uit Winterswijk door
Bart Bisselink van TV Bergh uit 's Heer-
enberg met 7-6 en 7-1 te verslaan.

De negentiende editie van het Oost
Gelders Tennis Circuit bestond dit jaar
uit acht wedstrijden. Naast toernooien
in Vorden en Ruurlo vonden er ook
toernooien plaats in Borculo, Winters-
wijk, Lochem, Zevenaar, Dinxperlo en
Gendringen. Volgend jaar vinden de
Master finales van het OGTC in Vor-
den plaats. Naast drukkerij Weevers
is ook De Heidesmid uit Halle en de
Gibo Groep Accounts en Adviseurs
Doetinchem sponsors van het OGTC.

Senioren gymnastiekclub
in Wichmond- Vierakker bestaat 30 jaar

In het gebouw Withmundi aan de
Dorpsstraat 6 in Wichmond wordt
elke maandagmiddag tussen 15.00
en 16.00 uur door een senioren-
groep (55 plussers) onder des-
kundige leiding vol overgave aan
gymnastiek gedaan. En dat al 30
jaren lang.

Een groep enthousiaste mannen en
vrouwen die zijn aangesloten bij 'Meer
bewegen voor ouderen', een initiatief
van de SWÖV in Vorden. Echter er ko-
men de laatste tijd weinig leden bij. Wel-
licht, zo wordt verondersteld, denken
sommige mensen dat deze gym voor ou-
de mensen is. Dat is volgens de heren en
dames gymnasten een verkeerd beeld,

want zo zeggen ze, bewegen is goed
voor iedereen en bovendien is het die
maandagmiddag in Withmundi erg ge
zellig. Men kan geheel vrijblijvend een
kijkje nemen of gewoon, om te pro-
beren, een les mee doen. Voor meer
informatie kan men bellen met N.
Meijer-Gruteke tel. (0575) 44 20 64 en
bij J. Hermsen (0575) 52 16 52.

City Lido te Groenlo heeft op de
eerste zaterdag van de maand de
engelse top DJ Tom Harding weten
te strikken voor een 2-uurs set. Tom
Harding is een begrip in Europa op
Hardhouse gebied.

In Nederland is hij groot geworden op
de maandelijkse High Quality avon-
den in de Melkweg. Hij is dé man die
ons land met de harde sounds buiten

hardcore om heeft leren kennis ma-
ken. Bijna elf jaar na zijn doorbraak
staat Tom Harding nog steeds aan de
top van de harddancescene in Neder-
land. In 2005 is het alweer de elfde
keer dat hij op Dance Valley draaide.
Resident is Zemtec.
Verder zorgt Big D. deze zaterdag na-
tuurlijke voor de beste Urban in Club
de Reau en draait Michel de herken-
bare 80s/90s in de Soulkitchen.

PCOB hield geslaagde bijeenkomst
over Weeskinderen in de Oekraïne
De PCOB afdeling Vorden hield op
donderdagmiddag in het Stam-
pertje een geslaagde middag-
bijeenkomst.

De bijeenkomst stond dit keer onder
leiding van bestuurslid Gerrit Roos-
eboom. Hij heette de aanwezigen har-
telijk welkom, waaronder enkele nieu-
we leden. Jammer dat de belangstel-
ling niet wat groter was. Verder deelde
hij mede dat de leden begin septem-
ber van Zwolle een ledenpas hebben
ontvangen. Hopelijk kunnen de leden
binnenkort hiermee bij de Vordense
Middenstand ook korting ontvangen.
Daartoe wordt door het bestuur actie
ondernomen. Hierna kreeg de inleid-
ster mevr. Alie Zieverink-Berendsen uit
Borculo het woord over "Weeskinde

ren in de Oekraïne (Rusland)". Zij wist
haar gehoor bijzonder te boeien met
een dagboek naar aanleiding van 2
van haar bezoeken aan dit arme land.

Door haar geloof stond zij volledig
achter deze missie. Bij de bezoeken
worden bestelauto's met goederen
meegenomen voor deze behoeftige
kinderen. De collecte voor dit doel
bracht ruim € 80,- op, voor waar een
mooi resultaat.

De voorzitter overhandigde de spreek-
ster dit bedrag en wenst haar veel suc-
ces met deze mooie taak. Hij riep de
aanwezigen op om 13 oktober 's mid-
dags de gezamenlijke bijeekomst over
het nieuwe Zorgstelsel in het Stamper-
tje bij te wonen.

Verdwaald in café La Bicyclette

Café La Bicyclette aan de Vaalt-
straat in Zutphen is gestart met 2
wekelijks live optredens op de vrij-
dagavonden van diverse bands. Op
17 september jl. heeft Masters of
Spam de spits afgebeten. Vrijdag 30
september is de beurt aan "Ver-
dwaald".

Verdwaald speelt al meerdere jaren als
hobbyband en vindt het leuk om af en
toe de oefenruimte te verruilen voor
het podium. Het repertoire bestaat
naast een enkel Nederlandstalig num-

mer uit covers van o.a. Neil Young,
Stones, Status Quo etc. De bezetting
van de band bestaat uit Bert Siebelink
(zang en sologitaar) en Henk Hulsegge
(drum) beide uit Zutphen en Frank
Nijenhuis (basgitaar) en Frank Lefe
rink (zang en slaggitaar) uit het mooie
Vorden.

Via de website www.martinushof.tk is
er een link naar de voorlopige website
van Verdwaald. Voor 30 september a.s.
is een stevig programma in elkaar
gespijkerd die je niet mag missen.

De Graafschaprijders
maken de blits in Tsjechië
Vorige week waren 17 leden motor-
toerrijders van De Graafschaprij-
ders uit Vorden naar het FIM Moto-
camp 2005 te Benesov in Tsjechië.
Daar werd het 24e Motocamp ge-
houden. In totaal waren uit geheel
Europa ruim 500 deelnemers aan-
wezig.

Op het programma stonden diverse ex-
cursies en uitstapjes. Op dinsdag was
een excursie, per historische trein en
tram, naar de op 40 km gelegen hoofd-
stad Praag. Dan ziet men dat Praag een
prachtige culturele stad is met natuur-
lijk de bekende Karl's brug.

's Woensdags een excursie per eigen
motor naar een bierbrouwer en een
rondleiding in een grote kristalglas-fa-

briek: Bohemia-kristal. Op donderdag
naar een oorlogsmuseum met veel Ja-
wa en CZ vooertuigen en een uitge-
breid arsenaal aan (achtergebleven)
Russische tanks en raketten. Op vrij-
dag was er een motorexcursie naar een
stuwdam met waterkrachtcentrale.
Tijdens het informele samenzijn op
donderdag- en vrijdagavond en tijdens
de landenparade maakten de leden
promotie voor het in 2006 door hen te
organiseren Motocamp. Hierbij wer-
den de speciaal gemaakte blouses ge
dragen en folders uitgedeeld. De deel-
nemers van de andere landen waren
danig onder de indruk van de outfit
en het goed verzorgde promotiemate-
riaal. Gezien de toezeggingen kan het
volgend jaar wel eens druk worden in
Vorden.



Infodag op zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 17.00 uur bij
Cosmetisch Instituut FRANCINE te Lichtenvoorde

Graag nodigen wij u uit voor de tweede informatiedag van dit jaar. Wij zul-
len u graag ontvangen en u uitvoerig informatie geven over ons complete
pakket aan lichaams- en gezichtbehandelingen. Zo kunt u onder andere
GRATIS of tegen een GERINGE VERGOEDING kennis maken met de vol-
gende specialisaties:

• Injectables met blijvend of tijdelijk resultaat;
• üpodisolve (vetwegspuitingen, geschikt voor o.a : kaaklijn en

onderkin, buik, maag en heupen, bovenarmen en -benen,
knieën enz.

Spectaculaire resultaten.
Dr, D.R.C. Bartels, die in ons instituut de inspuiting van injectables en
Lipodisolve verzorgt, zal de gehele dag aanwezig zijn voor het geven
van gratis informatie.

Als extra ontvangt u een tegoedbon die u recht geeft op 15% korting
op uw eerste behandeling*

ELÜPSE Ught-Ofitharing:

Hét ontharingssysteem tegen ongewenste
haargroei Scheren, harsen en epileren beho-
ren tot het verleden
4 - 7 behandelingen volstaan voor een fantas-
tisch resultaat. Geschikt voor zowel gelaat als
lichaam, voor dames en heren.
Nu ook voor blond, grijs en rood haar. Tevens
geschikt voor de verwijdering van pigmentvlek-
ken,
10% korting op combinatiebehandelingen
Tevens ontvangt u een gratis sunbfock. *

T-AWAY-behandeling:

Laat uw huid oneffenheden, zoals steelwratjes, couperose, bloed-
blaasjes, lipoma's (vetbultjes) en ouderdomsvlekken verwijderen.

Normaal € 10,= instapkosten en € 2,= per minuut.
Met de kortingsbon die u tijdens uw bezoek aan de infodag ont-
vangt, betaalt u slechts € 10,00, incl. nabehandelingsgel (max
15 minuten per klant)*.

Gezien op Radar of gelezen in De Telegraaf? Nr. 1 in De Consu-
mentengids:

Op een milde manier TANDEN BLEKEN.
Om 10.00 ,12.00 en 14.00 uur krijgt u uitleg over de werking.

Normaal:
Nu:

€ 249,00
€149.00*

Alleen op onze infodag KLAAR TERWIJL U WACHT!

Bio Skin Jetting / Soft Laser-lifting / en -filling:

Natuurlijke rimpelcorrectie, zonder inspuiting. Fijne rimpels verdwijnen
en diepe rimpels worden zichtbaar minder zichtbaar of verdwijnen zelfs
helemaal. De methode is zeer effectief op het voorhoofd, de wangen
en de lippen.
U krijgt 10% korting op een kuur en GRATIS een Carat cleanser
tw.v. €32.00*
Proefbehandeling Bio Skin Jetting: € 20,= (dit bedrag ontvangt u als
korting op uw eerste behandeling).
Proefbehandeling Soft Laser-Lifting of Laser-Filling: GRATIS! U zult
versteld staan!!!

Er weer jong en stralend uitzien? Dat kan!!! Met de

ANTI-AGING MESO-BEHANDELING

Informatieverstrekking om 10.30,13.00 en 15,00 uur tijdens een proef-
behandeling. Er is plaats voor maximaal 10 personen, van wie er EEN
een GRATIS proefbehandeling krijgt t.w.v. € 80,00.

Na het maken van een afspraak voor een kuur van drie behandelingen
krijgt u 10% korting op de bij deze Meso-therapie behorende produc-
ten *.

Permanente make-up:

Permanente make-up is dé manier om uw wenkbrauwen, eye-liner
of lipcontouren altijd perfect bijgewerkt te hebben U hoeft ze nooit
meer bij te kleuren met een potlood Perfect onder alle omstandig-
heden, dus ook in zwembad of sauna en aan zee of op het strand.
PERMANENT MOOI voor twee tot vijf jaar en vaak zelfs nog lan-
ger!

Tot en met 30 oktober 2005 kan uw korting op uw pm-
behandeiing ai snel oplopen tot € 100,=. Bovendien ontvangt u
GRATIS een Bergman Sensitivitycrème t.w.v. € 30>:

Zie ook de kortingsbon in het infor-
matiepakket.

* Voor iedereen ligt een informatiepakket klaar met
daarin de kortingsbonnen. Deze bonnen kunt u
gebruiken tot en met de daarop vermelde datum. Voor
gratis producten geldt: OP = OP!

Bent u verhinderd voor onze SUPER INFODAG? Geen
nood! Het informatie- / kortingspakket ligt tot twee
weken na 8 oktober geheel GRATIS voor u klaar. Altijd
leuk voor uzelf, uw buurvrouw, vriendin e.a.

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

ƒ* COSMETISCH INSTITUUT

Trmncme
Tel.: 0544371509
www.francine.nl

Fax: 0544375509
info@francine.nl

Wilt u verzekerd zijn van een persoonlijk infonmatlegesprek of een proefbehandeling
maakt u dan tijdig een afspraak. Tot ziens op 8 oktober a.s.



REGIOPAGINA - Contact Noord, Midden en Zuid verschijnt in de gemeente Bronckhorst

Open dag Paardensportcentrum
lichtenvoorde
Op zondag 2 oktober kan iedereen die
daar interesse in heeft een kijkje ko-
men nemen op Paardensportcentrum
Lichtenvoorde, Weijenborgerdijk 34
te Vragender. Het Paardensportcen-
trum opent deze middag haar deuren
en iedereen is van harte welkom!

Tijdens de open dag zullen een aantal de
monstraties worden gegeven door ruiters
die les hebben op het centrum. Geïnteres-
seerden kunnen zich tijdens deze dag in-
schrijven voor een gratis proefles om het
paardrijden eens echt te ervaren.

HET PROGRAMMA VAN DE OPEN
DAG ZIET ER ALS VOLGT UIT:
Carrousel; ponyrijden; springles; stoelen-
dans met pony's; ponyrijden; dressuur-
les; estafette; ponyrijden.

Paardensportcentrum Lichtenvoorde
heeft op het gebied van veiligheid en
kwaliteit in korte tijd al het nodige gerea-
liseerd. Zo is het centrum aangesloten bij
de FNRS (Federatie Nederlandse Ruiter-
sportcentra), een brancheorganisatie
voor alle ruitersportcentra in Nederland.
De kwaliteitstoetsing van de FNRS heeft
daarbij een 4-sterren waardering opgele-
verd en bovendien het veiligheidscertifi-
caat, dat garant staat voor optimale kwa-

liteit en veiligheid voor zowel ruiter,
paard als publiek. Het centrum ligt in een
prachtig buitengebied, waardoor er uit-
stekende mogelijkheden zijn voor bui-
tenritten. Naast de mogelijkheid om van
één van de drie overdekte rijbanen ge-
bruik te maken, hebben ruiters ook de be-
schikking over een springweide en een
verlichte buitenbak.

Bij Paardensportcentrum Lichtenvoorde
kunnen paardrijlessen worden gevolgd
voor groot en klein, op ieder gewenst ni-
veau. Dit altijd onder begeleiding van ge
diplomeerde instructie. Er zijn rijlessen
op recreatief en prestatiegericht niveau.
Alle ruiters komen in het bezit van het
FNRS ruiterpaspoort hetgeen gebruikt
kan worden voor het behalen van het rui-
terbewijs en voor de FNRS wedstrijden,
zoals het diploma rijden en de zitcompe
titie. Daarnaast kan men ermee profite
ren van diverse acties en aanbiedingen op
ruitersportgebied en is men via het rui-
terpaspoort verzekerd voor ongevallen.

U ziet bij Paardensportcentrum bent u op
het juiste adres voor een goede ruiterop-
leiding onder verantwoorde en deskundi-
ge begeleiding! Zie de advertentie voor
meer informatie.

(Gld.) Vaststelling Spreidingsplan

Bericht Ambulancezorg

Geduputeerde Staten geven kennis van hun besluit d.d.

5 juli 2005, waarbij zij op grond artikel 4, eerste lid van de

Wet Ambulancevervoer het Spreidingsplan

Ambulancezorg hebben vastgesteld. Het Spreidingsplan

Ambulancezorg ligt tot en met l januari 2006 voor

eenieder ter inzage in de Bibliotheek van het Huis der

Provincie in Arnhem.

De bibliotheek is voor publiek geopend van maandag tot

en met donderdag van 8.00 tot 17.00 en op vrijdag van

8.00 tot 16.30.

Ten opzichte van het ontwerp-spreidingsplan is één

wijziging opgetreden. In afwachting van de totstandkoming

van de territoriale congruentie van de regio's Noord- en

Oost- Gelderland en IJsel-Vecht is de standplaats

7418 Deventer (5 ambulances) toegevoegd.

Dit is niet van invloed op de feitelijke situatie in de

ambulancezorg.

Voor inlichtingen over het spreidingsplan kunt u zich

richten tot drs. Dick Brethouwer, afdeling Welzijn,

Zorg en Cultuur, telefoon: (026) 359 8657,

email d.brethouwer@prv.gelderland.nl.

Dichterbij d*nje denkt GELDERLAND

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30,
7251 AH Vorden

Postbus 22,
7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314) 62 50 53

FA. JANSEN DE SMID
Bleekstraatl,
Hengelo (Gld)

Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:
FELIX TAKKENKAMP, Tele-

foon O6-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-
ONSTENK

Begoniastraat 3, Staenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

In een professioneel paardensportcentrum
4 FNRS sterren en het veiligheidscertificaat
Dichtbij huis
Met alle benodigde faciliteiten
Tal van activiteiten
In een natuurlijke sfeervolle omgeving
Niet duurder dan andere sporten
Voor jong en oud, dus ook voor U

Er worden demonstraties gegeven in
carrousel, dressuur, springen en nog veel
meer. Kom om kennis te maken en ervaar
dit zelf op:
Zondag 2 oktober
van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Als speciale introductie-actie kunt u zich
dan inschrijven voor een gratis proefles!

De koffie staat voor u klaar.
Tot 2 oktober
Familie Hendriks
Paardensportcentrum Lichtenvoorde

Weijenborgerdijk 34
7134NK Vragender
0544-373264

www.PSC-Lichtenvoorde.nl

Wilt u het gehele verspreidingsgebied gemeente Bronckhorst bereiken?
Het nieuws in weekblad Contact over het wel en wee binnen de gemeente komt in de gehele

gemeente Bronckhorst.

Harmsen Vakschilders geeft
meer kleur aan wonen en werken

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop
Showroom

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do

08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur

zaterdag 08.30-16.00 uur

xaecox

HOME

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.haTTnsenvakschildeTS.nl

M

IHARMSEN
Zelhemseweg 21

Hengelo (Gld.)
(0575) 46 40 00

Een sterk team voor al uw schilderwerk

De Circusshow bij Auto Palace

Vanaf €

Kalos

Circusshow
Vrijdag 30 september
9.00 -20.00 uur

Zaterdag 1 oktober
10.00- 17.00 uur

Zondag 2 oktober
10.00- 17.00 uur

Voorraad of bestellen,
u mag het ons vertellen!

The urban traveller. Je bent ambitieus haalt graag het beste uit je leven. Werken, sporten, uitgaan, je doet het allemaal met de nieuwe Kalos 3-deurs.

Een opvallende verschijning, die uitblinkt door z'n creatieve ruimtegebruik en stijlvolle accenten. Vanaf € 9.995,-. Chevrolet. It's a big plus

Auto Palace Doetinchem
Plakhorstweg 1-3, Doetinchem, 0314-341600
www.auto-palace.nl



PLUS
2 0 0 5

Lekker fruitig met een exotisch tintje!

^ l Avocado
Per stuk

Tip: Snijd het kapje van de
ananas af en snijd het
vruchtvlees weg. U houdt
dan een mooie uitgeholde
ananas over die u kunt
gebruiken om bijvoorbeeld
een fruitsalade, ijs, dessert
of cocktail in te serveren.

Ananas
Per stuk

Mango
Per stuk

een Arzberg droomserwies

Plus:
• scherpste'
tieprijzen

Plus:
de scherpsl
actieprijzen^

scherpste
ieprijzen

Sucadelappen
Kilo
ELDERS 9.49

Ambachtelijke
yoghurt
Nu óók met O% vet
Diverse smaken.
3 bekers 500 ml.
ELDERS 3.45-3.57

O 3 bekers
naar keuze

OO
PLUS
Filet Americain
Diverse soorten.
Bakje 150 gram
NORMAAL 1.79

Plus:
de set

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

PLUS
Aardbeienvlaai

met slagroom
Geschikt voor

10-12 personen.
Per stuk

NORMAAL 9.99

Plus:
de scher
actieprijzc

Magere
varkensrollade
Naturel of gekruid.
Kilo
ELDERS 8.59

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00

Plus:
de scherpste
actieprijzen

PLUS Cornelis
Albert Hahnweg 97

7242 EC Lochem
Tel. 0573 - 251056

Dubbelffrisss
Diverse smaken.

Pak 1 liter
ELDERS O.57

Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00-20.00

v?jdag 8.00-21 00
zaterdag 8-0°-2a00

www.plussupermarkt.nl

::PLUS 39/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie'

U PLU S
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