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"Hannie van De Herberg"
trots op zilveren jubileum!
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Hannie en Volkert en kleinzoon Thij*

In het liedje 'Daar in het kleine
café aan de haven' zingt vader
Abraham over het bierviltje waar
met streepjes wordt aangegeven
hoeveel je hebt gedronken.

Dezer dagen kregen vrienden en
bekenden van 'Hannie van De
Herberg' een bierviltje met de post
opgestuurd met als tekst '1979- 25
jaar- 2004 'De Herberg', reden voor
een feestje. Zondag 10 oktober zijn
jullie vanaf 18.30 uur van harte wel-
kom. Getekend Hannie, Volkert, Pa-
tricia, Rene, Vincent, Gijs en perso-
neel 'De Herberg'. Ja, dan gaan we
inderdaad een feestje bouwen. Niet
alleen voor familie en bekenden,
maar voor de gehele plaatselijk be-
volking, die is deze zondag vanaf
19.30 uur welkom", zo zegt Hannie
(meisjesnaam Hendriksen), eigena-
resse van het etablissement. Het
runnen van een horecabedrijf is
Hannie's lust en haar leven, al zegt
ze er heel eerlijk bij dat er momen-
ten zijn geweest waarop ze zich af-
vroeg 'waar doe ik het allemaal
voor'. Ze doelt daarbij op gebeurte-
nissen die toch wel diepe wonden
in haar privé leven hebben gesla-
gen. Ook momenten van verdriet
dat haar personeel heeft 'geraakt'.
En dan niet te vergeten de 'wissel'
die de overheid heeft getrokken op
het horecawezen en dan in haar ge
val met name op 'De Herberg'. Han-
nie hierover: 'Als je toch ziet aan
welke eisen je allemaal moet vol-
doen dan vraag je soms toch af, is
het dat allemaal wel waard. Zoveel
wetten waar je je aan moet houden

en wat het allemaal wel niet kost.
Milieu, Arbo diensten, brandpre-
ventie, tegen gaan van geluidsover-
last. Voor dat laatste een speciaal
dak op de zaal bouwen, een serre
bouwen etc. etc. Natuurlijk is veilig-
heid ontzettend belangrijk. Je moet
er niet aan denken dat er wat in je
zaak kan gebeuren. Dus volkomen
terecht dat de overheid hier streng
op let. Echter wat die andere in-
vesteringen betreft, wordt er soms
echt overdreven. En nogmaals is
het dat waard? Gelukkig heb ik hier
de boel goed voor elkaar. Geen pro-
blemen of klachten en een voortref-
felijke samenwerking met de poli-
tie. Laatst stond er nog een stukje in
'Contact' waar mensen klaagden
over geluidsoverlast bij een feestje
in het buitengebied. Dan denk ik
laat ze toch een keer lekker feesten.
Een beetje lawaai erbij, wat dan
nog. Niet zo moeilijk doen', zo zegt
Hannie trots en gelukkig bij het be-
reiken van de zilveren 'Herberg-
mijlpaal'.

HET BEGIN
De herfst 1979 staat haar nog hel-
der voor de geest. Op l oktober
werd, wat nu heet 'De Herberg' ge
huurd en op 10 oktober van dat
jaar werd het geopend. Hannie over
die periode: 'Corry (haar voormali-
ge echtgenoot Corry ten Barge) en
ik werkten samen bij 'Concordia' in
Hengelo in discotheek 'Invention'.
Corry was diskjockey en ik stond
achter de bar. We hadden al een
poos het idee om samen een hore
cabedrijf te beginnen. Hier en daar

wat rond gekeken. De keus viel op
dit pand. Frans Smit was de eige
naar. Het cafégedeelte was al een
paar jaar gesloten, alleen de grote
zaal deed nog dienst voor bruilof-
ten en partijen. We kregen de mo-
gelijkheid het geheel voor 5 jaren te
huren met een optie voor nog eens
5 jaren. Wij zijn direct keihard aan
de slag gegaan. Nieuw interieur in
het café, het 'stenen muurtje' weg-
gehaald, nieuwe zuilen geplaatst,
de zaal opgeknapt en zoals gezegd
op 10 oktober 1979 voor het pu-
bliek open. Vooral in het begin dag
en nacht werken. We stonden bei-
den in de keuken, of in het café, of
in de zaal, noem maar op. Veel hulp
gehad van zus en schoonzus. In het
begin weetje echt niet waar je aan
begint, wanneer je voor jezelf be
gint. Ook de eerste aanloop duurde
even. Aangezien het café- gedeelte
een aantal jaren gesloten was ge
weest, voor de Vordenaren een re
den om eerst de kat uit de boom te
kijken! Na een half jaar begon het
te lopen. Een plaatselijk horeca-
ondernemer zei toen tegen ons: 'Bij
de komst van 'De Herberg' kwam er
meer leven in de (Vordense) brou-
werij'. Corry was een kei in het or-
ganiseren. Bedacht telkens wat
nieuws. We hebben hier in de loop
der jaren veel artiesten gehad.
Denk aan Demis Roussos, Piet Veer-
man, Maribel, Erik Hulzebosch als
artiest. Telkens van alles te doen",
zo zegt Hannie die 10 jaar geleden
zelf'De Herberg' kocht.
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STEUN VAN PERSONEEL
Ze roemt in de toch ook wel. moei-
lijke momenten de steun van haar
medewerkers. Zegt ze: 'Ik heb al ja-
renlang hetzelfde personeel. We
hebben een hele goede band. Dat is
ook onze kracht, samen alles doen
en klaar staan voor elkaar. Dat
geldt ook voor mijn kinderen en
mijn huidige partner Volkert, die
mij aan alle kanten steunt en mij
veel werk uit handen neemt'. Pra-
ten met 'Hannie van De Herberg' is
praten met een vrouw die van haar
vak houdt en die de baan als 'gast-
vrouw' voorlopig voor geen goud
wil missen. 'Dat is ook zo leuk aan
dit werk, het sociale gebeuren wat
er bij komt. Neem de vrijdagmor-
gen, die pakken ze mij niet af. Tij-
dens de weekmarkt is het hier al-
tijd gezellig. Jong en oud komt hier
een kop koffie drinken of een glaas-
je nuttigen. Veel mensen nemen
mij in vertrouwen. Ze vertellen mij
van alles en ze weten het, ik kan
heel goed luisteren en weet ook
heel goed geheimen te bewaren.
Dus horen, zien en zwijgen', zo
zegt 'zilveren' Hannie. Toch zit
haar één ding dwars. Er wordt veel
gezegd en geschreven over het feit
dat de horeca sinds de invoering
van de euro, de prijzen flink heeft
opgeschroefd. Hannie, nu even fel:
'De mensen moeten niet alles over
één kam scheren. Wij hanteren
hier nog steeds populaire prijzen, l
euro 50 voor een kopje koffie, fris of
een biertje. Lage prijzen en dat wil-
len we graag zou houden', zo zegt
Hannie. Wel bemerkt ze een ten-
dens ten aanzien van feesten en
partijen. Zegt ze: 'De echte grote
partijen zijn een stuk minder ge
worden. Meer partijtjes tot circa
150 man, maar dat heeft alles te
maken met de landelijk minder
gunstige economische situatie'.
Over haar eigen omzet is ze tevre
den. Met name s' zomers. Hannie:

'Ik dank ongeveer 25 procent aan
het toerisme. De wandelaars, fiet-
sers en niet te vergeten de touring-
car bussen die Vorden aandoen. We
hebben in samenwerking met de
VW ('een prima verstandhouding')
diverse arrangementen. Verder
slaan onze Swingnights erg aan.
Voor 2005 staan er al weer vijf op de
agenda, alsmede een Egerlander-
avond. Inmiddels is onze totale ca-
paciteit: zaal (300), café (50), restau-
rant (50), tuin (100) en terras (100).
Ja we kunnen in 'De Herberg' heel
wat mensen herbergen', zo zegt
Hannie lachend. En dan plotsklaps
weer heel ernstig: 'Vorden moet
aan de jeugd denken, veel jongeren
trekken weg. Voor de jeugd is hier
bijna geen woning te huur, laat
staan om een woning te kopen, ge
zien de prijzen volstrekt onhaal-
baar. Dat jongeren daardoor Vor-
den verlaten en zich elders gaan
vestigen, vind ik heel erg jammer'.
Voor de nabije toekomst heeft Han-
nie twee wensen. Ten eerste om zo
lang mogelijk met " De Herberg"
verder te gaan. Wens nummer twee
wil ze op zondag 10 oktober, aan ie
dereen die het maar wil horen,
maar al te graag vertellen. Zou het
willicht te maken hebben met Gijs,
het 4,5 maanden oude kleinzoontje
van de trotse oma Hannie?

DE OUDE KIOSK
AAN DE

KERKSTRAAT
IN VORDEN
IS TE KOOP!

(Tijdelijke huur is ook nog
mogelijk)

Inlichtingen:
(0575) 55 55 00 (na 19.00 uur)

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag W oktober 10.00 uur ds. J. Kool gezinsavondmaal.

Kapel Wildenborch
Zondag W oktober 10.00 uur de heer J. Lotterman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag W oktober 10.00 uur de. Christa Klaver, Angerlo.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag W oktober ds. D. Westerneng 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 oktober 10.00 uur Woord- en communieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RJC kerk Vierakker
Zaterdag 9 oktober 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor.
Zondag 10 oktober 10.00 uur Woord- en Communiedienst mjn.v. herenkoor.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.

Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



Weekenddiensten
ZIEKENHUIZEN Zutphen, Streekziekenhuis Het Spittaal, Ooyerhoek-
seweg 8, 7207 BA Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
Doetinchem, Slingeland Ziekenhuis, Kruisbergseweg 25, 7009 BL
Doetinchem. tel. (0314) 32 99 11.
Winterswijk, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Beatrixpark l,
7100 GG Winterswijk, tel. (0543) 54 44 44.
Voor informatie zie gemeentegids, blz. 29 en 31.

APOTHEEK Apotheek 't Rikkelder, 't Rikkelder 22, telefoon 45 45 22
• 06 22514442, apotheker VA Bohnenn. Openingstijden: maandag
t/m vrijdag 8.00-12.30 uur en 13.30-18.30 uur; zaterdag 11.00-14.00
en 17.00-18.00 uur; zondag 17.00-18.00 uur. Op alle dagen (24 uur)
voor spoedgevallen altijd bereikbaar. Belt u dan (0573) 45 45 22 b.g.g.
06 22514442.
Apotheek Ruurlo, Borculoseweg 23, tel. 45 34 00, ook voor spoedgevallen.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30-17.30 uur. Zaterdag
van 10.00-12.00 uur en van 17.30-18.00 uur. Zondag van 11.30-12.00
uur en van 17.30-18.00 uur.

DIERENARTS De Graafschap Dierenartsen, Wildenborchseweg 33. tel.
45 12 00. Kleine huisdieren: dagelijks (ma. t/m vrij.) op afspraak, hier-
voor kunt u van ma. t/m vrij. bellen tussen 9.30 en 16.30 uur. Spreekuur
maandag: 9.00-9.30 uur en 17.00-17.30 uur; dinsdag: 9.00-9.30 uur;
woensdag: 9.00-9.30 uur en 17.00-17.30 uur; donderdag: 9.00-9.30 uur;
vrijdag: 9.00-9.30 uur en 13.30-14.00 uur.

Openingstijden openbare bibliotheek Dinsdag, woensdag en don-
derdag van 14.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.00 uur en van
14.30-17.30 uur. Voor volwassenen op dinsdag ook van 18.30-20.00 uur
en vrijdag van 18.30-20.00 uur.

Begrafenisvereniging 'Hulp bij overlijden' tel. (0573) 45 25 84.

Kamperman begrafenis- en crematieverzorging. Uitvaartverzorgers
Gerrit Wissink en Henk Klein Ovink. Dag en nacht bereikbaar,
tel. (0573) 45 13 13

Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging. Dag en nacht bereikbaar.
Tel. (0575) 45 20 20.

Kinderdagopvang Kinderdagverblijf Ukkie, Barchemseweg 3-5,
tel. (0573) 45 35 00. Website: www.ukkieruurlo.nl

Peuterspeelzaal Harlekijn (mevr. Floors), Wildenborchseweg 30,
7261 WZ Ruurlo, Postbus 14, 7260 AA Ruurlo, tel. (0573) 45 31 71.

Informatie- en adviespunt voor ouderen ledere maandagmiddag
van 14.00-16.00 uur, spreekuur voor ouderen in het Kruisgebouw.

VW Ruurlo Kerkplein 18. Openingstijden: van maandag t/m vrijdag
van 9.30-17.00 uur en zaterdag van 10.00-14.00 uur (in juli en augustus
zaterdag van 10.00-16.00 uur). Telefoon (0573) 45 39 26.

Amicon Zorgverzekeraar
Ruurlo: Infopunt bij de sporthal vrijdag van 12.30-13.30 uur.

Sensire thuiszorg, diëtiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Bundeling.
Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Zorgboerderij 'Klein Arfman', Arfmansteeg 2, Ruurlo, tel. (0573) 45 00 04.
Thuiszorgwinkel, Beatrixpark l. Winterswijk, tel. 090O8856 (lokaal tarief).
Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.
Maatschappelijk werk, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief).

Yunio Oost Gelderland. Telefoon 0900 98 64,0900-Yunio (lokaal tarief),
24 uur per dag bereikbaar voor. Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg. Kinderopvang.

Quintes Thuiszorg Buro voor particuliere thuiszorg 24 uur per dag te be-
reiken onder centraal telefoonnummer (033) 46 25 678.

Gym voor ouderen elke donderdagmorgen, 11.00 uur 't Rikkelder,
o.l.v. fysiotherapeut T. van Zadelhof!

Stichting de Kringen: Praatgroepen voor homoseksuele mannen en
jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen, www.dekringen.nl
Info over deze groepen: voor mannen Borculoseweg 40. 7261 BK Ruurlo,
tel. (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen en meiden (0544) 3716 33 (Sjany).
Of mail achterhoek@dekringen.nl

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 55 69 08. Mevr. J.M. Houwers-Mol, Scheiddijk 14A, Ruurlo,
tel. 49 13 28. Mevr. I. Bensink-Rietman, Branderveenweg IA, Ruurlo,
tel. 4913 80. Schoonheidssalon Marjan, Van Tuyl van Serooskerkenweg 9,
Ruurlo, tel. 45 27 68.

Fysiotherapeut G.W. Menger. Praktijkadres: Esweg 2, 7261 BZ Ruurlo,
tel. (0573) 45 37 66.

Praktijk voor fysiotherapie T. van Zadelhoff, H. Kok-Felgner en F. Nauta:
Christinalaan l, 7261 CB Ruurlo. tel. (0573) 45 20 76.

Fysiotherapie Barchem, haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
Mevr. J.W.M. Koopmans-Witjes. Praktijk: tel. (0573) 44 14 56.

Praktijk voor acupunctuur Angela Wentink lid VNT, Jan Telkamp-
straat 22, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 58.

Praktijk voor oefentherapie Cesar J.T.M. Ernst, Praktijkadres:
Barchemseweg l, 7261 DA Ruurlo, tel. (0573) 45 39 10.

Verloskundigenpraktijk Materna, tel. spreekuur maandag t/m
donderdag 12.30-13.30 uur. Tel. (0545) 27 23 23 b.g.g. 06 52184756.

Taxi/ziekeiivervoer Meulenveld tel. (0573) 45 39 91. Taxi Meulenveld,
Stroetweverweg l, tel. (0800) 27 33 555.

Tafeltje Dekje en Stichting Hulp in Nood inlichtingen mevrouw
D. Hogenvonder, tel. (0573) 45 37 20 b.g.g. (0573) 45 25 36 of 45 27 59.
Bellen tussen 12.00-14.00 uur.

Woonklavier Kerkplein 20, tel. (0545) 46 34 70. Openingstijden kantoor ie-
dere werkdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' Zutphen, maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34. Landelijk
klachtennummer (0900) 20 21 210.

De Zonnebloem bestuur bezoekwerk Joke Ribbers, tel. (0573) 45 30 91.
Secr. M. Hesselink, Tel. 45 30 17.

Openingstijden SpeeKMheek "De Dobbelsteen' dinsdag 1830-20.00 uur;
vrijdag 09.00-11.00 uur, Barchemseweg 12 Ruurlo, tel. (0573) 45 32 45.
Alleen tijdens de openingsuren.

Logopediste Mevr. van de Kerkhof, tel. (0573) 45 04 33.

'Reurles Huus' creatief centrum. Info: F. Kok, tel. (0573) 45 30 90 en
H. ter Horst, tel. (0573) 45 47 40.

Psychologische adviespraktijk voor kinderen, jongeren en ouders
Mevr. Drs. C.H.M. Stolk-Steenbrink, kinder- en jeugdpsychologe.
Dorpsstraat 10, 7261 AW Ruurlo, tel. 45 45 01.

GAIA praktijk voor creatieve therapie muziek en orthopedagogische
muziekbeoefening. Yvon Taken-Alofs, Muldersweg 3, 7261 LG Ruurlo,
tel. (0573) 45 24 36.

Stichting Vrijwillige Zorg bij Thuis sterven p/a Verpleeghuis
'de Molenberg', Ziekenhuisstr. 14.7141AN Groenlo, tel. (0544) 46 38 71.

Yoga en ontspanning: Jan Geertsma, tel. (0573) 4917 56.
Yoga Inlichtingen: Mariëtte van Lierop, tel. (0573) 45 46 10.

Stichting Vrijwillige Zorgverlening Oost-Achterhoek ondersteu-
ning mantelzorg. Aanvraag voor hulp of aanmelden als vrijwilliger:
Borculoseweg 4, 7261 BJ Ruurlo, tel. (0573) 43 84 05.

Praktijk voor Klassieke homeopathie (lid NVKII)
Sorcha Sickinghe, Beenekussteeg 16, 7263 SB Mariënvelde, tel. (0544)
482881.

VOOR DIRK:!!: DRINGENDE HULP VAN:
POLITIK - AMBULANCI: - KRANI>VVI-:I-:R 112

POLITIK RUURLO: telefoon (0900) 88 44

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5.50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€ 2.50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden bij foutieve
plaatsing wel gratis herplaatst.

• Boekenbeurs op zaterdag
16 oktober a.s. in de Dorps-
kerk te Vorden. Aanvang 9 uur
komt allen!! Organisatie Veiling
Commissie Vorden.

• Te koop: Sachs electro
fiets, lage opstap accu af-
stand 60 km., 2 jaar oud + tas
en verzekering 2005 enz. Pr.
€ 650,-, tel. (0573) 45 1385.

• Gevr: Flinke hulp in de
huishouding. Zelfst. kunnen
werken, andere hulp aanwezig,
2 of meer ochtenden p.w. Tel.
mevr. Gatacre 0575 - 55 66 55
na 18 uur op werkd. (b.g.g.
0575 - 55 67 57)

• U bent gestopt met roken?
Met Herbalife kunt u de kilo's
en de drang naar een sigaret
beheersen! Nieske (06) 543 26
669.

• Boekenbeurs op zaterdag
16 oktober a.s. in de Dorps-
kerk te Vorden. Aanvang 9 uur
komt allen!! Organisatie Veiling
Commissie Vorden.

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

• Ontdek de helende kracht
van je handen. Maak kennis
met Reiki. Voor info: Lia & Jan
van 1 Veen, (0575) 51 33 80 of
www.warmehanden.nl

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

• Regelmatig jonge leghen-
nen te koop. Ten Hagen,
Winterswijk, tel. (0543) 513186.

• Keyboardles voor jong &
oud. ledere week een uur les
in Keijenborg. Voor informatie
kunt u bellen met Robert Ger-
ritsen (0575) 46 49 97 of kijk
op www.duoreality.nl

• Bert van Genderen koopt en
haatt uw boeken en betaalt a
contant Tel. (0543) 45 13 11.

• Noten te koop. Zelf rapen.
Zaterdag 9 oktober van 9-12 uur.
Huize Zelle. Ruurloseweg 92,
Hengelo.

Nu in Ruurlo:

„Het Nagelhuus"
allround

nagelstyling
manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

tel.(0573)491869

Uit voorraad leverbaar:

hooi en stro
zaagsel en houtvezel

vlas- en koolzaadvezel
mengvoeders en

biologische voeders

Dealer
Havens voeders

VEEVOEDERHANDEL
H. VLOGMAN

Zutphenseweg 125, Vorden
Bel vrijblijvend (0575) 55 29 59

• Een lekker geurtje in
huis? Haal bij de Wereldwin-
kel wierook en een wierook-
houder. De Wereldwinkel, van
en voor wereldburgers.

• Gewichtsbeheersing en
goede voeding gaan samen
bij Herbalife. Probeer het ook!
Bel uw onafhankelijke Herba-
lifedistributeur. Bianca te Veld-
huis, telefoonnr. (0575) 46 48
82 www.healthyandlife.nl

• Eind oktober start: cursus
tekenen en schilderen, begin-
ners; cursus tekenen en
aquarel, gevorderden; cursus
pentekenen. 10 Lessen om de
14 dagen van okt t/m eind
maart. Schilderen en tekenen
110 euro, incl. start mat Pente-
kenen 100 euro, incl. start mat

• Te koop: kachelklaar brand-
hout € 35,- pm3. Tel. (0573) 45
41 08.

• Het Nut Ruurlo. Maandag
11 oktober in "De Luifel", 20.00
uur. "Landelijke Bouwkunst in
de Achterhoek". Dialezing door
Dr. Everhard Jans.

• Bibliotheek voor Zaranj
gaat komen! Voor dit doel is er
een grote garageverkoop op
zaterdag 9 oktober van 11-15
uur. Tevens optreden van djem-
bégroep. Brenda Pijle, De Zon-
nenberg 16.

• Jongveeopfokbedrijf I.B.R.
biedt plaats aan I.B.R.-vrij jong-
vee opfok vanaf twee weken.
Tel. (0573) 46 13 95.

• Werkgroep Experiment is
volop bezig met hout Er wor-
den sieraden gemaakt en er zijn
nog plaatsen vrij. 30 Oktober
verkoopexpositie. Group Ruurlo
for Arts and Music. Info: (0573)
45 28 27. www.gram-on-line-tk

• Gezocht: nieuwe leden voor
de drumband van Sophia's
Lust, repetitie op dinsdagavond
20.00 - 21.30 uur. Tel. (0573)
461518.

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

GROOTERS
Eibergen

Tel. (0545) 47 13 13
Internet: www.grooters.nl

PEUGEOT
Omdat het werkt!

© HERBALIFE.
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

HISTORISCHE
VERENIGING

Olö
Reunie

Woensdag 13 oktober
20.00 uur in De Luifel:
Dia-voordracht door de

heer G. Maassen:
„Zwerftocht door de

Koninklijke
Houtvesterij Het Loo"

Entree niet-leden € 2,50
(volg. avond woe. 10 nov.)

Week van het brood

Wichmond • Tel. (0575) 44 18 37
Ruurlo-Tel. (0573)471653

Woensdag;

10 witte bollen € 2.OO

Donderdag = brooddag

3 wit tijger € 4.00

Vrijdag:

Rozijjnenschecken
P.* €0.59

Zaterdag:

Mokka-vruchtenstoet
600 gram € 2.5O

Trouwplannen...!?

Jurcjen Pillen

r-
Bikterdijkstraat 17 7131 NH Lkhtenvoorde tel: 0544-373560 GSM: 06 481 03343

Hedwig

huidverzorging aan huis

(0573)45 1347
06 42982829

Wij leveren en
plaatsen zowel

kunststof als hardhouten
kozijnen, ramen en

deuren.



't Lijkt zo gewoon,
maar het is een wonder.
Ons derde kindje,
't blijft heel bijzonder.

Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboorte van on- .,-.
ze zoon en ons broertje

Wiljan Torn
Torn is geboren op zondag 3 oktober 2004.

Erik Bouwmeester, Jeanette Hermsen,
Bart en Dione

Emmalaan 1, 7251 ES Vorden

Jouw ogen zullen alles nog gaan zien
de bloemetjes, de vogels en de bomen
de wereld om je heen en in je dromen
en alle soorten wonderen misschien

Blij en trots zijn wij met de geboorte van mijn zus-
je en onze dochter

Roos
28 september 2004

Tolhutterweg 1B
7261 KS Ruurlo

Emma,
Heleen Klein Breteler
en Albert Bielderman

*

Op 17 september 2004 hebben wij onze 50-jarige «
huwelijksdag gevierd.

Mede door vele felicitaties, bloemen en andere ge-
schenken is het voor ons een onvergetelijke dag ge-
worden.

Hartelijk dank hiervoor.

Jan en Wlllemien
Heyink- Wentink

* Vorden, oktober 2004.

7 Zaterdag 9 oktober

Herberg"
in het café
\^-\X

V.a. 21.00 uur
Op Drift

entree gratis

Zondag 10 en maandag

11 oktober gesloten

GRAFMONUMENTEN

MARMJS 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

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

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

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

1979 25 JAAR 2004

f „Ie Herberg"
Reden voor een feestje

Zondag 10 oktober
RECEPTIE

vanaf 19.30 t/m 22.30 uur

Hannie, Volkert, Patricia, René, Gijs, Vincent

Personeel de Herberg

kjvoor psycfwsoaak counseGryj

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

lei 0575-441569
mmjansen@ Hccnetnf
LidLV'PW

fM&vr. MfM.. Jansen
Rozenstraat 17a
7223 %?L Vaat
# intakggespref^kgstenfoos.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Monuta S?
Uitvaartzorg en -verzekeringen

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

Zutphen, Piet Hemstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:

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

Marcel te Boome.

GRAFSTEENSPECIAUST

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

Hoetinkhof215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

HORSTMAN

'HOMTOA.

Wilhelminalaan 3 • 7251 EN Vorden.
Tel. (O575) 55 10 12 • Autotel. O6 51911855.

In mijn zaak wordt nog
volop gerookt"

Wij roken onze rookworsten nog ambachtelijk. En dat
valt bij onze klanten in de smaak Maar ook bij de

jaarlijkse rookworstkeuring, waarbij onze rookworst be-
oordeeld wordt op bite, samenstelling, kleur en geur. Zo

lekker, je zou er bijna verslaafd aan raken.

-s'

Vleeswarentrio

100 gram Achterham +
100 gram Hausmacher +
100 gram SnijWOrst

300 gram samen voor €

Keurslagerkoopje

3 Rookworsten €
Special

Kruidentuintje 100 gram €
Speciaal aanbevolen

Runderschnitzel 100 gram €
Weekaanbieding

3 Slavinken +
3 Hamburgers samen €
Weekaanbieding

100 gram €

298

500

1?5

3?"
12»

51 Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755)55 1321
(0575) 55 22 87

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

De enige knippende man
—. in Vorden e.o.

U bent van harte welkom in onze salon!
Donderdag «n vrijdag hebben wij koopavond.
Jim Heerstnk Haarmode. Zutphenseweg 21 in Vorden,
Telefoon 0575 - 55 12 15, wwwi.jimheersJokhaarrrKxte.nl

Dagelijks geopend
dagelijkse afhaal- en bezorgservice.

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

Financieringen

Hypotheken
Assurantiën

Nederland b.v. Spaar/Pensioenen

Dorpsstraat 5, 7245 AK Laren (Gld.) www.demanederland.nl
Tel. (0573) 40 84 40 - Fax (0573) 40 84 45.



umi 'Jtantcfyorf t
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt u iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefie of geef een tip.

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

Wij beoordelen of het geplaatst kan
worden en onder het pseudoniem "de
Baron van Bronckhorst" wordt hier
dan een leuk verhaaltje van geschreven.
Redactie Contact de heer Weevers sr.,
Nieuwstad 30, 7251 AA Vorden, tel:
(0575) 55 W 10, fax: (0575) 55 W 86
of email: contact@weevers.nl

e'tf uut «roncfljïwft 5
Mieneken zit met alle verstand
de foto te bekieken.:"Vief man
en maor ene met ne netten
stropdasse veur". Met eurn
vinger, op t' earste blad van
contact van 22-Sept. "Dat bunt
dan de 'Super Zakenmannen'
van t nieje Bronckhorst?.

Platvorm van de vief gemeenten.
En ik kenne d'r gin ene ? En in
wat veur winkel mok wean ,of
bunt dat gin zakenleu mear, hebt
ze gin winkel?Jan kump naost eur
staon. Jan:" Och iej mot biej zon
platvorm denken an afspraken op
't gebied van ne zommer karmis
ne braderie en in Dec. ne karst-
markt. Dat dooi dan neet in de
zelfde wekke of op 'n zelfden zao-
terdag. Ik denke neet dat onze
volk, biej zuk soort dinge, zo vui-
le hen en wear peddeld. Dee wilt
toch op eigen plek met eur eigen
volk an de praot. Met dansmu-
ziek in de aovend uur is dat wat
anders."

Mieneken:"En wat denk iej dan
van die koop zundage?Wie hef
dat toch uutgevonden? Um de
beurte in verschillende plaatsen.
Het schient nog best te lopen ok.
Wat bunt die zakenleu toch gek!
Wilt ze dan zo graag wear zeuven
dage in de wekke arbeiden? Biej
de boer en zien vee, dan kan 't
neet anders, maor de winkels ?
Dat is nog uut de tied van mien
grotmoo . Die zat de fletse achter
de winkel, ging op zundag nao de
misse en gink later met ne tasse
vol grei op huus an. Van Marie
van de bakker koffie met koeke en
het leste niejs.Die zakenleu in
mien kinderjaorn hadden nooit
vriej."Jan meend dat 't anders is.

Jan :" Ik denke dat die koopzun-
dag is uutgevonden deur de grote
zaken. Die hebt wel personeel die
umme de beurt present bunt. Op
dizze maniere kunt ze de een-
manszaken nog sneller de nekke
umdreien. Trouwens op die foto
met die vief ondernemers mis ik
de vrouw as ondernemer.

Vrouwleu moi neet vergetn. In
dat lijsttrekker debat op 26 Okt.
zult ze d'r toch wel wean? Vrouw-
leu wilt ja oaveral biej zitten?
Och wie kunt drammen maor 't
helpt uns allemaol niks. De pers
de radio de T.V. ze kunt schrieven
en zeggen wat ze wilt. Denk maor
an die drie vrouwleu, die drie ex
ministers van rijks waterstaat.
Milliarden mear kost die trein
Rotterdam naor de Pruus. Maor ze
wisten zich vriej te praoten. Ze
wisten het no nog., vuile better
dan de ondervraogers. Gin sprake
van enig schaamte geveul. Ze hebt
een mooi ander baantjen en trekt
zich nargens wat van an. Onze
volk is erg gemakzuchtig. Wie
loopt neet gauw mear warm.
Denkt allenig an 't eigen belang.
Winkels gaot dichte. Earstens in
de buurtschappen en no in 't
dorp. Ai 't brood biej de Super of
op de Markt zo van de planke
kunt pakken waorumme dan na-
or de bakker? En met verpake
wors haantjes en karbonade net
zo, de slager laot zik zelf zeen te
redden. Het gemak, een cent veur-
deel dat gif de deurslag." Miene-
ken: "Maor wie as vrouwleu past
op de dubbeltjes en dan past de
euro's op zik zelf. En ai 't verge-
liekt, dan is 't vake echt veurdelig
veur oewn eigen knippe. Maor t'
is verkeart wanneer d'r allenig

maor twee winkels mear bunt zo
straks. Wanneer de slager de bak-
ker de greunteboer, de schoen-
winkel de boekhandel het neet
mear redden kan. Dat zol ne ver-
arming wean." Jan peinzend:"Dat
kump ok omdat wie van die win-
keliers . d'r gin ene mear van ge-
zichte kent. Het begint ameri-
kaans te lieken. Alles verkopen,
van auto's tut bretels. Gin dienst-
verlening, ai de winkel oet bunt
dan red 't er oew moar met. En ai
't ding kapot hebt dan koop maor
wear ne niejen. En dan heel grote
winkel centra, een ende buuten
de stad met enorme parkeerplaat-
sen. In de dorpen gaot er nog ne'n
hoop op de flesse. Dat zulle wie
neet zo dadelijk merken want dat
geet langzaam an. Ik denke wie
mot wat oaver hebn veur kwali-
teit. Zonne slager zonne bakker
mot een eigen bekend gezichte
hebn. Een ieder zien eigen dorps-
eigen gebeuren vastholn. Week-
blad Contact wil dat met eigen
editie's. Zonne grote gemeente
wil nog neet zeggen dat de eigen
sfeer en geest van het volk daor-
deur anders wordt. Concurrentie
op zich is neet verkeart. Vrogger
zean ze, ai tien boern biej mekare
in ne groten zak knupt, touw d'er
umme en dan gaot schudden en
later de zak op kop en wear leug
schud.... Dan komt er wear tien
boern uut. Maor..ai tien winke-
liers ok samen in n'zak lange ge-
nog schud. Ai dan 't touw wear los
knupt ..dan rolt er twee van de tie
ne wear uut. Die twee, dikke en
groot, die hebt de andere achte op
gevretten.." En dat is nog neet vui-
le anders in 't moderne Bronck-
horst. Dat dech de Baron van
Bronckhorst.

Rookworst is goud waard!

ANBO en PCOB presenteren

Geschiedenis van de europese
tuinkunst
Vrijdag 15 oktober spreekt de
heer drdr JA. Hendrikx uit Ro-
zendaal voor leden van de AN-
BO en PCOB over bovenstaand
onderwerp. De bijeenkomst be-
gint om 14.00 uur en vindt
plaats in het Dorpscentrum,
zaal 't Stamperrje.

Met gebruikmaking van fraaie dia-
beelden zal de spreker een beeld
schetsen van de Europese tuin-
kunst in het verre en nabije verle-
den. Voor liefhebbers van tuinen
in het algemeen en siertuinen in
het bijzonder een uitermate goede
gelegenheid om te genieten van

boeiende niet alledaagse tuinont-
werpen.
De geschiedenis van de tuinkunst
in Europa hangt ten nauwste sa-
men met de ontwikkeling van de
Europese elite. Heel lang waren de
tuinen voor het overgrote deel van
de bevolking onbereikbare luxe,
net zo onbereikbaar als de palei-
zen en kastelen zelf. De stedeling
had er in de middeleeuwse stad
weinig ruimte voor en de boer op
het platteland teelde in zijn tuin
hoofdzakelijk groenten en fruit.
Toch valt er over de tuingeschiede-
nis veel te vertellen: hoe de tuinar-
chitectuur vanaf de Romeinse tijd

heeft doorgewerkt in religieuze en
profane tuinkunst van de middel-
eeuwen, hoe de Renaissance
kwam met fundamenteel nieuwe
ontwikkelingen, hoe de daaruit
voortkomende Barok hét middel
werd voor heersers als Lodewijk
XIV, Peter de Grote en zovele ande-
ren om hun macht tot uitdruk-
king te brengen. De Engelse land-
schapstijl heeft gezorgd voor de
grootste revolutie in de Europese
tuinkunst. Hoe is dat zo gekomen?
Waarom in Engeland? Vragen
waarop zal worden getracht een
sluitend antwoord te geven. Ieder-
een is van harte welkom!

Tijdens de nationale product-
keuring georganiseerd door de
Vereniging van Keurslagers op
20 en 21 september jl. is de
rookworst van Keurslager \iog-
man door een onafhankelijk
team van deskundigen ge-
keurd. De jury stelde vast dat
geur, kleur, smaak en samen-
stelling van deze rookworst van
prima kwaliteit zijn. Daarom
verdient deze het predikaat
goudkleur!

Uiteraard is Keurslager Vlogman
heel tevreden met het behaalde
totaal van 97 punten. Juist aan het

begin van het rookworstseizoen is
het behalen van Goudkleur voor
dit product een goede stimulans.
Niet in de laatste plaats omdat
men zo de kwaliteit in het oog
blijft houden.

Alle 570 Keurslagers, die bij de Ver-
eniging van Keurslagers zijn aan-
gesloten, hebben kwaliteit hoog in
het vaandel staan. Zo wordt elke
Keurslager j aarlijks minimaal drie
keer onaangekondigd gekeurd op
kwaliteit, versheid, presentatie, as-
sortiment, hygiëne en service. Re
gelmatig vindt er ook een product-
keuring plaats.

Nationale Bokbierdag
Op de Houtwal in Zutphen
wordt op zondag 10 oktober de
Nationale Bokbierdag gehou-
den. Het programma begint op
13.00 uur met een ruil- en verza-
melbeurs. Om 14.00 uur wordt
de Bokbiermarkt officieel geo-
pend. Vanaf 1430 uur trekt een
bonte stoet bierkarren en ande-
re historische voertuigen door
de binnenstad van Zutphen. De
Bokbierdag duurt tot 20.00 uur.

Dertien Zutphense horecaonder-
nemers presenteren zondag der-
tien verschillende soorten bokbier.
Dit gebeurt voor het eerst op het
voormalige veemarktterrein ach-
ter het politiebureau op de Hout-
wal. Het terrein is sfeervol aange-
kleed met onder meer pagodeten-
ten. Voor het eerst is het festival-
terrein overkapt, zodat zelfs bij
neerslag het bokbiertje niet verwa-
tert. Deze unieke overkapping is
pas voor de derde keer te zien in
Nederland en werd eerder ge-
bruikt voor evenementen als een
autoshow op Hockenheim en een
spectaculaire modepresentatie
van Hugo Boss.
Bij een bokbiertje horen stevige
versnaperingen en die ontbreken
ook dit jaar niet. Wie zin heeft in
wat lekkers, kan terecht op het ete-
rij-eiland waar allerlei heerlijkhe-

den worden geserveerd.
Eén van de hoogtepunten van de
viering van de Nationale Bokbier-
dag is de optocht. Zesenzeventig
deelnemers trekken door de histo-
rische binnenstad van Zutphen.
Bierkarren voortgetrokken door
prachtig uitgedoste paarden, his-
torische landbouwvoertuigen, di-
verse A-Fords en aloude brand-
weervoertuigen tonen zich aan
het publiek. Onder de deelnemers
bevinden zich ook enkele kam-
pioenen en de gouden koets van
de Staatsloterij.
De Nationale Bokbierdag bracht
vorig jaar ruim 100.000 bezoekers
op de been. Ook dit jaar worden ve-
le tienduizenden belangstellen-
den verwacht. Meer informatie is
te lezen op de website www.bok-
bierdag.nl.

ROUTE OPTOCHT:
Vertrek 14.30 uur
Reesinkterrein op bedrijvenrter-
rein De Mars - Havenstraat - IJssel-
kade - Marspoortstraat - Groen-
markt - Lange Hofstraat - 's Graven-
hof - Vispoortgracht, Houtwal -
Tadamastraat - Graaf Ottosingel -
Laarstraat - Beukerstraat - Sprong-
straat - Houtmarkt - Zaadmarkt -
Pelikaanstraat - Martinetsingel -
Vispoortplein-IJsselkadeHavenstraat-
eindpunt Reesinkterrein.

Anbo stimuleert meer beweging voor ouderen

Introductiecursus senioren fitness
Geïnspireerd door de belang-
stelling voor de vorig jaar ge-
houden introductiebijeenkom-
sten biedt de ANBO-afdeling
Vorden, in samenwerking met
sport- en gezondheidscentrum
"Strada sports, opnieuw de mo-
gelijkheid om in te schrijven
voor een introductiecursus "Se-
nioren Fitness".

Strada sports heeft zich bereid ver-
klaard om de deelnemende ANBO-
leden een interessante korting aan
te bieden op het totaal van de prijs
die normaal aan cursisten in reke-
ning wordt gebracht. De introduc-
tiecursus is bedoeld voor 50-plus-
sers en omvat in totaal vijf bijeen-
komsten op een woensdag- of vrij-
dagochtend. Deelnemers kunnen
dus tijdens het inschrijven aange-
ven welke ochtend hun voorkeur
heeft. De eerste bijeenkomst voor
alle deelnemers vindt plaats op
woensdag 13 oktober van 10 tot
11.00 uur en staat voornamelijk in
het teken van de kennismaking
met de mensen van het sportcen-
trum en de bewegingsmogelijkhe-
den die zij aan 50-plussers kunnen
bieden.

OVERZICHT
INTRODUCTIEDAGEN
Woensdag 13 oktober, van 10.00
tot 11 uur, eerste kennismakings-
bijeenkomst voor alle deelnemers
aan de introductiecursus in de
sportschool aan de Burgemeester
Galleestraat 67a, Vorden. Daarna
ziet het overzicht eruit alsvolgt:
Groep I
woensdag van 10.00 tot 11.00 uur;

15 oktober; 22 oktober; 29 okto-
ber; 5 november.

Groep II
vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur
20 oktober; 27 oktober; 3 novem-
ber; 10 november.

Bewegen is gezond, het verhoogt
de weerstand en heeft een gunsti-
ge invloed op het lichaamsge-
wicht. Trainen in een fitnesscen-
trum is een heel aangename ma-
nier van bewegen. U stelt in over-
leg met de instructeurs het weke-
lijks trainingsprogramma vast en
bepaalt zelf op welk moment u
gaat sporten. Bij veel senioren is
een fitnesscentrum nog onbekend.
Vandaar dat de ANBO, samen met
Strada sports, senioren van 50 jaar
en ouder over de drempel wil hel-
pen. De introductiecursus legt de
nadruk op gezellig samen sporten
met leeftijdsgenoten en kennisma-
king met het fitnesscentrum.

KORTING EN INSCHRIJVEN
De normale prijs voor deze intro-
ductiecursus bedraagt € 20,.- voor
vijf ochtenden van een uur. ANBO-
leden krijgen een fikse korting en
betalen slechts € 9.50. Wie na af-
loop van de introductiecursus be-
sluit door te gaan met het onder
leiding bewegen in de sportschool,
wordt vrijgesteld van het gebruike-
lijke inschrijfgeld. Indien u voor-
nemens bent om deel te nemen
aan de introductiecursus "Senio-
ren Fitness", dan is het van belang
dat u dit vóór 12 oktober laat we-
ten aan het secretariaat van de AN-
BO-afdeling Vorden, tel. 55 20 03.



Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

BOUWMEESTER
Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden.

Jansen & gal
autoschadebedriif

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.

4T/1/* 14/̂ 1 P?*\l Brinkhorst l
r-UlsWfj IC^Ij 7207 BG Zutphen

~[k (Industrieterrein Revelhorst)
BUIG Telefoon (0575) 57 16 60

Kijk voor
nieuws
ook op:

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

enZONWERWGM/R

.ENSINK
SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner
Herman garagedeuren
dealer zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding

Deze week "Week van het brood" dus
spectaculaire aanbiedingen

Hazelnoot ba-
varoisevlaai

Witte bollen of
tarwebollen

nu 6 voor 1.75

Sovital
Pandabrood

Maïsbrood én
NIEUW Gilde Goud

Bij besteding van € 10,-
een b(r)oodschappentas

GRATIS

60
voor

Echte Bakker
VAN ASSELT

Bij aankoop van 2 van deze broden
een leuk voorleesboek GRATIS

De Echte Bakker Dat proef je!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

Dreiumme 31-33 - Warnsveld
Tel. (0575)571528

Gemeente Bronckhorst,
de toekomstige Parel van de Achterhoek.

Hoveniersbedrijf
Marco Besselink

Pizza
Shoarma

Zutphenseweg 1
VORDEN

bezorg/bestellijn

Bleekstraat 2
HFNGELO
bezorg/bestellijn

saus naar keuze

pt aardappels, •
en saus naar

Kindermix

Frikadel, 3 kipnuggets en
frietjes, fritessaus.

Pizza Fantasia
• Tomatensaus, kaas, ham, spe^

kipfilet en uien.

-:•:-
ï.'-'i\

v'x

-:•:- TUINONTWERP
TUINAANLEG (RENOVATIE)
# TUINONDERHOUD *

-:•:- (SIER)BESTRATING -:•:-
:•: VIJVERS -:•:-

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354

Fax: (0575) 44 17 15

Illl'
„«>'

H. van Bramerenstraat 11
7251XH Vorden

Tel. 06 - 47 88 66 75

Permanent
Deel permanent
Coupe soieil
Highltghts
Verf
Verf + coupe solen

Föhnen
Watergolven
Oreads zetten (exd Dreads)

€12-
€9.-
€4.-

€45-
€36.50
€2050
€11.50
€2050
«5

€1250
€12,50
€50-

WAO-er? Werk eraan
Zit u in de WAO of dreigt u in de WAO

te komen? Houd moed, er zijn
mogelijkheden om terug te
keren op de arbeidsmarkt.

Neem die stap en bel

Jansen & De Vries
Zegendijk 3a
Zieuwent
Tel. (0544) 353335



Verkiezingsspecials weekblad
Contact/Journaal Zelhem Halle
Vanaf week 37 tot en met week
46 gaan wij ruimschoots aan-
dacht besteden aan de verkie-
zingen voor de nieuwe gemeen-
te Bronckhorst.

In een kleurrijke uitvoering zullen
toekomstige raadsleden naar hun
mening gevraagd worden over
diverse onderwerpen die actueel
gaan worden in de nieuwe ge-
meente. Deze verkiezingsspecial
wordt uitgebracht in de gehele
gemeente Bronckhorst i.o, dus
Hengelo Gld, Hummelo en Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem.
Aansluitend hierop zal vanaf nu in
onze weekbladen de informatie
van de gemeenten in ons versprei-
dingsgebied ook uitgevoerd wor-
den in kleur.
De redactie Weekblad Contact /
Journaal Zelhem Halle

B K O N C K H O R S T , . ,

B r i d g e n

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitsl. maandag 27 september
Groep: A
l echtpaar Vruggink 64,2%; 2
mw. Warringa/dhr. Sprey 62,5%;
3 echtpaar Hoftijzer 57,9%.

Groep: B
l dhr. Feij/mw. v.d. Ven 72,2%; 2
dhr. Drijver/mw. v.d. Staak 57,3%;
3 dames de Bruin/Lamers 55,6%.

Woensdag 29 september
Groep: A
l echtp. Thalen 61,46%; 2 dames
Terlouw/Wieten 61,11%; 3 mw.
Den Elzen/Dhr. Molendijk 55,56%.

Groep: B
1 heren Güle/Kloosterman 59,03%;
2 dames Scholten/Waenink 56,94%;
3 dames de Bruin/Kriek 54,17%.

Basket b u 11

WINST VAN DRAGON»GIRLS
OP HANZE STARS
Op 25 september speelden de
meisjes van Dragon*Girls tegen
Hanze Stars hun eerste thuis-
wedstrijd van het seizoen.

Dragon'Girls ging van start met
een hechte zöneverdediging waar-
mee de tegenstanders grote moei-
te hadden. Terwijl het thuisspelen-
de team in de eerste 10 minuten
de nodige punten maakten, lukte
het de gasten niet om tot scoren te
komen, zodat Dragon*Girls de eer-
ste periode afsloot met een 13-0
voorsprong. De man-to-manverde
diging waarmee Dragon'Girls in
de tweede periode begon was geen
succes. Hanze Stars liep het ver-
schil bijna geheel in en kwam te-
rug tot op 3 punten verschil. Na
een broodnodige time-out kwam

in de thuisploeg de rust terug en
kon het nog enkele punten aan
het totaal toevoegen.
Ook in de tweede helft bleek het
langere Dragon'Girlsteam te sterk,
ware het dat beide teams hun kruid
wel zo'n beetje hadden verschoten:
er werd wel goed gepasst en veel ge
schoten, maar weinig gescoord.
Ook met een laat ingezette press
kon Dragon'Girls niet echt afstand
nemen. Niettemin was er uiteinde
lijk winst voor het thuisspelende
team: 23-14. Alleen José Nevenzeel
van Dragon'Girls kwam met 10
punten in de dubbele cijfers.

Tennis

TENNISSTERS SLUITEN OGTC
SEIZOEN STERK AF
Het laatste toernooi in de reeks
OGTC (Oost Gelders TennisCircuit)-
toernooien is succesvol afgesloten
door Lobke Meekes en Martine
Dijkman. Bij deze zogeheten Mas-
ters, die plaatsvonden in Gendrin-
gen, wist Lobke de 3e plaats te ver-
overen in de categorie 7. Terwijl
Martine op de 4e plek beslag wist
te leggen in de categorie 3. Eerder
dit seizoen had Martine in Borculo
en Vorden de Ie plaats al weten te
behalen. Lobke was in Vorden 2e
geworden. OGTC is een reeks van 8
toernooien die alle plaats vinden
in de Achterhoek. De toernooien
worden afgesloten met een negen-
de toernooi, het Masters toernooi,
waar alleen de besten hun tennis-
kunsten mogen vertonen.

Collecte
Beatrixfonds

De collecte voor het Prinses Beat-
rix fonds heeft in Vorden in totaal
euro 2502, 24 opgebracht. Namens
genoemd fonds worden alle gevers
en collectanten dank gebracht
voor hun medewerking.

D66 in Hummelo en Keppel

Brandweer Vorden collecteert
voor Brandwondenstichting!

Steun de strijd
tegen littekens !

Maandagavond 11 en dinsdag
12 oktober gaat de Vordense
brandweer samen met andere
vrijwilligers weer op pad om te
collecteren. Dankzij deze collec-
te blijven onderzoek, preventie,
maar vooral ook nazorg voor
mensen met brandwonden mo-
gelijk.

Iedereen heeft wel eens een brand-
wondje. Na goed koelen met lauw
water, geneest het wondje meestal
snel. Maar ernstige brandwonden
kunnen je hele leven op zijn kop

zetten. Het medische traject, met
tientallen operaties, duurt soms
jaren. Daarnaast zijn er de verwer-
kingsproblemen van het vaak trau-
matische ongeluk. En tot slot zijn
het vooral de ontsierende littekens
die het leven van brandwondens-
lachtoffers moeilijk maken. Men-
sen met brandwonden worden
vaak nagestaard, gemeden en
soms niet voor vol aangezien.

Al meer dan 30 jaar voert de Ne
derlandse Brandwonden Stichting
haar strijd tegen deze littekens.

Dit doet zij op drie fronten: Het
voorkomen van brandwonden, het
verbeteren van de behandeling en
het bevorderen van de psychoso-
ciale nazorg en begeleiding.

De collecte is voor de Brandwon-
den Stichting de belangrijkste in-
komstenbron voor deze 'strijd te
gen de littekens'. Daarom gaan de
vrijwilligers in de collecteweek
langs de deuren. Wie de collecte
heeft gemist, kan ook geld storten
op giro 20 21 22, Nederlandse
Brandwonden Stichting, Beverwijk

D66 in Hummelo en Keppel op
donderdag 7 oktober met de
burger aan tafel. Na de *3e dins-
dag in september* kunnen de
inwoners van Hummelo en
Keppel op de '3e woensdag in
november* zelf bepalen wat be-
langrijk is.

Door bij de gemeenteraadsverkie
zing voor de nieuwe gemeente
Bronckhorst te stemmen op de
partij die het belang van de toe
komstige Bronckhorsters het beste
dient.
Welk belang dat is voor de inwo-
ners van Hummelo en Keppel wil
D66 rechtstreeks van u horen op
donderdag 7 oktober.

Op die dag worden bedrijfsbezoe
ken gebracht en gesproken met
ondernemers en middenstanders.
Indien u wilt meedenken, uw poli-
tieke hart wilt luchten en einde

lijk eens wilt zeggen wat u er van
vindt of een pleidooi wilt houden
voor wat echt belangrijk is in
Hummelo en Keppel wordt u van
harte uitgenodigd.

U kunt van 19.30 tot 21.30 uur aan
tafel schuiven met D66 en haar
lijsttrekker Anneke Hacquebard
op donderdag 7 oktober in het
sportcafé van de Hessenhal in
Hoog-Keppel.

Op maandag 11 oktober, 20.00 uur
organiseert D66 Bronckhorst haar
grote Verkiezingsbijeenkomst in
Hengelo, zaal Langeler, Spalstraat
5 vlakbij de Grote Kerk. Onder het
motto "Vernieuwend en Betrokken'
spreken behalve de lijsttrekker
Anneke Hacquebard het bekende
Tweede Kamerlid Bons van der
Ham en Frits van der Schans, lid
van de Provinciale Staten in Gelder-
land. Ieder is van harte welkom.

NDA V O R D E N
Iedere dag:

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

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

OKTOBER
6 HVG Linde over Cesar Oefen-

therapie.
6 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
6 HVG Wichmond, middag voor

ouderen en leden.
6 ANBO klootschieten bij de klei-

ne Steege.
7 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
7 Bejaardenkring reisje dorps-

centrum.
11 Vordense Bridgeclub in Dorps-

centrum.
12 Agrarische busreis naar Drente

N.B.VP.

13 's Avonds in de Herberg, Ver-
keersregels door hr. Horstman
N.B.V.P.

13 Vordense Bridgeclub in Dorps-
centrum.

13 ANBO klootschieten bij de Klei-
ne Steege.

13 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis de Wehme.

14 Klootschietgroep de Vordense
Pan.

15 SBO-V (ANBO en PCOB), dhr.
Hendrix uit Velp over Europese
tuinen.

16 St. Vriendenkring Klein Axen
Bianca Hulst Lezing opvoeden.

16 Boekenbeurs rondom NH Kerk.
18 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
19 HVG linde Ringmiddag.
19 HVG Vorden Dorp Ringmiddag.
19 HVG Wichmond Ringsamen-

komst.
20 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
20 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
20 HVG Vorden dorp bestuurmid-

dag.
21 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
21 Bejaardenkring Dorpscentrum.
25 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
26 Vrouwenbeweging Passage IVN.
27 Handwerkmiddag en kraam-

verkoop Welfare in de Wehme.
27 ANBO klootschieten bij de Klei-

ne Steege.
27 Vordense bridgeclub in dorps-

centrum.
28 Klootschietgroep de Vordense

Pan.
31 Theater onder de Molen, Henk

van Hulsen.

Op drift en voetbal in
De Herberg
De dialectrockgroep Op Drift
verzorgt zaterdag 9 oktober een
optreden in café 'De Herberg*.
Daarmee start de band een
reeks optredens in het teken
van de promotie van hun nieu-
we CD. Ook kan er gekeken wor-
den naar het Nederlands el ft al.

Op Drift heeft het afgelopen jaar
niet stilgezeten. Naast het groeien-
de aantal optredens, dook het vier-
tal dit voorjaar de studio in.
Daarbij vond ook dit jaar het door
de band georganiseerde 'Herrie bi-
j Tante Genie' festijn plaats. Tij-
dens dit goed bezochte feest werd
dan ook de nieuwe CD 'Bi-j ons
Thuus' gepresenteerd.
Na een periode van twee jaar in de
huidige samenstelling heeft de

groep een goede live reputatie op-
gebouwd. De nummers worden tij-
dens optredens steeds verder uit-
gewerkt, waardoor geen optreden
hetzelfde is. Stevige gitaarrock, af-
gewisseld met blues en reggae ge
tint werk.
Op Drift bestaat uit: Wim Woeste
nenk, Johny Addink, Henk Hoge
brug en Stef Woestenenk en zij
zingen in het Achterhoeks dialect
dus iedereen kan het Verstoan'.
Trap de zündapp an of kom op de
fletse, zorg in ieder geval dat je
vanaf een uurtje of negen in De
Herberg bent. Voor de voetbalfans
kan ook de wedstrijd van het Ne
derlands elftal gevolgd worden op
een groot scherm. De entree is gra-
tis, maar pas op: Rocken is versla-
vend! Kijk ook op: www.op-drift.nl
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EN MARTIN BIJ GALL & GALL
ET NU OOK MEE !!l •

EXTRA GRATIS ZEGELS

voor de

voor Kaarten

Kansen

Bij elke € 10,OO een gratis zegeHje. Met 2O zegels een volle kaart. Tel uitje kansen! (kaarten).
Kans op een gratis auto of 5O tassen vol levensmiddelen. Ook bij Gall & Gall is het genieten!

KIPFIL
KILO van 7.49 voor

61 * 8

bake-off
APPELFIAPPEN O3

4 stuks NU ̂ Bi •

99 ROZEN
gemengd
bos 10 stuks 3.49

NU 2 bos voor 5
I I I

Oh CONFERENCE
PEREN

kilo van 1.25 vooro. OYAL
ACHTERHAM

150 gram NU

39

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

GALL^GALL
FLORIJN

JONGE JENEVER
99

FLES NU 10:
O L E N H O E K

DE WINKELHOEK VAN HENGELO

-0(G)oh
(0575) 46 12 O5 FAX (O575) 46 46 12
Openingstijden:
maandag t/m donderdag 8.00 - 20.00 uur

vrijdag 8.00-21.00 uur
zaterdag 8.00 - 17.00 uur



Volleybaldub 'Pelgrum Makelaars Dash'
thans in een rustiger vaarwater!

Schilder- en beeldhouwer expositie

Galerie Agnes Raben

Tonnie Denkers en Bas de Bruijn.

De volleybalvereniging "Pelg-
rum Makelaars Dash" verkeert
thans in een rustiger vaarwater.
En dat eigenlijk al vanaf medio
2003 toen alle puzzelstukjes
weer in elkaar leken te passen.
Voor Bas de Bruijn onder meer
een reden om vanaf heden weer
de functie van voorzitter op
zich te willen nemen. Dat ge-
beurde officieel vorige week
woensdag toen hij de aftreden-
de preases Tonny Denkers op-
volgde. Voor Bas de Bruijn de
tweede keer dat hij de Vordense
volleybalclub gaat leiden. Overi-
gens gaat Tonny Denkers de
boeken in als de enige vrouwe-
lijke voorzitter die Dash ooit
heeft voortgebracht!

Tonny Denkers werd in juli 2002
tot voorzitter gekozen. Zegt zij: "
Dat was in eerste instantie hele-
maal niet mijn bedoeling. Ik was
al wel in totaal 12 jaar bestuurslid
geweest, echter geen moment ge-
dacht om voorzitter te worden.
Het gebeurde in een periode dat
het zeer moeilijk was om kaderle-
den te vinden. Interim- voorzitter
Theo Tankink was gestopt.

Het bestuur kon voor hem geen
opvolger vinden. Mijn dochter
Edith die als secretaresse een druk-
ke functie binnen de club had,
heeft mij toen overgehaald om mij
kandidaat te stellen. Bij mijn aan-
stelling had ik één doel, de vereni-
ging weer in een rustiger vaarwa-
ter te brengen.

De technische zaken lagen, op zijn
Hollands gezegd, op zijn kont. Er
waren wat interne problemen. Die
hebben we aangepakt en opgelost.
Los van deze problematiek bleef
één ding overeind. Dash was altijd
een gezellige vereniging en dat is
het nog steeds", aldus Tonny Den-
kers. Tijdens haar voorzitterschap
werd ook verder "gesleuteld" aan
het beleidsplan dat in 1998 was op-
gesteld, maar die in feite een poos
" in de kast " was blijven liggen.

Zo werd in deze periode gestalte
gegeven aan een splitsing tussen
wat genoemd wordt het "prestatie-
volleybal" (het eerste heren- en da-
mes team ) en de zgn. " volleybal
lijn" ( dat betrekking heeft op de
lagere teams). Bas de Bruijn: "
Thans zijn we zover dat ten aan-
zien van het beleidsplan de laatste

puntjes op de "i" kunnen worden
gezet". Tonny Denkers had bij
haar aanstelling in 2002 al direct
aangegeven het voorzitterschap
voor hooguit een paar jaar te wil-
len doen. Zegt ze: " Daar moest ik
mij ook wel aanhouden, want in
mijn dagelijks leven heb ik geen
tijd meer voor bestuursactivitei-
ten. Wel jammer trouwens, want
ik vond het leuk werk. Ik blijf nog
wel redactielid van ons clubblad "
Smash". Dus moest er een nieuwe
voorzitter komen. Herman Vlog-
man, penningmeester van de club
en de man die in de "roerige tij-
den" veel voor de club heeft ge-
daan, benaderde vervolgens Bas de
Bruijn.

KNOOP DOORGEHAKT
" Ik heb toen eerst diverse mensen
gepolst en hen gevraagd wat ze
van mijn kandidatuur vonden. Ik
heb daar veel positieve reacties op
gehad. Dus heb ik de knoop door-
gehakt", aldus Bas die van 1996 tot
1999 ook al eens voorzitter was ge-
weest. Zegt hij: " dat was toen wel
een zeer hectische periode. Ik trad
aan in een periode dat de vereni-
ging het enorm moeilijk had om
bestuursleden te vinden. Op gege-
ven moment werd het binnen
Dash erg onrustig. Een trainers-
ontslag dat bij diverse leden niet
goed viel. Verschil van inzicht tus-
sen bestuur en leden over "wie be-
paalt waar wie speelt". Het resul-
taat een speciale vergadering
waarbij het bestuur enbloc aftrad!

"En dan nu toch weer voorzitter,
wat bewoog je om het te doen? Bas
de Bruijn: " Ik ben mijn hele leven
al lid van deze club. Inmiddels zijn
er na mijn periode als voorzitter,
vijfjaren verstreken. Toen er een
beroep op mij werd gedaan heb ik
spontaan "ja" gezegd. Zie het maar
als liefde voor de club. Ik wil abso-
luut niet dat de vereniging zonder
bestuur zou komen te zitten, hoe
wel het nog steeds moeilijk blijft
hiervoor mensen te vinden.

Wat ook meetelde het feit dat Ton-
ny in haar periode als voorzitter
goed werk heeft geleverd. Met het
oog op de toekomst zie ik het als
een belangrijke taak dat leden en
bestuur samen nog meer betrok-
kenheid bij de vereniging gaan to-
nen. Wij staan in de regio bekend
als een gezellige club en dat moe
ten wij zo houden. Trouwens ik

moet hierbij de naam van Rolien
Hilbolling noemen. Als beheerder
van de kantine doet zij er alles aan
om deze gezelligheid te bevorde
ren", zo zegt de kersverse voorzit-
ter.

GEBREK AAN JONGENS
De volleybalclub Dash heeft mo-
menteel circa 250 leden. Het eerste
damesteam speelt in de promotie
klasse, de heren I spelen in de eer-
ste klasse. In totaal zijn er 21
teams, onderverdeeld in zes da-
lnes, drie heren, twee recreanten
en tien jeugdteams. Wat deze
jeugd betreft, slechts één jongens-
team, de rest ( 8 ) meidenteams.
Bas de Bruijn: " Dat baart ons wel
zorgen, te weinig jongens waar-
door de doorstroming naar de hè
ren ook verder afbrokkelt. Komt
bij dat de meeste jongens vanaf
hun 17e jaar afhaken ( studie,
werk)

In de sporthal spelen verschillende
recreatieve teams die niet bij een
volleybalvereniging zijn aangeslo-
ten. Wij willen die volleyballers
gaan benaderen en vragen of ze lid
van Dash willen worden. Voor hen
ook best gezellig, zo lijkt mij. Daar-
naast willen we gaan proefdraaien
met een jeugdbestimr. Dat kennen
we tot dusver niet, alles valt onder
een technische commissie. Wel-
licht dat we door dit initiatief ook
onze jeugdafdeling en dan met na-
me de jongensgroep kunnen uit-
breiden", zo zegt hij. Een andere
uitdaging of beter gezegd een "
must", is de bewaking van de spon-
soring.

Bas: "Op drie na, worden alle
teams gesponsord, sponsoring van
jaar tot jaar of bijvoorbeeld voor
drie jaren. We moeten alert zijn
dat we deze sponsoring op peil
houden. Voor club en voor de spe
Iers belangrijk dat de kleding
wordt gesponsord of dat ze alles
zelf moeten betalen.

Dus vind ik ook dat de leden moe
ten meehelpen en er samen met
ons, voor moeten zorgen dat de
sponsoring gehandhaafd blijft. Nu
de vereniging inderdaad in een
rustiger vaarwater terecht is geko-
men moet dat lukken, zo zegt de
man die het op zijn beurt weer
leuk vindt voorzitter van de volley-
balclub 'Pelgrum Makelaars Dash'
te mogen zijn!

Schilder Karin Ey en beeldhou-
wer Saskia S.E. de Rooy expose-
ren van 10 oktober t/m 7 no-
vember in Galerie Agnes Raben
aan de Nieuwstad 20.

Van Karin Ey zijn er realistische
olieverfschilderijen van bomen en
bossen en van Saskia S.E. de Rooy
abstracte en figuratieve beelden
van hout en/ of keramiek. Karin Ey
volgde haar opleiding aan de Hoge
School voor de Kunsten in Arnhem
afdeling Vrije Kunsten. In 1989 be
haalde zij haar diploma. Sindsdien

werkt zij als autonoom beeldend
kunstenaar met als hoofd disci-
pline schilderijen. Ook maakte zij
enkele multimediale werken zoals
films en performances.

De expositie wordt zondagmiddag
10 oktober geopend door George
Boellaard en Saskia S.E. de Rooy.
Dan is er tevens een muzikale bij-
drage van Yorgos Valiris en Joost
Lijbaart. De openingstijden van de
expositie zijn van vrijdag t/m
maandagmiddag en op afspraak
(0575) 55 16 47 of (06) 23 88 68 69.

N.B.V.P. vrouwen van nu
Verkeersregels hoe was het ook
al weer.

Woendag avond 13 oktober in de
Herberg komt de Hr Horstman ons

op de hoogte brengen van de laat-
ste ontwikkelingen op het gebied

^van de vele verkeersregels.
Of je nu loopt, fietst of auto rijdt
iedereen heeft er mee te maken.

Kennismaken met
Reilti behandeling
Dinsdag 12 oktober geeft Reiki
Master Arianne Groeneveld (
aangesloten bij Reiki Alliance)
in hotel Het Volkshuis aan de
Houtmarkt 62 in Zutphen een
informatieve lezing over Reiki.

De toegang bedraagt 2 euro en ie
dere belangstellende ontvangt kos-
tenlos een kennis makings behan-
deling. Reiki is genezende energie
die via de handen wordt door gege-
ven. In de lezing zal mevrouw
Groeneveld uitleggen dat iedereen
deze energie van nature heeft.
Door blokkades raakt onze gene-
zende energie op de achtergrond,
soms zo sterk dat we niet meer ge-
loven dat we hem hebben en hem
niet meer gebruiken. Hoe dit her-
steld kan worden is het onderwerp
van de lezing.

Reiki werkt krachtig bij zulke uit-
eenlopende klachten als chroni-
sche vermoeidheid, burn out, al-
lergieën, hyperactiviteit, fibromy-
algie en bij problemen met zwan-
ger worden. Maar ook is je zelf Rei-
ki geven een aangename manier
om de dagelijkse vermoeidheid
diepgaand op te lossen.

Reiki onersteunt het lichaam om
tot een maximaal herstel te komen.

Mevrouw Groeneveld behoort tot
de eerste generatie Reiki Masters
in Nederland. In het weekend van
26- 28 november geeft zij een Reiki
I cursus in Wichmond.

Voor meer info Helios Reiki Cen-
trum (0578) 69 57 57 of helios@-
helioscentrum.nl (Zie advertentie).

Kinderboekenweek
in bibliotheek
De bibliotheek heeft in samen-
werking met de Bruna boek-
winkel, ter gelegenheid van de
Kinderboekenweek van 6 tot 16
oktober voor iedere leeftijds-
groep leuke evenementen geor-
ganiseerd.

De gouden Kinderboekenweek
staat in het teken van muziek.
Voor de jongste kinderen zijn er
kleur- of bouwplaten en voor de
groepen 7 t/m 8 van de basisscho-
len de wedstrijd " Een fluitje van
een cent", waarbij ze een poging
mogen doen om zelf een muziek-
instrument te bouwen van een-
voudige materialen. Kleurplaten,
bouwplaten en de instrumenten
kunnen tot 16 oktober bij de Bru-
na boekwinkel worden ingeleverd.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Voor de jeugd van 12 en ouder is er
een SMS wedstrijd met als op-
dracht, schrijf in een originele
SMS waarom je vriend of vriendin
de bibliotheek moet bezoeken.
Typ je SMS voor 16 oktober in on-
der adres www.info@bibliotheek-
vorden.nl

Woensdag 6 oktober is er vanaf
14.00-16.00 uur in de bibliotheek
open podium voor kinderen en
hun muziekinstrument. Speel je
bijvoorbeeld mondharmonica, vi-
ool, blokfluit, een orgeltje of een
ander instrument kom naar de bi-
bliotheek en speel mee. Vrijdag-
middag 8 oktober is er in de biblio-
theek van 15.00- 17.00 uur "kleu-
ren en tekenen op muziek". Waar
denk je aan, wanneer je naar mu-
ziek luistert? Teken, plak of knip
het. Met de naam erbij, wordt het
resultaat in de bibliotheek geëxpo-
seerd. Woensdag 13 oktober kan er
van 14.00- 16.00 uur in de biblio-
theek geknutseld worden. Er
wordt dan een muzikale mobile
van getekende en gekleurde mu-
ziekinstrumenten gemaakt. Tot
slot van de Kinderboekenweek is
er vrijdagmorgen 15 oktober van
10.30- 11.30 uur in het Dorpscen-
trum een theatervoorstelling van
het "Tol Theater" met als titel " De
baas van het land wil muziek ver-
bieden". Deze voorstelling is be
doeld voor de kindergroepen 5 van
de basisscholen.

Boekenbeurs
De Stichting Veilingcommissie
houdt zaterdag 16 oktober de
jaarlijkse boekenbeurs. De
stichting heeft de laatste tijd ve-
le mooie en waardevolle boe-
ken ingezameld.

Ook gezellige romans, kinderboe
ken, naslagwerken en tijdschrif-

ten zijn in grote getale opgehaald.
Men hoopt al deze artikelen op
een gezellige wijze in de Dorps-
kerk aan de man te brengen.

Dit alles omlijst met een lekker
kopje koffie. De opbrengst is be
stemd voor de restauratie van de
zelfde dorpskerk.



Nieuwe oogst Spaanse
mandarijnen J A O
20 voor € é£ • 7 O

Hollandse andijvie
héél kilo

Nieuwe oogst handperen
Doyenne du Comice <• CA
2 kilo

Knapperige bleekselderijn
per stuk € U •

Er is weer volop vers gesneden Hutspot
Boerenkool en Zuurkool uit 't vat

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

Klein Westland
SPECIAALZAAK IN GROENTEN & FRUIT

DAGELIJKS VERS GESNEDEN PANKLARE GROENTEN
TEVENS UW FRUITMANDEN SPECIALIST!

RAUWKOST SALADES

De salade van de week is deze keer:

SPITSKOOL SALADE
250 gram

c1.50

OJ
01
c
cu
CD

l
IQ

l

vers geschrapte

PARIJSE WORTELTJES
500 gram

€1.25
Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

Aalten - Apeldoorn - Borculo - Borne - Dedemsvaart - Didam - Doesburg - Eibergen
Goor - Haaksbergen - Hardenberg - 's-Heerenberg - Hengelo - Lichtenvoorde

modekoopje
heren
spijkerbroek
mt. 30 - 38
norm. 19,99 per stuk

nu 2 voor:

PERSIVAL
vest
mt. 116-176
norm. 16,99
nu voor:

PERSIVAL
shirt
katoen/lycra
mt. 92-164
norm. 5,75 p.st.
nu 2 voor:

PERSIVAL
broek
'corduroy'
mt. 92-152
norm.
v.a. 19,99
alle maten:

CFASHION ]
mode voor het héle

Lochem - Losser - Neede - Nijverdal - Oldenzaal - Ommen - Raalte - Rheden - Terborg
Tubbergen - Ulft - Vorden - Vriezenveen - Wierden - Winterswijk - Zevenaar

De kernen Vorden, Hengelo, Steenderen, Hummelo/Keppel
en Zelhem blijven hun eigen gezicht behouden.

Weekblad Contact helpt daar mee.

HET TERUGVERDIENEN OP ENERGIE
BEGINT MET DOORDACHT ISOLEREN

$ n» i* onraii*

Kinder
boeken
week
2004,

Kinderboekenweek-
geschenk van Paul Biegel

Zo mooi als Joshua
trompet speelt...

Swing krijg je cadeau bij aankoop van
een kinderboek van
ten minste € 9,99*

'Zolang de voorraad strekt

«r*v».»>nd«ft>o«k«n««eK il

DE KINDERBOEKENWEEK VIERT FEEST VAN 6 t/m 16 OKTOBER

bruna
www.bruna.nl • altijd actueel
RAADHUISSTRAAT 20 - VORDEN

P.S.; Vergeet niet je tekening, bouwplaat of eigengemaakt
instrument in te leveren bij ons. Deze heb je op school

ontvangen. Bij inleveren ontvang je een leuke verrassing.

Streek Lochem
heeft het volledige assortiment

••• van de drie topmerken in isolatie:

- THERMOLAN

- ROCKWOOL

- STYRODUR C.

Absoluut dé ideale isolatie oplossing

voor nieuwbouw en renovatie in:

STEEN - HOUT - STAAL

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

Het juiste isolatiemateriaal voor:
- SPOUWMUREN
- KELDERWANDEN
- VLOEREN
- BUITENGEVELS
- PLAFONDS
- DAKCONSTRUCTIES



S O 50 plus info
^y Stichting Weizij n Ouderen Vorden

VORDEN
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, telefoon (0575) 55 34 05

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 's middags op afspraak.

BIJEENKOMST
MANTELZORGERS
Oktober is de maand van de man-
telzorg. In dat kader willen we ook
in Vorden mantelzorgers eens in
het zonnetje zetten. Daarom
wordt er op woensdagmiddag 20
oktober een bijeenkomst georgani-
seerd in het Dorpscentrum. Alle
mantelzorgers die bij ons bekend
zijn zullen daarvoor worden uitge-
nodigd.

De middag wordt geopend door de
wethouder van Welzijn , de heer
Wichers. Daarna wordt er een en
ander verteld over het steunpunt
mantelzorg en kunt u uiteraard
ook vragen stellen. Na de pauze
die met muziek wordt opgeluis-
terd is er tijd voor ontspanning
met Oudhollandse spelen en
Koersbal. De middag wordt afge-
sloten met een hapje en een drank-
je en een kleine attente voor de
aanwezige mantelzorgers.

Bent u mantelzorger of kent u
mantelzorgers in uw omgeving,
laat het dan weten aan Welzijn
Ouderen,tel 553405. Wij zorgen
dan voor een uitnodiging. Het is
bijna onmogelijk om alle mantel-

zorgers te kennen, want het is
werk dat meestal achter de scher-
men in stilte gebeurt. Daarom is
medewerking van veel mensen no-
dig die hun buurvrouw of buur-
man aanmelden. We hopen dus op
veel telefoontjes.

HULPMIDDELEN
Bij Kitzz (www.kitzz.nl) is een gids
verschenen met de titel "Gids zelf-
redzaam wonen voor ouderen".De
ze gids, die handig is ingedeeld, is
te bestellen via bovengenoemde
website of via telnr. 050 3686257.
In deze rubriek zal in de komende
maanden steeds een aantal artike-
len uit één bepaald hoofdstuk de
revue passeren. Daarna ligt het
boekje ter inzage bij Welzijn Ou-
deren.

Deze maand "persoonlijke verzor-
ging". Dit behoort tot de belang-
rijkste dagelijkse activiteiten die
de meeste mensen graag zo lang
mogelijk zelf willen verrichten.

Enkele hulpmiddelen hierbij zijn:
een antislipmat voor in het bad
of onder de douche, vooral van
belang voor mensen die wat on-

vast op de benen staan, maar ook
voor iedereen die bang is om uit
glijden tijdens het douchen. Zo'n
mat heeft zuignappen aan de on-
derzijde en kan dus niet wegschui-
ven. Verkrijgbaar in een sanitair
zaak, een doe-het-zelf-zaak of bij de
thuiszorgwinkel. Neem voordat u
op pad gaat eerst thuis even de
maat op! In plaats van een mat
kunt u ook veiligheidsstrippen ge
bruiken.

Opblaasbare badlift. Deze lijkt
op een opblaasbare stoel.U legt de
badlift in het bad.U blaast hem op
door op de knop te drukken.vervol-
gens gaat u erop zitten en laat
hem met één druk op de knop
weer leeglopen. U zit dan op de bo-
dem van het bad. Om weer gemak-
kelijk op te staan drukt u opnieuw
op de knop, de lift wordt weer op-
geblazen en u kunt weer gemakke
lijk uit het bad stappen. Te gebrui-
ken bij pijnlijke en stijve heupen
en bij krachtverlies in handen en
armen. Verkrijgbaar bij de thuis-
zorgwinkel.

Kraanopener. Dit is een hand-
greep die u op de draaiknop van de
kraan plaatst. U hoeft dan geen

draaiende beweging met uw pols
te maken. Er zijn verschillende
soorten kraanopeners, die op een
eenvoudige manier over de kraan
gehaakt kunnen worden. Verkrijg-
baar bij hulpmiddelen- of thuis-
zorgwinkel.

Een kam met een verlengd
handvat, een eenvoudig hulpmid-
del, maar een uitkomst voor dege
ne die last heeft van stijve en pijn-
lijke schoudergewrichten. Ver-
krijgbaar bij hulpmiddelen- en
thuiszorgwinkel.

ZORGBOERDERIJ
Zorgboerderijen zijn er in verschil-
lende verschijningsvormen. In dit
artikeltje willen we aandacht be
steden aan de zorgboerderij voor
ouderen. Dit is een vorm van dag-
verzorging voor ouderen die graag
bezig zijn en die affiniteit hebben
met het buitenleven en het werk
op de boerderij.

In een aantal gevallen wordt door
het bezoeken van de dagverzor-
ging de mantelzorg ontlast waar-
door de betrokkene langer thuis
kan blijven wonen.

In de omgeving van Vorden kun-
nen mensen na indicatie door het
RIO terecht op zorgboerderij
"Klein Arfman" in Ruurlo. Deze
zorgboerderij is geopend op maan-
dag, dinsdag en donderdag. Per
dag zijn er ca vijf deelnemers. Men
kan maximaal drie dagen deelne
men, maar wie één maal per week
wil komen is ook welkom. Activi-
teiten waarbij de deelnemers be
trokken kunnen worden zijn o.a.
huishoudelijke en tuinactivitei-
ten, dierenverzorging, verrichten
van klusjes in en om het huis. Er is
echter niets verplicht, wie lekker
wil ontspannen en het voldoende
vindt om rond te kijken, kan ook
deelnemen.

Deelnemen aan de dagverzorging,
of dat nu op de zorgboerderij is of
bij de Wehme, kan alleen als u een
indicatie heeft van het RIO. Deze
indicatie kunt u zelf aanvragen,
tel 0575 581122 of u kunt contact
opnemen met Welzijn Ouderen,
tel. 55 34 05.

WIE GAAT ER MEE
BOODSCHAPPEN DOEN?
In het kader van de internationale
dag voor de ouderen op l oktober
heeft u op 13 oktober a.s. nog de
kans om gratis thuis opgehaald te
worden door een vrijwilliger die
samen met u boodschappen gaat
doen.Wilt u naar de supermarkt of
gaat u liever schoenen kopen? Al-
les is mogelijk als het tenminste in
Vorden is.
Meldt u aan bij voorkeur één dag
van tevoren aan bij Welzijn Oude
ren tel 55 34 05.

Squash

Onlangs is de regionale squash-
competitie van start gegaan.
Squash Centrum Vorden neemt
met acht teams deel aan deze Eu-
regio-competitie. Afgelopen zon-
dag hebben de beide heren-teams,
die uitkomen in de Ie klasse,
thuis gespeeld tegen vier andere
teams.
Vorden l heeft de eerste stap naar
een eventueel kampioensschap
gezet door beide wedstrijden over-
tuigend met 5-0 te winnen. Vor-
den 2 had een zwaarder weekend
maar haalde toch de helft van het
aantal te behalen punten binnen.

Wil je meer weten over squashen?
Kijk dan op www.squashcentrum-
vorden.nl of kom een keer kijken
tijdens een wedstrijd of trainings-
avond.

Turnen

TURNWEDSTRIJDEN SPARTA
Tijdens de rayonkampioenschap-
pen afgelopen zaterdag in Lochem
heeft gymnastiekvereniging SPAR-
TA uit Vorden zeer goed gepres-
teerd. In totaal zijn 9 SPARTA-turn-
sters met een medaille huiswaarts
gekeerd. Daarnaast zijn enkele
turnsters net buiten de prijzen ge
vallen. De uitslagen van deze wed-
strijden zijn als volgt: Op de 5e
plaats zijn geëindigd : Naomi Platenburg, Natasja
van Lingen en Kelly Gotink. Op de 4e plaats zijn
geëindigd: Bo Huurneman, Richende van Daatselaar
en Marissa Steman. Een bronzen plak ging naar: An-
ne Bulten en Paula Bruinsma. Een zilveren plak ging
naar: Cheryl Toebes en Jeanne Hartman Een gouden
plak ging naar: Tecula Rabelink, lieke Spekschoor,
Jet Golstein, Femke ten Have en Marieke ten Have. De
overige turnsters hebben net als deze meiden erg
goed hun best gedaan.

Uitslagen zondag 3 okto-
ber
Vorden l - Hengelo 2: 5-0
Vorden l - Apeldoorn 1: 5-0
Vorden 2 - Sports Planet 1:4-1
Vorden 2 - Hengelo 1:1-4

Programma zondag 17 ok-
tober
Thuis-wedstrijden:
Squash Vorden 6 - Rozendaal
l; Squash Vorden 8 - Rozen-
daal 1; Squash Vorden 8 -
Squash Vorden 6; Squash Vor-
den 5 - Rozendaal 2; Squash
Vorden 5 - Hengelo 8

Uit-wedstrijden:
Squash Apeldoorn 2 - Squash
Vorden 3; Squash Bodyfit l -
Squash Vorden 3; Kerschoten
l - Squash Vorden 4; Leo
Groep l - Squash Vorden 4;
De Huet l - Squash Vorden 7;
Didam 2 - Squash Vorden 7.

I TE KOOP:

| Aardappelen en diverse
n groenten, biologisch geteeld ^

l M. ABBINK |
Heideweversweg 8, 7255 LV Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 00 59

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

ENZERINK

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575)46 74 20

• ook op zaterdag •

www.contact.nl
voor het allerlaatste
plaatselijke nieuws

Wat heeft een slager, bakker, groenteman uit Zelhem er aan
om in Vorden te adverteren?

Hij laat dit graag aan zijn collega's over.
Daarom komt weekblad Contact met verschillende edities,

wat betaalbaar is.

EfKMARKE
Ter Weele wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

Runderriblappen
Extra klasse
500 gram

Boer'n brok
Panklaar 8-10 min. bakken
4 stuks

320

Panklare Hachee
500 gram

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit
eigen slagerij/worstenmakerij
Telefoon (038) 37 641 121
Prijzen/artikelen onder voorbehoud

Voor meer informatie plus een uitgebreide barbecuelijst kijk op www.ter-weele.nl

i e i e tt
Nieuwe breigarens
Tweed • Chenille • Mohair • Wol/Acryl • Effectgaren

Nieuwe breiboeken
Baby • kinderen • dames • heren

Borduurpakketten
Telwerk • voorgedrukt • kussens keus u'rt 500

Sokkenwol
per bol

DMC-
borduurzijde 1»
En nog veel meer borduur-,
brei- en haakmaterialen.

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

BRON
U KUNT DE ZES POLITIEKE PARTIJEN SAMEN ONTMOETEN.
ZE ZIJN TE VINDEN OP:

Wo 27 oktober 20.00 uur Üjsttrckkersdebat in de Gouden
Karper in Hummelo en KeppeL
Organisatie: Journaal
Zelhem/drukkerij Van Barneveld.

Za 30 oktober 11.00 -15.00 uur Start politieke karavaan in
Bronkhorst Vandaar lopend
naar de markt in Steenderen.

Do 4 november 20.00 uur Lijsttrekkersdebat in zaal
Leemreis in Hengelo,
Organisatie: de Bronckhorster.

Za 6 november 11.00 - 15.00 uur Politieke karavaan op de markt
in Vorden.

karavaan op de marktZa 13 november 11.00 -15.00 u<

Wo 17 november verkiejingt endtAvond in en rond
emelfthuis Zei hem.

Ory Radio Ideaal.

Bovemlien kou»en ze individueel nog op veel andere plaatsen.

In contact
met de politiek
Vanaf nu besteden de weekbladen Contact en het
Zelhems journaal wekelijks ruim aandacht aan de
gemeenteraadsverkiezingen van Bronckhorst i.o.
op 17 november.

Uw toekomstige gemeenteraadsleden maken zich
op voor de verkiezingen. Ze laten zich overal zien,
u kunt ze overal spreken. Luister en lees wat ze te
zeggen hebben. Want op 17 november zijn de ver-
kiezingen, en van uw stem hangt veel af! Steun de
ideeën waar u achter staat, help de politici die ze
willen uitvoeren. Als u stemt, wordt u immers
(meegeteld....

www.ideaal.org
Radio Ideaal zorgt dagelijks voor achtergronden bij het
politieke nieuws onder meer van 17.00 -19.00 uur, en op
ma t/m do ook van 22.00 - 23.00 uur. Uitgebreide rijden
en programma's staan op de website. De zender is te
vinden op: FM 105.1, FM 105.8 en FM 106.5. Let op: u kunt
er nu ook stemmen over de stelling in deze krant!

Voor meer informatie over deze krant.

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

En de politieke partijen:
www.d66bronckhorst.nl
www.wdbronckb.orst ju
www.cdabronckhorstjnl
www.bronckhorst.pvda.nl
www.groeiuinks.nl
www.bronckhorst.sgpchiistenunie.nl

Laat uw stem nu ook horen!
Uw antwoorden worden gebruikt bij de debatavonden en tijdens de politieke karavaan.
Reageer deze week op de volgende stelling:

Reageren kan via de website
van radio Ideaal
of
GRATIS per briefkaart naar:
Gemeente Bronckhorst i.o.
Gemeentegriffier
Antwoordnummer 1514
7020 ZX Zelhem

Meningen overjimttfonemi reconstructiewet verdeeld

Boeren en buitenlui
Bronckhorst wil bijdragen aan «en goede uitvoering van het reconstructieplan, to staat in de profielschets.
De nieuwe gemeente gaat dat doen «Is regelgever in bestemmingsplannen, als coördinator en bemiddelaar.
Alles is gericht op een leefbaar platteland. Dat betekent: aandacht voor de toekomstige positie van de agra-
rische bedrijven, én aandacht voor net betuig van nieuwe economische dragers toals recreatie en toerisme,
voor natuurontwikkeling, emovoort. De nieuwe gemeente tal plattelandsvernieuwettde projecten stimule-
ren en tonodig daar ook teïf in bijdragen. Dit «lies is geen gemakkelijke taak. Eind september bijvoorbeeld,
vergaderde de provincie OverQssel tot diep in de nachtety keuuitjes over dit ondenverp. Het maakt voor een
boerenbedrijf een groot verschil hoe de gebieden wonlentoegeweim. Met welke m
portQen aan de slag? Wat gebeurt er met de boeren die niet kunnen of willen groeien? Welke toekomst gaan
de mensen tegemoet die met hun bedrQf stoppen? Wat nx>et er met het platteland gebeuren nu steeds meer
boeren stoppen met hun bedrijf? Het woord is, wederom, aan de politiek. Hun visie op wat een plattelands»
gemeente straks (nog) inhoudt.

WD: Reconstructiewet is achterhaald
"De reconstructiewet is achterhaald", stelt Mar-
ja Hartman-Oosterink, vierde op de lijst van de
WD. "De oorspronkelijke doelstelling van deze
wet was om de intensieve veehouderij een kans
te bieden voor de toekomst. Dit zou door herin-
richting moeten gebeuren. Voortschrijdend in-
zicht en de ontwikkelingen binnen de land-
bouw hebben dit idee ingehaald."

Niet alleen is de reconstructiewet in de ogen
van de WD achterhaald, maar ook zijn de plan-
nen benut om prioriteit te geven aan andere
dan agrarische belangen. Marja Hartman-Ooste-
rink: "De plannen zijn gebruikt om voorrang te
geven aan zaken als natuur, milieu en water
ten koste van de landbouw. Dat is in Bronckhorst in verschil-
lende gebieden het geval, en dat werkt bedreigend. Het
maakt de toekomst onzeker." Agrariërs denken negatief
over de reconstructiewet weet de WD. "Deze wet bevat te
veel belemmeringen om goed agrarisch ondernemerschap
uit te oefenen. Gebieden worden op slot gezet of er komen
planologische claims op bedrijven te liggen. Hierdoor ver-

mindert de waarde zonder dat het verlies ge
compenseerd wordt. Bovendien heeft de over-
heid de geldkraan dichtgedraaid."

NIET OPLEGGEN
Herinrichting van het platteland is met name
voor Bronckhorst helemaal niet nodig, vindt de
WD. "Bronckhorst is in de loop der eeuwen zo
geworden als het nu is. Het zal op zijn tijd ook
weer veranderen, maar dat moet niet van bo-
venaf opgelegd worden. De intensieve vee-
houderij is al flink teruggedrongen. Alleen al in
Toldijk is het aantal stallen verminderd met
tachtig procent. Agrariërs moeten in Bronck-
horst hun gang kunnen gaan. Zij zijn voor een

groot deel de natuurbeheerders van oudsher, door hen heb-
ben wij dit mooie landschap. Bovendien spelen zij in op de
economische ontwikkelingen op het platteland. Denk hier-
bij aan agrotoerisme en streekwinkels. Alles gaat prima als
men de ruimte krijgt ondernemersschap te ontplooien. De
WD wil die ruimte in heel Bronckhorst voor agrariërs waar-
borgen." 7..0.Z.

BRONCKHORST u>
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BRONCKHORST LO.

GroenLinks: Iedereen heeft
baat bij de reconstructiewet

D66: Reconstructieplan mogelijk
te ambitieus
'Grond voor Verandering' is de naam van het
reconstructieplan voor de Achterhoek en de
Liemers. "Goed op elkaar afgestemde verande-
ringen die leiden tot een betere kwaliteit van
het milieu en een leefbaar platteland zijn van
groot belang", aldus Anneke Hac-
quebard, lijsttrekker van D66. "De !S^?/7~"
reconstructie is een soort herinde-
ling, maar dan van het platteland. ^
D66 heeft de ontwikkelingen
steeds met belangstelling gevolgd
en blijft bezorgd over de uitvoer-
baarheid van de plannen. Ze
kosten namelijk erg veel geld."

Uit de miljoenennota blijkt dat er tot
2007 wat geschoven is met de midde
len die voor de reconstructie beschik-
baar zijn, weet Anneke Hacquebard.
"Nu is het de bedoeling dat onder
meer de gemeenten voorfinanciering
mogelijk maken om de plannen toch
goed uit te kunnen voeren.

Dat is wel een erg penibele situatie." Omdat de be-
groting voor Bronckhorst voor 2005 niet beschik-
baar is, valt niet te overzien of die voorfinanciering
van reconstructieplannen haalbaar is. Wel is duide-

lijk dat we in Bronckhorst goed op de geldzaken
moeten letten."

Als er te weinig mogelijkheden om de reconstructie
te financieren zijn, kan dat leiden tot uitstel of mis-

schien zelfs afstel van de plannen.
•••••• "Agrariërs verkeren in onzekerheid

over de continuïteit van hun bedrijf
omdat onduidelijk is of reconstructie-
plannen in hun omgeving gereali-
seerd kunnen worden. Dat vinden we
een ongewenste situatie."

PLANNEN VERSUS GELD
Ruimtelijke inrichting en herinrich-
ting van de gemeente moét gebaseerd
zijn op goede plannen, stelt •Hacque-
bard. Die plannen mogen ook niet op-
houden bij de gemeentegrens. Het
nieuwe Streekplan 2004 voor Gelder-
land speelt daarin een belangrijke rol.

"Maar hoe het met de reconstructie verder gaat,
vindt D66 nog steeds erg onduidelijk. Het recon-
structieplan zou wel eens te ambitieus kunnen
zijn. Dat is jammer want er is erg veel werk verzet.
Maar voor plannen die financieel niet realistisch
zijn, is de komende jaren geen plaats."

"Het is belangrijk dat de politiek
bij de reconstructiewet aan de zij-
lijn blijft", vindt Han Martens-ten
Bloemendal. Zij bekleedt de twee-
de plaats op de lijst van Groen-
Links. "Diverse belangengroepen
overleggen samen om alles op één
lijn te krijgen, en dat gaat heel
goed."

GroenLinks juicht de reconstructie-
wet toe, stelt Han Martens-ten Bloe-
mendal. "Organisaties die elkaar
vroeger vaak in de weg stonden, gaan
met elkaar om de tafel om een goed
plan te ontwerpen. Belangengroepen
als het waterschap, milieuorganisa-
ties en agrariërs zijn het behoorlijk
met elkaar eens." Door
deze wet komen ecolo-
gie en economie met el-
kaar in balans.

Het één hoeft niet ten
koste te gaan van het an-
der. "De reconstructie
wet wil een goede ruim-
telijke structuur en een
goed woon-, werk-, en
leefklimaat bevorderen.

Dan weten agrariërs ein-
delijk waar ze aan toe
zijn, bijvoorbeeld of ze

kunnen uitbreiden of niet. Dat was
lang onzeker. Iedereen kan tevreden
zijn met een duidelijke, goede en
evenredige verdeling. Kortom, een
win-win situatie."

ZELF VERDELEN
In het verleden is de verdeling van
het landelijk gebied niet altijd even
goed gegaan, vindt GroenLinks. "Wa-
terschap, milieu, landbouw en recre-
atie hadden tegenstrijdige belangen.

Maar het gaat om het gehele leefge-
bied. Natuurgebied in stand houden
of agrarische belangen behartigen:
het is allebei even belangrijk.

De belangenorganisa-
ties moeten zelf de ver-
deling gestalte geven,
dat is niet aan de poli-
tiek. Groepen kunnen
elk een eigen geluid la-
ten horen zonder dat
het negatief uitpakt
voor de ander.
Wel moet de politiek
voldoende financiële
middelen paraat heb-
ben voor als de plannen
uitgevoerd worden. We
houden de vinger aan de
pols."

PvdA: Overkoepelende visie belangrijk voor vitaal platteland
Een ding is duidelijk: de reconstructiewet doet veel stof opwaaien.
"In elke gemeente laait een discussie op over de toekomst van het
platteland, zegt Jan Beverdam. "Het is ondoenlijk dat alleen al in de
Achterhoek over elk punt apart gediscussieerd wordt en overal een
ander beleid wordt gevoerd. Elke gemeente heeft specifieke lokale
belangen. Wil je de kwaliteiten van het landschap goed in stand
houden, dan moet de hogere overheid in overleg met belangheb-
bende organisaties dit regelen. Dat is zakelijker en democratisch."

Eén groot Bronckhorst is goed voor het ontwikkelen van landschapsplan-
nen, vindt Jan Beverdam. "We kunnen een reconstructieplan voor een
groot gebied maken. Het allerbelangrijkste is dat zo'n plan centraal en

CDA:
Meer kansen en flexibiliteit
Nummer drie op de lijst van het
CDA Paul Seesing is positief
over de reconstructiewet. Als
gemeenteraadslid in Hengelo
ziet hij hoe voorzichtige eerste
stappen gezet worden om het
plan vorm te geven. "Het recon-
structieplan is in procedure.
Hengelo en Vorden werken aan
een nieuw bestemmingsplan
buitengebied waarin het recon-
structieplan verwerkt is. Dit be-
tekent meestal meer mogelijk-
heden en meer flexibiliteit, en
dat is precies waar het CDA
naar streeft."

De reconstructiewet is een plan
met ambities, ziet Paul Seesing.
"In het plan staan ecologische ver-
bindingszones. Ook zijn gelden op-
genomen om het landschap te ver-
sterken. Er zijn grootse plannen
maar die kunnen alleen gehaald
worden als het rijk en de provincie
hun financiële verantwoordelijk-
heid nakomen." Het reconstructie
plan geeft enkele natuurgebieden
aan die beschermd moeten wor-
den door een zone.

Uitbreiding, hervestiging of nieu-
we vestiging van intensieve vee-
houderij is op die plekken onmo-
gelijk. Het grootste deel van Bronck-
horst staat echter aangemerkt als
verwevingsgebied, waar verschil-
lende functies naast elkaar blijven
bestaan. Belangrijkste drager is de

landbouw. Seesing: "Concentratie
van veeteelt of landbouw is niet
aan de orde. Als er nieuwe inten-
sieve bedrijven bij komen, dan
gaat de voorkeur in het reconstruc-
tieplan uit naar het gebied ten
noorden van Halle, 't Wolfersveen."

LANDBOUW VOOROP
De agrariërs zelf hebben een ge
zonde hoeveelheid wantrouwen,
vindt Seesing. "Over het algemeen
zien ze wel kansen.

Het is bovendien belangrijk dat ze
eindelijk meer duidelijkheid krij-
gen over hun mogelijkheden voor
de toekomst. Landbouw is een be
langrijke economische pijler voor
het hele buitengebied. De gemeen-
te moet er alles aan doen om land-
bouw mogelijk te maken en te be
houden, daarin nemen wij onze
verantwoordelijkheid.

Daarnaast
zal recrea-
tie en toe
risme een
belangrijke
drager wor-
den.

Het is nood-
zakelijk het
landschap
aantrekke
lijk te hou-
den."

wettelijk vastgelegd wordt. Daar is een overkoepelende plattelandsvisie voor nodig. Iemand moet daarin verant-
woordelijkheid nemen." En dat is volgens Beverdam precies wat de reconstructiewet doet. In grote lijnen is de
PvdA dan ook blij met de ontwikkelingen. "Het is begonnen met een agrarische insteek, maar nu is het breder.
In het belang van de toekomst van het platteland wordt tevens gekeken naar recreatie, wonen, werken en na-
tuur. Om een goed leefklimaat in stand te houden heb je ook een goede economie nodig."

GELD
Er hoeft wat Jan Beverdam betreft niet zo gek veel in Bronckhorst te veranderen.
"De agrariërs beseffen dat het belangrijk is om goed met het landschap om te gaan.

De verdeling van gebieden die bestemd worden voor landbouw en landschap is al vrij
goed. Er moet iets gebeuren om ook in de toekomst een vitale plattelandsamenleving
te waarborgen. Dat ziet iedereen wel in."

Alleen....het moet wel betaalbaar zijn. Beverdam: "Financiën vormen het grootste
knelpunt. Een gemeente die net is samengevoegd moet veel kosten maken, alleen al
om voorzieningen in stand te houden. Volgens de eerste schattingen kost het recon-
structieplan de gemeente Bronckhorst 760.000 euro per jaar. Het is dus zaak om op
lange termijn geld te reserveren, want de PvdA vindt uitvoering van de reconstructie
wet wel heel belangrijk."

CU/SGP: Landschap behouden voor
volgende generaties
Zwier van der Vegte, nummer vijf op de lijst
ChristenUnie-SGP (CU/SGP), vindt de reconstruc-
tiewet een middel om te zorgen dat het land-
schap goed beheerd wordt. "Verduurzaming
wordt te pas en te onpas geroepen, maar dit is
een onderwerp waar het echt op van toepassing
is. We moeten onze kinderen recht in de ogen
kunnen kijken als we ze vertellen wat we met dit
mooie gebied hebben gedaan."

Voor Zwier van der Vegte staat het als een paal boven
water: Bronckhorst is een "gigantisch mooi gebied.
De plannen voor deze streek zijn behoorlijk versnip-
perd. Verschillende overheden en organisaties heb-
ben plannen met het landschap, ieder kijkt er vanuit
een ander gezichtspunt naar.

In de reconstructiewet worden die plannen in kaart
gebracht en op elkaar afgestemd. Over deze plannen
wordt gecommuniceerd met de belanghebbenden in
dit gebied. Momenteel is het stadium van plannen
maken zo goed als voorbij. En zodra Bronckhorst als
één grote gemeente gaat functioneren, begint de uit-
voering."

NIET OP SLOT
Er is al in kaart gebracht wat de herindeling en be
stemming van het platteland voor Bronckhorst onge
veer inhoudt: nu komt het aan op de uitvoering. Van
der Vegte: "In Bronckhorst komt nergens een stukje
'ontwikkelingsgebied'. Nergens zo'n gebied waar in-

tensieve veehouderij bedrijven optimaal kunnen
groeien, dat is voor de betreffende bedrijven een po-
tentieel gevaar. Sommige bedrijven moeten ver-
plaatst worden. Dat kan volgens ons alleen met een
volledige vergoeding.

Bovendien moetje er voor waken datje Bronckhorst
volledig op slot zet. Dat tast de vitaliteit van het plat-
telend aan."

Willen we het buitengebied beheersbaar houden
dan zijn de agrariërs onmisbaar, zij beheren
dan vijftig procent van die ruimte, vindt de CU/SGP.
"Het is belangrijk dat alle partijen een goede manier
vinden om het landschap met de daarin aanwezige
functies goed te beheren. Landbouw én natuur-
waarden moeten we in
stand houden.

Ook waterbeheer en kwa-
liteit, recreatie en wonen
zijn belangrijke thema's."
Van der Vegte vraagt zich
af of de plannen niet te
ambitieus zijn voor het
beschikbare budget. "Vol-
gens mij kost het langdu-
rig geld om dit landschap
goed te beheren. Dit
vraagt om een duurzame
financieringsvorm."
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Gemeente Vorden
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel: (0575) 55 74 74
Fax: (0575) 55 74 44
E-mail: gemeente.vorden@vorden.nl
Bezoekadres: Horsterkamp 8,
7251 AZ Vorden

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

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

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

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

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

«-^CPFrnouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

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

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

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

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

13.30-20.00 uur
•Zaterdag: 10.00-12.00 uur

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

Vandalisme skatebaan

Tot onze grote teleurstelling zijn
de afgelopen weken vernielingen
aangericht bij de skatevoorzie-
ning aan het Wiemelink in Vor-
den. Van de oude skatebaan is een
leuning afgebroken en bij de
nieuwe skatebaan is het achter-
scherm losgemaakt en vervolgens
ook afgebroken. De gemeente
heeft bij de politie aangifte
gedaan van de vernielingen.

Een vervelende zaak, niet alleen
kosten de reparaties veel geld, het
is natuurlijk ook zeer teleurstel-
lend en gevaarlijk voor de skaters
die met veel plezier gebruik
maken van de baan.

De nieuwe funramp ontkwam ook niet
aan de vernielingen.

OP DE WEBSITE

Heeft u al eens een kijkje
genomen op www.vorden.nl?
Bijvoorbeeld om meer te weten
te komen over het aanvragen van
een bouwvergunning, de Vangnet
regeling huursubsidie of de
gehandicaptenparkeerkaart?

Nieuwbouw gemeentehuis
Bronckhorst vordert gestaag
Ondanks het soms behoorlijk re-
genachtige weer van vorige week,
lukt het bouwbedrijf De Groot
nog steeds om de nieuwbouw van
het kantoor aan de Banninkstraat
volgens schema te bouwen.
Ondertussen zijn alle verdiepings-
vloeren en dakelementen ge-
plaatst. De contouren van het
gebouw zijn nu volledig zicht-
baar. Een groot deel van de ramen
is inmiddels ook gezet. Zodra het
dak door de dakdekker volledig
van dakbedekking is voorzien, is
het binnenwerk aan de beurt. Met
het plaatsen van de binnenwan-
den wordt verdergegaan en de
ingehuurde installatiebedrijven
kunnen hun werk gaan doen. Het
is de bedoeling dat, afhankelijk
van het weer, binnenkort ook
met de terreininrichting wordt
gestart.

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

U kent de gemeentegids als een
naslagwerk boordevol informatie
over verenigingen, scholen, stich-
tingen, bedrijven en instellingen
in de gemeente waar u woont.
Natuurlijk komt er van de nieuwe
gemeente Bronckhorst ook één
gids. Hierin komt de informatie
van alle vijfde gemeenten én van
de nieuwe gemeentelijke organi-
satie die vanaf l januari 2005 een
feit is. Bovendien is de gids voor-
zien van een bijlage met de open-
bare telefoonnummers van inwo-
ners van de Bronckhorst-gemeen-
ten. Handig, omdat in ieder geval
in 2005 de plaatsen die Bronck-
horst gaan vormen nog in
verschillende KPN-telefoongidsen
staan.

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

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

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

Individuele bijzondere bijstand
Omdat geen mens hetzelfde is

Het kan ons allemaal over-
komen. U wordt plotseling
geconfronteerd met hoge
kosten. Bijvoorbeeld door een
medische behandeling waarvan
de ziektekostenverzekering
slechts een deel vergoedt. Of
u krijgt een bril of u moet
vanwege uw gezondheid een
speciaal dieet volgen. Als u deze
kosten niet kunt betalen en u
kunt hiervoor elders ook geen
bijdrage krijgen, dan kunt u bij
de gemeente aankloppen voor
individuele bijzondere bijstand.
Het maakt niet uit of u jong of
oud bent, met een tijdelijk pro-
bleem of een chronische ziekte
of handicap te maken heeft. Als

het maar bijzondere kosten zijn
die voor u in medisch of sociaal
opzicht noodzakelijk zijn.

Voorbeelden van bijzondere kos-
ten zijn:
• Medische behandelingen

waarvoor u zich niet kunt ver-
zekeren of waarvan uw ziekte-
kostenverzekering slechts een
deel vergoedt

• Medische voorzieningen als
brillen, kunstgebitten, hoor-
toestellen, orthopedische
schoenen, prothesen en
speciale diëten

• Extra stookkosten bij ziekte,
personenalarmering, warme
maaltijdvoorziening, eigen

bijdrage thuiszorg, eigen bij-
drage ziekenvervoer, bezoek-
kosten voor elders verpleegde
of verzorgde gezinsleden

• Een toeslag voor hoge woon-
kosten als u (nog) geen huur-
subsidie krijgt, kosten voor
kinderopvang

Niet alle mogelijkheden zijn ge-
noemd. Als uw kosten er niet bij
staan, aarzel dan niet contact
op te nemen met een van de
medewerkers van de afdeling
sociale zaken en vraag of uw
kosten voor vergoeding in
aanmerking komen.

Met de bijzondere bijstand
levert de gemeente maatwerk.

Geen mens is namelijk
hetzelfde. Wat voor u geldt,
geldt misschien weer niet voor
uw buurman. Daarom houdt de
gemeente bij het toekennen van
individuele bijzondere bijstand
zoals de naam al zegt nadruk-
kelijk rekening met uw persoon-
lijke omstandigheden. Zoals
gezinssituatie, financiële om-
standigheden etc. Ook de hoog-
te van de vergoeding is afhan-
kelijk van uw persoonlijke om-
standigheden. Het kan voorko-
men dat u bij bepaalde uitgaven
toch een deel zelf moet betalen
omdat uw inkomen net te hoog
is om voor volledige vergoeding
in aanmerking te komen.



Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad uitkomst vergadering
klankbordgroep raad Bronckhorst van 22 september
De klankbordgroep Bronckhorst
(hierin zitten afgevaardigden van
alle politieke gemeenteraadsfrac-
ties van Vorden, Hengelo, Steende-
ren, Hummelo en Keppel, Zelhem)
heeft ingestemd met een vergader-
structuur van de nieuwe gemeente
raad. Naast de reguliere maande-
lijkse besluitvormende raadsverga-
dering komen er in de nieuwe
gemeente Bronckhorst twee
raadscommissies: een commissie
kaderstelling en regelgeving, en
een commissie beleidsevaluatie en

controle. De eerste commissie is
actief aan de voorkant van het
beleidsproces. Daar wordt de
discussie gevoerd tussen politieke
partijen, eventueel aangevuld met
deskundigen, burgers en wet-
houders. De gemeenteraad kan op
grond van wat in deze commissie
wordt besproken een standpunt
innemen en kiezen voor bepaald
beleid. Burgemeester en wethou-
ders voeren dat beleid uit, tezamen
met de ambtenaren van de
gemeente. De raadscommissie

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

beleidsevaluatie en controle gaat
vervolgens toezien op hoe zaken
zijn uitgevoerd. De klankbordgroep
heeft ingestemd met deze verga-
derstructuur voor de nieuwe
gemeenteraad. Met twee raads-
commissies: een commissie kader-
stelling en regelgeving, en een
commissie beleidsevaluatie en
controle, ontstaat een structuur
die u als inwoner helderheid en
goede inspraakmogelijkheden
biedt. De commissies nieuwe stijl
worden na enige tijd door de

nieuwe gemeenteraad geëvalueerd.

De klankbordgroep wil dat de
nieuwe gemeenteraad de OZB
tarieven vaststelt. Over de harmo-
nisering van de andere belasting-
tarieven wordt gesproken in de
eerstvolgende openbare vergade-
ring van de klankbordgroep op
20 oktober a.s. om 20.00 uur in
het gemeentehuis van Hengelo.
Over de financiële positie van
Bronckhorst krijgt de klank-
bordgroep tijdens deze vergade-

ring ook meer informatie. De
gemeente Bronckhorst i.o. onder-
steunt de publiciteit rondom de
verkiezingen financieel. Het
betreft een reeks aan activiteiten
die de zes politieke partijen met
de raadsgriffier en een commu-
nicatieadviseur hebben opgesteld.
Hiertoe is besloten omdat de
gemeente veel waarde hecht aan
een hoge opkomst bij de tussen-
tijdse gemeenteraadsverkiezingen
op 17 november a.s. U gaat toch
zeker ook naar de stembus!

Vergunningen
L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Schuttestraat l, voor het bouwen van een dakkapel

R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg l, voor het verbouwen van een schuur tot ontvangstruimte,

vrijstelling voor: bestemmingsdoeleinden
• Dorpsstraat Ib en c in Wichmond, voor het bouwen van een twee-onder-één-kap-

woning, vrijstelling voor: vaststellen nieuw hoofdgebouw
• Heidepolweg 4, voor het vervangen van diverse bijgebouwen door één

bijgebouw, vrijstelling voor: vervangende nieuwbouw bijgebouw
• Insulindelaan 2, voor het verbouwen van een woning en het bouwen van een

logiesgebouw, vrijstelling voor: het vergroten van het hoofdgebouw

S l o o p v e r g u n n i n g e n
• Insulindelaan 2, voor het geheel slopen van een bedrijfsgebouw en het

gedeeltelijk slopen van een dienstwoning

M o n u m e n t e n v e r g u n n i n g e n
• Baakseweg l, voor het verbouwen van een schuur tot ontvangstruimte

Ka p v e r g u n n i n g e n
• Insulindelaan 2, voor het vellen van: l notenboom, 5 coniferen, l taxus, l hulst

en l prunus

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout, adres: lindeseweg 30,

in periode van 6 t/m 20 oktober

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het venten met oliebollen op 6 november in de

gemeente Vorden
• Vergunning verleend voor het houden van een collecte door het inzamelen van

statiegeldbonnen en het plaatsen van collectebussen in de supermarkten in de
gemeente op 5 en 6 november

• Vergunning verleend voor het houden van een hobbybeurs op 14 november van
10.30 tot 17.00 uur in het Dorpscentrum

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

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de nieuw- en verbouw van het pand op de hoek van de Dorpsstraat
en de Insulindelaan (Insulindelaan 2) is de Insulindelaan tussen de Dorpsstraat en
de Kerkstraat van l oktober 2004 tot l februari 2005 of zoveel langer of korter als
nodig is afgesloten van het verkeer. De kruising van de Insulindelaan met de
Kerkstraat blijft alleen beschikbaar voor voetgangers en fietsers. Het eenrichtings-
verkeer op de Insulindelaan tussen de Kerkstraat en de Molenweg wordt zolang de
werkzaamheden duren opgeheven. De woningen aan de Insulindelaan zijn
daardoor vanaf de Molenweg te bereiken.

Gemeenteraadsverkiezing Bronckhorst
De verkiezing voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Bronckhorst is op
17 november a.s. Als grootste van de vijf gemeenten die Bronckhorst gaan vormen,
is Zelhem aangewezen om de organisatie van de verkiezing op zich te nemen. In
Zelhem komt ook het hoofdstembureau waar alle stemmen na sluiting van de
stembureaus in de vijf gemeenten worden verzameld en de uitslag bekend wordt
gemaakt. Voor u als kiezer is onderstaand bericht van belang:

S t e m m e n i n e e n s t e m b u r e a u n a a r k e u z e
De burgemeester van Zelhem maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bronckhorst op
17 november 2004 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in
een stembureau naar keuze.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij afdeling burgerzaken van de gemeenten: Hengelo Gld.; Hummelo en
Keppel; Steenderen; Vorden en Zelhem zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te
mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt),

moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 5 oktober 2004
als kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan
om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.

4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart
gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk
op de vijfde dag voor de verkiezing de oproepingskaart over te leggen bij Bureau
verkiezingen van zijn/haar woonplaats op 5 oktober 2004.

2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart
gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerk(st)ers burgerzaken van de
gemeenten: Hengelo Gld.; Hummelo en Keppel; Steenderen; Vorden en Zelhem.

S t e m m e n b i j v o l m a c h t
De burgemeester van Zelhem maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bronckhorst op
17 november 2004 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen
stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij afdeling burgerzaken van de gemeenten Hengelo Gld.; Hummelo en
Keppel; Steenderen; Vorden en Zelhem zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing,
door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar
hij/zij op 5 oktober 2004 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is
toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen
deelnemen.
4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op
5 oktober 2004 als kiezer zijn geregistreerd.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst
van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere
kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepings-
kaart aan die kiezer over te dragen.
7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op 5 oktober 2004 in
hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.
8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar
eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever is
niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerk(st)ers burgerzaken van de
gemeenten Hengelo Gld.; Hummelo en Keppel; Steenderen; Vorden en Zelhem.

Bestemmingsplannen
V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g
• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan (met toepassing van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) vrijstelling te verlenen
van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1982' voor het vernieuwen en vergroten
van een bijgebouw op het perceel Schuttestraat l in Vorden.

• Burgemeester en wethouders van Vorden zijn van plan met toepassing van
artikel 8, lid 5 van het bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992' vrijstelling
te verlenen voor het bouwen van een schutting op het perceel Pieter van
Vollenhovenlaan 3. Deze vrijstelling maakt een grotere hoogte dan 2 m voor de
schutting mogelijk (feitelijke hoogte van de schutting wordt 2,40 m ten opzichte
van het maaiveld).

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 7 oktober t/m
3 november 2004 ter inzage op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder
schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

V o o r n e m e n m e d e w e r k i n g v r i j s t e l l i n g L a r e n s e w e g 4
Burgemeester en wethouders zijn van plan (met toepassing van artikel 17 WRO),
tot l juni 2005 vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Buitengebied
1982' voor het plaatsen van een stacaravan op het perceel Larenseweg 4 in Vorden.



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

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 7 t/m 20 oktober
2004, ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk
zienswijzen aan ons kenbaar maken.

G o e d k e u r i n g G e d e p u t e e r d e S t a t e n Pa ra p l u b e s t e m m i n g s -
p l a n ' P r o s t i t u t i e 2 0 0 3 '
Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat met ingang van
7 oktober t/m 17 november 2004, voor een ieder op het gemeentehuis, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage ligt het door
Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurde Paraplubestemmingsplan
'Prostitutie 2003'.

Dit plan vormt een partiële herziening van alle bestemmingsplannen waarin
bestemmingen zijn opgenomen waarbinnen aan seksindustrie gelieerde
bedrijven/activiteiten zich zouden kunnen vestigen/ontwikkelen. De herziening
sluit directe mogelijkheden in die plannen uit, maar biedt, mits wordt voldaan
aan nadere randvoorwaarden en via een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11 WRO,
ruimte voor maximaal één vestiging in de gehele gemeente binnen een
aangewezen zone langs de Den Elterweg.

Diegene die tijdens de terinzagelegging van het vastgestelde plan bedenkingen bij
gedeputeerde staten heeft ingediend en diegene die kan aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest zich overeenkomstig artikel 27, eerste of tweede lid,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten te wenden kan
tegen de goedkeuring, gedurende de termijn van terinzagelegging, beroep
instellen. U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunt u de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, binnen de beroepstermijn, vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Het besluit tot goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de termijn van
terinzagelegging, tenzij om voorlopige voorziening is gevraagd. Het besluit treedt
dan niet in werking totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g m e l d i n g e n
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 8 oktober t/m 4 november 2004 ter inzage een melding artikel 8.41 Wet
milieubeheer van:
• de heer A.G. Winkel, Gazoorweg 4a, 7251 HH Vorden voor het wijzigen van een

melkrundveehouderij, volgens het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer,
op het perceel plaatselijk bekend Gazoorweg 4 in Vorden.

. O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t we r p - b es l u i t ( a r t . 8 .23 W m )
" " i n het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de

openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 8 oktober t/m 21 oktober 2004 ter inzage het ontwerp-besluit voor het
ambtshalve aanpassen van de milieuvergunning van:
• de heer H. Meijerink, Rommelderdijk l, 7251 MB Vorden, adres van de inrich-

ting: Ruurloseweg 85, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie D, nr. 1971

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is de aanpassing van de voorschriften opgesteld onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met het belang van de
bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk

als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
22 oktober 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 22 oktober 2004.

O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g o n t w e r p - b e s l u i t ( a r t . 13 .4 W m b
e n a r t . 3 : 1 9 A w b )
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied/bureau milieu, en in de
openbare bibliotheek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang
van 8 oktober tot en met 4 november 2004 ter inzage het ontwerp-besluit op de
aanvraag van:
• de heer G. Burkink, Polweg 6, 7234 ST Wichmond, voor: een nieuwe, de gehele

inrichting omvattende, vergunning voor een varkenshouderij, datum aanvraag:
28 juni 2004, adres van de inrichting: Polweg 6 in Wichmond, kadastraal bekend
gemeente: Vorden, sectie S, nr. 543 / 544

• maatschap Uilenreef, Kostedeweg 11, 7251 MZ Vorden, voor: een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende, vergunning voor een melkrundveehouderij,
datum aanvraag: 30 juni 2004, adres van de inrichting: Kostedeweg 11,
kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie O, nr. 124

Strekking van het ontwerp-besluit:
Voor zover thans rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de
milieubelasting van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving,
is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen zowel schriftelijk
als mondeling door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter
inzagelegging. Schriftelijke bedenkingen moeten bij ons worden ingediend vóór
5 november 2004. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als
indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel,
tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Mondelinge
bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot 5 november 2004.

Behandeling bouwplannen door welstandscommissie
Op 12 oktober 2004 vanaf 09.30 uur behandelt de rayonarchitect van de welstands-
commissie in het gemeentehuis van Vorden de, van 23 september t/m 7 oktober,
voor beoordeling ontvangen bouwplannen. Omvangrijke bouwplannen en plannen
die hij niet direct positief beoordeelt, worden op 14 oktober behandeld in de vol-
tallige welstandscommissie. Een lijst met de door de rayonarchitect te behandelen
bouwplannen ligt vanaf 8 oktober 10.00 uur ter inzage bij de afdeling volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening (koetshuis) en wordt tevens bekendgemaakt op het
publicatiebord. Ook komt de lijst op de website van de gemeente (www.vorden.nl).

De te behandelen bouwplannen moeten uiterlijk 7 oktober om 12.00 uur bij de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening worden ingediend. Alleen plan-
nen die ook planologisch acceptabel zijn, worden aan de welstandscommissie voor-
gelegd.

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

Pelgrum makelaars DASH
Pelgrum makelaars DASH da-
mes l behaalt volle winst
In de eerste uitwedstrijd moesten
de dames van Dash het opnemen
tegen Orion dames 2, uit doetin-
chem. Omdat het team niet volle-
dig was, werd het ondersteund
door Martine Slütter en Lise El-
brink van meisjes BI. In de eerste
set speelde Dash net iets sterker
dan Orion, ondanks het feit dat
het een rommelig spel was met
veel onnodige fouten aan beide
kanten. Dash kon deze set wel
binnenhalen, met 19-25. De twee
de set bouwde Dash een voor-
sprong op (18-23), die ze nog bijna
uit handen zouden geven. De set
werd op het nippertje gewonnen
met 24-26. De derde set gaf zo'n
beetje het zelfde beeld als de vori-
ge sets. Rommelig spel maar Dash
was wel iets sterker. Ook deze set
werd winnend afgesloten, met 22-
25. In de vierde set kwam Orion
snel op een voorsprong van 7-1
door een hoge servicedruk. Maar
de dames van Dash gingen voor de
5 punten en wouden deze set niet
laten liggen. Met name door een

goede invalbeurt van Martine Slüt-
ter en de inzet van de rest van het
team gebeurde dit ook niet. De set
werd gewonnen met 21-25. De
tweede 5 punten zijn binnen! De
volgende wedstrijd wordt ge-
speeld tegen Bovo uit Aalten om
17.00 in Vorden.

Competitie voor meisjes BI PM
Dash begonnen.
Zaterdag vertrok het meisjes BI
team van PM Dash, met gloednieu-
we truien van de sponsor, mode-
huis Visser in Vorden, naar Doetin-
chem voor de eerste competitie
wedstrijd in de hoofdklasse tegen
Huevo Orion. Deze vereniging die
met de heren in de eredivisie en
met de dames in de eerste divisie
uitkomt, beschikt over een groot
aanbod aan jeugd. Ook PM Dash
heeft een groot jeugdaanbod, op
dit moment voornamelijk in de
circulatievolleybal en de B-jeugd,
waar drie teams uit geformeerd
zijn. De eerste set konden de Vor-
dense meiden vrij makkelijk win-
nen dankzij een goede service,
waardoor de Doetinchemmers

geen aanvalsdruk konden zetten.
Aan Vordene zijde verliep de pas-
sing goed, waardoor zij gevarieerd
konden aanvallen. De middenaan-
val kon vaak aangespeeld worden.
In de tweede set kwam Huevo
Orion beter in het spel. Dash werd
meer onder druk gezet waardoor
meer fouten werden afgedwon-
gen. Toch wist Dash op het juiste
moment een tandje bij te schake
len, waardoor ook deze set in
winst werd omgezet. De derde set
was een kopie van de eerste, hoge
servicedruk van Dash waardoor
Huevo Orion weinig aanvallend
spel kon laten zien. In de vierde en
laatste set moesten de meiden van
Dash geconcentreerd blijven spe
len om de volle winst te pakken.
Door enkele spelerwisselingen
ontstonden er begin van deze en-
kele misverstanden, maar op tijd
kon Dash de set naar zich toetrek-
ken, waardoor de eerste competi-
tiewedstrijd met 04 werd gewon-
nen.

Het BI team van Dash bestaat het
seizoen 2004 2005 uit de volgende

speelsters: Lise Elbrink, midden-
en buitenaanval; Martine Slütter,
buitenaanval; Karin Kamphuis,
buitenaanval; Ilse Waarle, spelver-
deling; Hanneke Kamphuis, spel-
verdeling; Denise de Hart, midden-

aanval en spelverdeling; Jonen
Steenblijk, middenaanval; Marije
Heijink, buitenaanval; Kimly Bes-
selink, buitenaanval; Trainer/co-
ach: Gerrit Limpers; Sponsor: Mo-
dehuis Visser.

UITSLAGEN:
Vrijdag l oktober
Mintonette D4 Pelgrum Dash D6 1-3

Zaterdag 2 oktober
WIK
Longa '59
Huevo '85
Dijkman WSV
Doe Stap Orion
Doe Stap Orion
Sv Halle

Pelgrum Dash
Pelgrum Dash
Pelgrum Dash
Pelgrum Dash
Pelgrum Dash
Pelgrum Dash

Dl
D5
MB1
MCI
D2
H3
MCI

MB3
H3
MB2
D4
D5
Hl

Pelgrum Dash
Pelgrum Dash
Pelgrum Dash
Pelgrum Dash
Pelgrum Dash
Pelgrum Dash
Pelgrum Dash

Blok '71
Blok '71
Longa '59
Dynamo Neede
Harfsen
Vios Eefde

D2
D3
MB1
MCI
Dl
H2
MC2

MB1
H2
MB1
D5
D3
H2

3-2
3-1
0-4
4-0
0-4
3-1
Niet ontv.

3-1
3-1
3-1
1-3
4-0
3-1

Programma 9 oktober 2004: zie www.wdash.nl
Ook voor meer informatie over Pelgrum Makelaars Dash.



Voetbal

RATTI
Programma 9 oktober
Ratti 4 - Grolse Boys 2; WHCZ C4 -
Ratti Cl; DW D5 - Ratti Dl; Ratti El
- Be Quick Zutphen E3; Concordia
WehlF4-Ratti Fl.

Zondag 10 oktober
Ratti l - Ede/Victoria 1; Ratti 2 -
Pax 9; Zelhem 6 - Ratti 3; Ratti l -
RVW l (dames).

RATTI DAMES
UNITAS '28 l - RATTI l
Deze zondagochtend stond ervoor
de dames van Ratti een bus klaar
voor de uitwedstrijd tegen Unitas
'28 in Wamel, geregeld door Fr-
eerk Boekelo de voorzitter van Rat-
ti. Een leuk gebaar van de voorzit-
ter voor de dames, die dit seizoen
door promotie voor een aantal
wedstrijden vrij ver moeten rei-
zen. Vanaf de eerste minuut zat
Ratti niet lekker in de wedstrijd.
Opbouwend liep het niet goed en
het middenveld kon geen aanslui-
ting vinden met de voorhoede, zo-
dat er weinig kansen gecreëerd
werden. Unitas '28 had het over-
wicht in de wedstrijd, maar kon de
kansen in het begin van de wed-
strijd nog niet benutten. Na een
half uur spelen wist Unitas vanuit
de corner de openingstreffer te
maken en bleef ook hierna de wed-
strijd domineren. Mede door een
aantal reddingen van keepster Ma-
rijn Bontje en door goed verdedi-
gen van Ratti bleef de achterstand
voor rust beperkt tot 1-0. Direct na
rust kon Ratti een paar keer aan-
vallen. Genie Brummelman maak-
te een goede actie en probeerde
voor te geven op Petra Oosterdijk,
maar zij kon de bal net niet intik-
ken. Ook Yvonne Wenzkowski had
nog een mooie soloactie richting
goal, maar Ratti wist de stand niet
gelijk te maken. Daarna nam Uni-
tas het initiatief weer over en wist
in tegenstelling tot de eerste helft
hun kansen nu wel goed te benut-
ten. In korte tijd werd Ratti verrast
en liep de achterstand uit tot 4-0,
tevens de eindstand. Volgende
week mogen de dames van Ratti
weer thuis spelen tegen RVW uit
Renkum, waar zij er weer vol voor
gaan om de drie punten in Kranen-
burg te houden.

SOCII
Het eerste team van Socii mocht
samen met diverse spelers uit het
tweede afreizen naar Ede Victoria.
Het was de eerste 20 minuten heel
goed voetbal met name van de
Wichmonders die dan ook door
een goal van Johan Riefel en een
kopbal uit een goed genomen
hoekschop door Jan Willen Krijt
op een verdiende voorsprong kwa-
men 2-0. De rest van de partij zak-
te het spelpeil na een bedenkelijk
niveau. Toch waren de beste kan-
sen voor Socii en had het aan het
eind ook zomaar wat de kansen be-
treft 4-0 voor de gasten kunnen
staan, het bleef bij 0-2 voor Sou
waar ze goed mee konden leven.
Aankomende zondag zal voor de
wedstrijd Socii-Beatrix aan de lei-
ders van zowel het eerste als het
tweede team kleding worden uit-
gereikt dit zal gebeuren door de
heer Rob Schouten van B&A een
bedrijf uit Deventer die doet in be
leidsrendement. Een leuk gebeu-
ren van de in Wichmond wonende
Schouten zodat ook de leiders er
keurig bijlopen tijdens het uitoefe-
nen van hun hobby.

Uitslagen:
Zelhem Fl - Socii Fl: 0-18
De Hoven El - Socii El: 1-3
Socii Cl - Kleind Dochteren Cl: 6O
Socii Al-ABS A2:4-8
Be Quick Z. 3 - Socii 2:4-1
Socii 3- Klein Dochteren 3:1-7
Zutphania 5 - Socii 4:0-3
Socii 5 - Loenenmarkt 7: 2-1

Programma 9/10 oktober
WHCZ E8 - Socii El; Zelhem Dl - So-
cii Dl; Brummen C2 - Socii Cl; So-

cii - Beatrix; Socii 2 - Pax 5; Vorden
5 - Socii 3; Socii 4 - Loenenmakt 6;
EDS 2 - Socü 5.

VORDEN-RKZVC 0-2
Vorden ging in de slotminuten
kopje onder tegen de ploeg uit
Zieuwent. RKZVC maakte trou-
wens ook de meeste aanspraak op
de drie punten. Vorden wisselde
een slechte eerste helft met een be-
ter tweede helft, maar het liep niet
bij de geelzwarten. RKZVC voelde
niets voor een puntendeling en
scoorde in de laatste vijf minuten
tweekeer. Aan beide doelpunten
gingen grote fouten vooraf.
RKZVC nam direct het initiatief
om dat in de eerste helft ook niet
meer af te staan. Doelman Mark
Borgonjen verrichtte een aantal
goede reddingen en had boven-
dien geluk bij schoten op lat en
paal. Vorden mocht dan ook van
geluk spreken dat de stand na 45
minuten voetbal nog dubbel
blank was. Vorden wist zich in de
eerste helft geen kansen te creë-
ren. In de tweede helft kwam Vor-
den meer aan aanvallen toe en
kreeg het ook kansen. Geleidelijk
aan nam het ook het heft in han-
den, maar er werd veel balverlies
geleden, doordat de passes niet
aankwamen en de spitsen moei-
lijk waren te bereiken. In de 65e
minuut kreeg Joris Platteeuw de
beste kans van de wedstrijd op
aangeven van Dennis Wentink,
maar hij wist het net niet te vin-
den. Even later had Hugo van Dits-
huizen de openingstreffer op de
schoen liggen, maar ook hij kon
het doel niet vinden. In de 88e mi-
nuut ging Vorden als nog de boot
in. De linkerspits kopte over doel-
man Borgonjen de 0-1 binnen. In
blessuretijd liep RKZVC zelfs naar
0-2. Opnieuw een teleurstellende
prestatie van Vorden, dat vorige
week in Gaanderen ook in de slot-
minuten een aantal doelpunten
om de oren kreeg.

Programma zaterdag 2 oktober
V en L AID - Vorden Al: 3-1
Witkampers BI -Vorden BI: 21-0
Vorden Cl - Steenderen C1D: 5-3
Vorden Dl D - AZC Dl: 7-1
Vorden D2 - DVC '26 D3:1-2
Concordia-W D4 -Vorden D3: 2-10
DZC '68 E2 - Vorden El: 5 -O
Vorden E2 - Brummen E2: 2 -6
Brummen E3 -Vorden E3: 2A
DZC '68 E9 -Vorden E4: 8-3
Vorden E5 - Doetinchem E4: 2-4
Vorden Fl - Brummen Fl: 04
Concordia-W F3 - Vorden F2:0-17
Vorden F3 - Zelos F2:0-1
Vorden F4 - Keijenburg. Boy F2:0-11

Programma zondag 3 oktober
Vorden l-RKZVC 1:0-2
Vorden 2 - DVC '26 4:3-1
Vorden 3 -Witkampers 3: 2-0
HC'03 5-Vorden 5:0-3
HC'03 7-Vorden 6:11-1

Programma zaterdag 9 oktober
Vorden Al - Sportclub Lochem A2;
Vorden BI - Voorst BI; Lochem SP
C2 - Vorden Cl; Vorden C2 - Epse
Cl; Angerlo Vooruit D2 - Vorden
Dl D; Gazelle Nieuwland D2 - Vor-
den D2; Vorden D3 - Zelos D4; DW
E4 - Vorden El; Vorden E2 - AZC E2;
Doesburg SC El - Vorden E3; Doe-
tinchem E3 -Vorden E4; Vorden Fl
- AZC Fl; VIOD F3 - Vorden F2; Vor-
den F3 - Warnsveldse Boy F5; Vor-
den F4 - Doesburg SC F3; Vorden F5
- Hoven de F2.

Programma zondag 10 oktober
Dinxperlo l -Vorden; Dinxperlo 2 -
Vorden 2; Doesburg SC 2 - Vorden
3; Vorden 5 - Socii 3; Vorden 6 -
Steenderen 4.

SHE - RATTI
Na de nederlaag van vorige week
tegen buurman Socci, moest Ratti
zondag aantreden voor de wed-
strijd tegen het hoog geklasseerde
SHE. Vooraf een gevreesde tegen-
stander, in de voorbereiding werd
er immers met grote cijfers verlo-
ren van deze ploeg. De wedstrijd
begon een halfuur later, omdat de

scheidsrechter bij SEH in Heerde
stond, ipv Hall bij Eerbeek. De eer-
ste helft begon goed voor Ratti: Al
vroeg in de wedstrijd wist Mark Su-
eters de score te openen door een
geplaatste bal in de verre hoek.
SHE probeerde daarna de gelijk-
maker te forceren, maar door het
goede spel van Ratti bleef het 0-1.
SHE kreeg nog een paar kansjes,
maar Sander Roelvink (verving de
geblesseerde Wouter Gudde) keep-
te uitstekend. Zo ging Ratti de rust
in met een 1-0 voorsprong. Direct
na de rust was er een communica-
tiefout achterin en SHE wist de
stand gelijk te trekken. Ratti pro-
beerde wat het wilde, maar het zat
ze niet mee. Nadat de slecht lei-
dende scheids geen penalty toe-
kende, wist SHE razendsnel te
counteren en scoorde de 2-1. Hier-
na zette Ratti nog meer druk,
waardoor er achterin bij Ratti veel
ruimte ontstond. SHE profiteerde
hiervan en besliste de wedstrijd 20
minuten voor tijd: 3-1. Een grote
teleurstelling voor Rein Kattenbelt
en zijn mannen, want nog steeds
staat Ratti puntloos onderaan.

Voedselactie
Oost-Europa
De jaarlijkse Voedselactie voor
Oost-Europa, dit jaar voor de
negende keer georganiseerd
door Dorcas Hulp Nederland te
Andijk, wordt ook weer in Vor-
den gehouden.

Op vrijdag 5 november a.s. van
8.30 uur tot 20.30 uur vindt in de
winkel van Super de Boer (van
Yvonne en Wilbert Grotenhuijs),
Dorpsstraat 18 de voedselinzame
ling plaats. In Vorden werden vo-
rig jaar ruim 100 dozen met in-
houd ingezameld; we hopen bij
de komende actie dit aantal te
overtreffen.

Het ingezamelde voedsel is be
stemd voor de allerarmsten in ver-
schillende Oost-Europese landen,
zoals Albanië, Roemenië, Rusland
en Oekraïne. Met name bejaarden
en alleenstaanden hebben het

daar nog altijd ontzettend moei-
lijk. Ze kunnen nauwelijks rond-
komen van het inkomen dat ze
ontvangen.

Door het uitdelen van voedselpak-
ketten in samenwerking met de
plaatselijke kerken, wil de organi-
satie Dorcas deze mensen de win-
ter doorhelpen.

De medewerkers van vorig jaar Jan
Strijd en Jan Olthaar zijn bezig
met de voorbereiding van deze ac-
tie. Zij zijn druk op zoek naar vrij-
willigers (zowel vrouwen als man-
nen) om die dag gedurende een
paar uur de handen uit de mou-
wen te steken.

Voor aanmelding en nadere infor-
matie kunt u contact opnemen
met Jan Strijd (tel. 55 18 33) of met
Jan Olthaar (tel. 55 55 06).

500 euro voor peuterspeelzaal 'Ot en Sien'

Er heerste zaterdagmorgen in
en rondom de peuterspeelzaal
"Ot en Sien" een gezellige druk-
te. Vele ouders waren met hun
kroost naar de speelzaal geto-
gen om daar aan allerlei activi-
teiten deel te nemen.

De kinderen vermaakten zich uit-

stekend in de zweefmolen, op het
luchtkussen, terwijl men zelfs in
de rij moest staan om een ritje op
een pony te kunnen maken. Blik-
gooien, eendje hengelen of zich la-
ten schminken, het kon deze mor-
gen allemaal. In de peuterspeel-
zaal werden aardewerk bloempot-
jes verkocht, die de peuters met be-

hulp van de juf zelf hadden be-
schilderd. De bedoeling van het ge
beuren "centjes vergaren" voor "
Ot en Sien". Deze opzet slaagde
volkomen want toen na afloop de
balans werd opgemaakt bleek er
500 euro beschikbaar te zijn voor
de aanschaf van extra speelgoed
voor de peuterspeelzaal.

Thijs van Amerongen: W.K. een hele belevenis!
Thijs van Amerongen keerde in
de loop van de zondagmiddag
weer terug in zijn ouderlijk
huis in Vorden. De afgelopen
tien dagen was hij in Italië waar
hij als junior-rijder in twee disci-
plines van het wielrennen op de
weg heeft deelgenomen.

Eerst afgelopen dinsdag in Bardoli-
no aan het WK tijdrijden over een
afstand van 24 kilometer. In het
eerste gedeelte van deze tijdrit ver-
speelde Thijs veel tijd, waarna hij
in het tweede gedeelte van het par-
cours wat tijd terug pakte. Uitein-
delijk eindigde hij in een veld van
75 coureurs op de 25e plaats. Een
prestatie waar hij toch wel content
mee was. Temeer daar de Vorde

naar, internationaal gezien, wei-
nig ervaring heeft met het tijdrij-
den. Patrick Gretsch uit Duitsland
werd wereldkampioen.
Na een paar dagen rust, wel wat
lichte trainingen, moest Thijs za-
terdagmorgen vol aan de bak bij
de wegwedstrijd voor junioren.
Een wedstrijd over 132 kilometer
die in Verona werd gehouden.
Thijs: "De wedstrijd vond plaats op
een loodzwaar parcours met on-
derweg een paar pittige klims. Dat
berg-op rijden kostte veel kracht.
In het begin ging het vrij goed. In
de eerste vier ronden ( ronden van
14 kilometer) werd er vrij rustig
gereden en kon ik het tempo goed
volgen. Zelfs nog een poos in een
kopgroep van tien man gezeten.

Toen deze groep weer door het pe-
loton was opgeslokt, werd er conti-
nu gedemarreerd. Om dan te vol-
gen ga je echt kapot. Dus heb ik be
sloten mijn eigen tempo te rijden,
waardoor ik tenslotte op de 54e
plaats eindigde met ruim vier mi-
nuten achterstand op de win-
naar", zo zegt Thijs. In totaal ver-
schenen er 170 junioren aan de
start. "Toch heb ik aan de WK een
goed gevoel over gehouden. Het
was zwaar, maar toch een ervaring
rijker. De komende zes weken
geen wedstrijden maar rust hou-
den. Wel wat trainen en dan eind
volgende maand weer op de fiets
om aan het veldrijden- seizoen be
ginnen", zo zegt Thijs van Ame
rongen.

Weekblad Contact, het weekblad waar men naar uitkijkt!
familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, de slager, groenteman

en visboer.

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



Een nieuw plafond in 1 dag!
Zonder hak- en breekwerk

. terwijl de meubels blijven staan!

Uit één geheel, op maat gemaakt!

Verlichting naar wens!

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

ledere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker

en de groenteman te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

Er is meer
12 oktober a.s.

met Yvonne Luteijn
bij Pillen 't Zwaantje

Zieuwentseweg 1, Lichtenvoorde
Zaal open 19.00 u.

Aanvang avond: 20.00 u.
Entree: € 6,00.

Inl.: Nardie Krabbenborg,
tel. 0544-375708.
Zie artikel elders.

BEDRIJF5DIEI15TEI1
glasbewassing - interieurverzorging

Wij zoeken per l november a.s.:

2 interieurverzorg(st)ers

Voor een project in Ruurlo
in de vroege ochtenduren.

Ervaring is een pré.

Heeft u interesse?
Neem dan contact op via
Tel.nr. 0575-460411/06-51555972

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 50 toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel.(0575)501334

Gaat u ook iets doen voor
de Zonnebloem?

Bouw mee aan ons nieuwe
vakantieschip. Maak uw
donatie over op giro 145.
Op het Zonnebloem vakantieschip beleven
jaarlijks bijna 3.000 ernstig zieke of
gehandicapte passagiers een week lang de
vakantie van hun leven. Na 20 jaar intensieve
vaart is ons schip echter dringend aan
vervanging toe. Een nieuw vakantieschip kost
14 miljoen euro. Alleen samen kunnen we dit
schip bouwen! Doe mee!

Winkel/Kantoorruimte

Aangeboden:
gedeelte van een

winkel / kantoorruimte
op centrumlocatie in

Vorden. Bel voor meer
informatie:

06-51279497
(na 18:00)

Voegbedrijf
GEBR. LOHSCHELDER

Gespecialiseerd in:
• uithakken van oud

voegwerk
• reinigen
• voegen

• impregneren
• klein metselwerk
LICHTENVOORDE
» 0544 - 377008

BORCULO
w 0545 - 273320

FAX: 0545 - 274743
MOBIEL: 06 - 18976218

MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB

S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

Oktober woonmaand bij DE WONERIJ
W o o n maan d
met horting

Bij elke €500,-
aankoop in de

Oktobermaand,
ontvangt M een
waardecheque

t.w.v.
onerii compte e t in

f I I • • /^eervolle inrichtinen

De dagen worden weer korter . . . , de tempera-
tuur daal t , kleuren veranderen en wij trek-
ken weer meer en meer onze huizen in. De
kaarsen staan weer te fonkelen en het hout
brandt knetterend in de openhaard Dan
zit U als liefhebber van sfeervol wonen bij
De Wonerij goed. Dat geldt zeker voor deze
maand. In de Oktober woonmaand ontvangt u
maar l iefst €50,- aan waardecheques bij elke
€500,- aankoop. Comfortabele f a u t e u i l s en
banken, sa lontafe ls , smaakvol le eethoeken en
dressoirs zijn slechts voorbeelden. Voor uw
raamdecorat ie , v loerbedekking of ver l i cht ing
bent u bij De Wonerij aan het j u i s t e adres.
Komt uzelf overtuigen van onze nieuwe col-
lect ie met sfeermakende accessoires voor een
persoonl i jk karakter in uw huis .

DE WONERIJ
Groenloseweg 9, Ruurlo

(0573) 45 12 39, www.wonerij.nl



Na goud in Polen,
gaat Erwin Plekkenpol nu voor
de Nederlandse titel!

Knikkinkkorendag

Nog maar nauwelijks terug uit
Polen, waar hij deelnam aan
het wereldkampioenschap En-
duro (Internationale Zesdaag-
se) of Erwin Plekkenpol richt al
zijn pijlen op het Nederlands
kampioenschap Enduro. In de
klasse C (Inters boven 250 CC)
heeft de Vordenaar thans de lei-
ding met 114 punten, op de voet
gevolgd door Erik Davids uit
Holten met 107 punten. Arjan
Kok uit Balkhrug en Pedro
Tragter uit Harfsen hebben
resp. 89 en 82 punten. In de laat-
ste wedstrijd tot dusver eindig-
de Erwin in Havelte op de twee-
de plaats, achter Erik Davids, Er
zijn nog drie wedstrijden te
gaan in Geesteren, Hellendoorn
en Havelte en de driedaagse
eind november in Hengelo, Vor-
den en Zelhem.

Erwin: " Erik Davids is de absolute
favoriet voor de titel. Ik geef me
echter nog lang niet gewonnen en
probeer de voorsprong die ik heb,
te consolideren, üc heb dit seizoen
immers de eerste twee wedstrij-
den gewonnen en dus is Erik Da-
vids op zaterdag 23 oktober in
Geesteren nog lang niet van mij
af', zo zegt de Vordenaar die dit
jaar voor het laatst tijdens de WK

in Polen in het Junior Trophy team
uitkwam. "Hopelijk in 2005 in Slo-
wakije in het senior Trophy team",
zo zegt Erwin.

In Polen ging hij voor goud en be-
haalde ook goud. Erwin eindigde
in het individuele klassement op
de 23e plaats, maar doordat hij
met minder dan 10 procent pun-
tenverschil van de winnaar finish-
te, ontving ook hij een gouden me
daille. Het Nederlands Junior Tro-
phy team behaalde een eervolle
zesde plaats. Finland werd wereld-
kampioen. Overigens kijkt Erwin
Plekkenpol met gemengde gevoe-
lens op het WK terug. Enerzijds
hartstikke blij met goud en ander-
zijds zeer onder de indruk van de
gebeurtenissen tijdens deze "zwar-
te" zesdaagse.

Eerst was daar halverwege de zes-
daagse het dodelijk ongeval van
Jos Pruijn, volgrijder van Erik
Scholten (van het Trophy team).
Pruijn knalde bovenop een slip-
pende auto. Twee van de drie inzit-
tenden (moeder en kind) kwamen
eveneens om het leven. Erwin:
"Tijdens de race verongelukte ook
nog een Duitse rijder. Deze (Swen
Ederlein, red.) was vijf minuten
voor mij gestart. Ik reed vlak ach-

ter hem. Op gegeven moment lag
hij op de grond. Er was al iemand
bij hem die bezig was met reani-
meren. De oorzaak van het onge-
luk was erg onduidelijk. Zo op het
oog geen gevaarlijk stuk. Ik heb de
politie nog gewaarschuwd.

Op dat moment gaat er van alles
door je heen. Ik moest nog 100 ki-
lometer (dagelijkse af te leggen af-
stand 250 kilometer) rijden. Dus
proberen geconcentreerd te blij-
ven. Toen ik de finish passeerde
was ik behoorlijk overstuur", zo
zegt Erwin terugblikkend. Wat de
sportieve kant betreft toonde hij
zich zeer tevreden. "Goede weer-
somstandigheden, wel veel stof en
een harde onderlaag. Toch wel
goed om te rijden", zo zegt hij.
Op de slotdag, toen er een
crossproef van 68 kilometer op het
programma stond, was de brand-
weer de gehele nacht ervoor in
touw geweest om de baan nat te
houden. Tevergeefs, de baan
droogde snel op, dus weer veel
stof. Te gevaarlijk vond de organi-
satie, dus werd de crossproef afge-
last. Polen is voor Erwin Plekken-
pol nu voltooid verleden tijd en
staat het vizier voor hem de ko-
mende twee maanden op het Ne
derlands kampioenschap gericht.

Frank Knikkink is dit jaar 35
jaar actief als koordirigent. Hij
is onder meer dirigent van het
"Vordens Mannenkoor", het ge-
mengd koor "DJï.S'* uit Westen-
dorp, het mannenkoor "Arti Sa-
crum" uit Terborg en het klein-
mannenkoor " De Gorgelpie-
pen" uit Süvolde.

Dit laatste koor is de initiatiefne
mer om dirigent Frank Knikkink
te feliciteren en te bedanken voor
het vele zangplezier die hij zijn ko-
ren in de loop der jaren heeft be
zorgd. Derhalve heeft " De Gorgel-
piepen" een jubileumconcert geor-
ganiseerd.

Deze zogenaamde 'Knikkinkkoren-
dag' wordt gehouden op zondag
24 oktober in de Rabobankzaal

van schouwburg Amphion in Doe
tinchem. Voor de presentatie en
muzikale omlijsting zorgt Marlies
Claasen, bekend van TV Gelder-
land. Zij zal de aanwezigen niet al-
leen verbaal, maar ook muzikaal
door het concert begeleiden.

Tijdens het concert zingt één van
de koren het nummer "Oaver
Grenzen". Dit zou volgens de orga-
nisatie als motto kunnen dienen
voor het concert dat in zijn opzet
en voorbereiding nieuw is voor al-
le deelnemende koren. Het con-
cert begint om 14.00 uur en duurt
tot ongeveer 16.30 uur. De entree
prijs bedraagt 7,50 euro. In Vorden
zijn vanaf heden kaarten in voor-
verkoop bij Bruna, Raadhuisstraat
20 en bij Sueters Speelgoed Huis-
houd Kadoshop, Dorpsstraat 15.

Leden 'Graafschaprijders'
kampioen van Nederland
Harm Cortumme en Albert
Woudstra, geen Vordenaren
maar wel lid van de Vordense
auto- en motorclub "De Graaf-
schaprijders", zijn in Stadska-
naal kampioen van Nederland,
oriëntatieritten geworden.

Het kampioenschap werd in sa-
menwerking met de MAC Scheem-
da, door de KNMV georganiseerd,
hi de A- klasse werd het clubteam
van "De Graafschaprijders" nipt
tweede achter de organiserende

vereniging MAC Scheemda. Het
duo Bert Regelink en Erik Klein-
reesink legde beslag op de derde
plaats. In de B- klasse werd MAC
Zutphen Nederlands kampioen en
eindigde de equipe van Gerrit Esk-
es en Wim Fleerkate op de eerste
plaats. In de C- klasse eindigde het
clubteam van "De Graafschaprij-
ders" op de derde plaats.

De equipe Jan Slagman en Gerrit
van Veldhuizen eindigde individu-
eel op de tweede plaats.

In samenwerking met Esprit
heeft Visser Mode in Vorden

een prijsvraag georganiseerd.
De prijs: kleding van Esprit uitzoe-

ken ter waarde van € 150,- werd ge-
wonnen door de familie Huntink.

Politie houdt extra toezicht
tijdens werkzaamheden
Veiligheid tijdens de werk-
zaamheden aan de N 346, zowel
voor de wegwerkers als voor de
(brom)fietsers die evenals aan-
wonenden over de ventweg
richting- en van school of werk
komen staat centraal bij de po-
litiecontroles die in de genoem-
de periode worden gehouden.

In verband met het afsluiten van
de provinciale weg N 346 tussen
Lochem en Warnsveld in de perio-
de van 4 oktober t/m 29 oktober
aanstaande zal de politie Lochem /
Vorden diverse controles uitoefe-
nen op zowel het afgesloten wég-
vak als de omleidings- en sluiprou-

tes. De politie doet in dat kader
een dringend beroep op wegge-
bruikers om rekening te houden
met langere reistijden. Tijdig ver-
trek van huis of werk is essentieel,
waardoor jachtig gedrag op de om-
leidingroutes wordt voorkomen
en de kans op ongevallen tot een
minimum wordt beperkt.
De politie zal extra alert zijn op
het negeren van de geslotenverkla-
ringen van onder andere de vent-
weg, waardoor de wegwerkers en
passerende (brom)fietsers onnodig
in gevaar kunnen worden ge-
bracht. Deze controles zullen met
name in de ochtend en avondspits
worden uitgevoerd, maar ook op

andere tijden zal bij wijze van
steekproef worden gecontroleerd.
Verder gaat de politie controleren
op de aangegeven omleidingrou-
tes. De aandacht zal vooral uit-
gaan naar het naleven van de ver-
keersregels, waarbij de nadruk zal
liggen op het verlenen van voor-
rang, snelheid, kleven, inhalen en
het voeren van verlichting tijdens
in de nachtelijke uren. Daar te ver-
wachten valt dat ter plaatse beken-
de weggebruikers alternatieve rou-
tes gaan kiezen zal ook de politie
op deze wegen actief zijn.
De politie zal de geplande surveil-
lances uitvoeren met behulp van
opvallende en onopvallende moto-
ren en surveillancewagens. Aan de
controles wordt meegewerkt door
de politie teams Lochem, Vorden,
Zutphen en het Verkeershandha-
vingsteam.

AUTOBEDRIJF

WOLTERS & WOLTERS
RUURLO

Spoorstraat 14, 7261 AE Ruurlo
Tel.: 0573 - 45 18 01 Fax: 0573 - 45 27 03

Daihatsu Move
Mitsubishi Star
Nissan 100 NX
Opel Astra 1600
Opel Corsa 1400
Opel Tigra sport
Renault Espace 2,2
Renault Laguna 2.0
Renault Megane
Renault Scenic
Renault Scenic
Renault Twingo
Subaru Justy 4wd
Subaru Legacy
Subaru Legacy Station
Suzuki Swift Automaat
Volkswagen Golf VR6

Renault Kangoo TDI
Seat Inca SDI
Volkswagen T4 2.5 TDI
Dubbel Cabine

Groen metallic
Rood
Rood
Zwart metallic
Grijs metallic
Brons Metallic
Groen metallic
Groen metallic
Grijs metallic
Groen metallic
Zwart metallic
Zwart
Blauw metallic
Blauw metallic
Groen metallic
Groen metallic
Zwart metallic

Wit
Zwart

Blauw

1997
1999
1991
1998
1994
1999
1994
1994
1996
2001
2002
1997
1998
1995
1996
1995
1992
2001
1999

5.250,
8.950,
2.900,
9.750,
3.900,

10.500,
6.250,
3.900,
5.500,

15.750,
18.000,
5.250,
3.950,
3.500,
6.500,
4.000,
5.750,

7.250,
7.250,

2002 16.500,-ex

www.wolters-wolters.nl info@wolters-wolters.nl

Verkoop en onderhoud alle merken

Specialist in Subaru

"J MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB, STICHTING <

Giro 555
S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

Den Haag



JRK uw tapijtspecialist
uw trap bek/eed

mef een oersferk tapijt
keuze uit meer dan 20 kleuren

vakkundig gelegd excl. zijkanten

voor slechts € I 89.°°

3 slaapkamers
met een prima stuk tapijt

totaal max. 32 m2 vakkundig gelegd

voor slechts €225.°°

Complete stoffering
van een woning

voor slechts € 795.°°

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

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

prijzen vanaf € 795.-.

Wij leveren door heel Nederland en komen
vrijblijvend bij u aan hu/s mef stalen voor een

prijsopgave!

Voor inlichtingen en/of bestellingen:

tel. (0546) 45 86 97 / 0651618006
J. BUISMAN

JRK PRODUCTS

bossenbroek

Ruurtoseweg 49
7255 DG Hengelo (Gld.)

TeL: (0575) 46 31 32 Mobiel: 06 21580650
Fax: (0575) 46 51 58 E-mail: bossenbroek@tref.nl

VASTGOEDBEMIDDEUNG
• vastgoedbeheer
• bouwtechnische inspectie
• aan- en verkoopbegeleiding
• prijsbepaling

BOUWBEGELEIDING
• bouwcoördinatie
• projectbegeleiding
• bouwkostenadvies
• bouwadvies

Gesprekspartner bij aan- en verkoop van een woning of
bedrijfsobject
Deskundige begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie.
U krijgt een persoonlijk en onafhankelijk advies.

Kleding in de maten 92-176,
en kadootjes voor elk wat wils

Burgemeester Galleestraat 6a te Vorden
tel. (0575) 55 38 87

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Tot ziens bij

Open:
9.00-12.00 713.30-17.30 uur
9.00-12.00 / 13.30-17.30 uur
9.00-12.00 713.30-17.30 uur
9.00-12.00 713.30-20.30 uur
10.00-16.00 uur

Kijk voor nieuws
ook op:

Zie ook het artikel elders in deze uitgave

zin in een verandering...
Droom je van een nieuwe effect-look, of van lang haar of meervolume?

Droom je ervan dat iedereen naar je omkijkt? Genoeg gedroomd!
....Hairdreams geven plezier... in slechts 10 minuten v.a. 65,00

...goedkoper
...sneller
„ ...nauwkeuriger

...veiliger

- -.
>,

Kapsalon

H » i i
airlook

Q.
Dimone
Rentenierstraat 6
7131 DL Lichtenvoorde
T. 0544-377142
E. info@hairlooksimone.nl

Uit verschillende onderzoeken is
gebleken dat zeventig procent van alle

vrouwen op zoek is naar meer volume of
het verlengen van het haar. Wij hebben

de oplossing. De kleinste aanhechting die
er is. Door speciaal apparaat

(laserbeamer) wordt het aangebracht.
Absoluut niet schadelijk voor uw haar.

Vraag vrijblijvend informatie op.

Alles is ook na te lezen op www.hairlooksimone.nl

LASERBEAMER De haarverlenging van de toekomst

IJSTEN
Bijzondere dingen en
speciale gebeurtenissen
verdienen een gouden
randje. Kom eens kijken
naar de uitgebreide col-
lectie schilderijlijsten in
goud of één van de vele an-
dere kleuren.
Wij maken van uw trotse
bezit een sieraad aan de
wand.

xdecos

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Verhuisbericht
Nieuw adres: Eschpark 9, 7131 TG

Alle behandelingen en spreekuren vinden reeds plaats op
onze nieuwe locatie.

Het telefoonnummer en faxnummer blijven ongewijzigd,
evenals de spreekuur- en behandeltijden.

Tel: 0544-371260
Fax: 0544-378245



door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

Pianorecital van Ivo Boytchev
in de Orangerie goed bezocht

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

Bekkenproblemen
in de zwangerschap
In de periode van de zwanger-
schap vinden er veel veranderin-
gen plaats in de situatie van de
vrouw. Hormonen spelen hierbij
een belangrijke rol, en kunnen fy-
sieke en mentaal-emotionele ver-
anderingen teweeg brengen.
De effecten van met name de
"zwangerschapshormonen" Proge-
steron en HCG worden vaak als
eerste ervaren. Deze hormonen
zorgen er onder andere voor dat
de vrucht zich goed kan inneste-
len in de baarmoeder. Zij zorgen
ervoor dat het lichaam zich aan-
past aan de eisen die het mensje in
wording stelt aan de vrouw. Zwan-
gerschapsmisselijkheid is een bij-
werking van deze hormonen.
Meestal gaat dit na de 12e week
vanzelf over. In hele hevige geval-
len, of bij vrouwen bij wie de
klachten na de derde maand niet
weggaan, biedt een homeopa-
thisch middel uitkomst.
Een ander zwangerschapshor-
moon, Relaxine, speelt een belang-
rijke rol bij het ontstaan van bek-

kenproblemen in de zwanger-
schap. Relaxine zorgt namelijk
voor het verweken van het kraak-
been en de banden die de verbin-
ding vormen tussen de verschillen-
de bekkendelen. Om ervoor te zor-
gen dat het kind bij de geboorte
door het bekken kan is extra flexi-
biliteit van de bekkendelen van be-
lang. Bij sommige vrouwen echter
wordt het bekken hierdoor te soe-
pel. Dit kan leiden tot pijn op vele
plaatsen in en rond het bekken.
Vaak genoemde klachten zijn bij-
voorbeeld pijn rond het schaam-
been die uitstraalt naar liezen, bil-
len, heupen of benen; pijn bij de
'kuiltjes naast de stuit' (omdat hier
de ophangbanden van de baar-
moeder hier aan het Si-gewricht
hangen); pijn die diep in het bek-
ken zit. De pijn is merkbaar bij
lopen, zitten, omdraaien in bed. Er
is vaak start- en napijn, en er is
langzaam herstel van vermoeid-
heid. Vaak spreekt men dan (niet
altijd terecht) van 'bekkeninstabi-
liteit'. Factoren die kunnen bijdra-
gen tot bekkenproblemen in de
zwangerschap zijn: langdurig pil-
gebruik, lenige aanleg (hypermo-
biele gewrichten), te slappe spie
ren in het hele bekken- en lage rug-
gebied, overmatig sporten in de
puberteit, slechte houding (in
combinatie met overgewicht), de
combinatie van zwanger zijn en
werken (een extra fysieke en psy-
chische belasting dus).

UIT DE PRAKTIJK:
Een tengere vrouw van 26 jaar, 25
weken zwanger komt op consult
met bekkenpijn. Ze waggelt als ze
loopt. Ze noemt zichzelf prikkel-
baar. Dat is gekomen sinds ze de

bekkenklachten heeft. Eigenlijk is
ze van nature erg open, sociaal,
graag op pad, maar de klachten be-
perken haar hierin. De pijn die ze
heeft bevindt zich op het over-
gangsgebied van haar onderrug en
bekken. Ze zegt 'het is net alsof
mijn botten daar gebroken zijn'.
Haar rug stevig tegen een stoel
drukken geeft wat verlichting. Lie-
ver heeft ze nog meer druk, dus
gaat ze regelmatig liggen, op haar
rug. Soms moet ze zelfs gaan lig-
gen van de pijn. Op grond van haar
open karakter, de prikkelbaarheid
sinds de klachten, de verbetering
door druk en het gevoel alsof de
botten in haar rug gebroken zijn
krijgt ze het homeopathisch ge
neesmiddel calcium-phosphori-
cum. Als ik haar na twee weken
terug zie is de pijn voor 70 a 80 %
beter. In ieder geval genoeg voor
haar om weer meer dingen te kun-
nen ondernemen. Als ik haar
vraag naar de prikkelbaarheid ant-
woordt ze met een glimlach: het
doet haar erg goed om niet meer
zo beperkt te worden door de
klachten, ze heeft een belangrijk
deel van haar bewegingsvrijheid
terug. Ik weet genoeg...
Heeft u nog vragen? Kom dan op
zaterdag 9 oktober tussen 10 en 15
uur naar de Open Dag Homeopa-
thie in gezondheidscentrum "De
Gaikhorst".

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

Eerlijk over overgewicht
Bijna 50% van de Nederlandse
mannen en 40% van de Neder-
landse vrouwen hebben overge-
wicht.

Het is bekend dat overgewicht risi-
co's oplevert voor de gezondheid,
zoals hoge bloeddruk, diabetes typ
2, hart- en vaatziekten en ge
wrichtsaandoeningen.
Men kan het best uw gezicht ver-
minderen door een gezond en nor-
maal eetpatroon te volgen met een
beperkte hoeveelheid calorieën.
Om te voorkomen dat de verloren

kilo's er weer snel bij komen, is het
verstandig een dieet te kiezen dat
niet veel afwijkt van het 'gewone'.
Dat houdt u langer vol en het li-
chaam krijgt dan voldoende voe
dingsstoffen binnen. Bij Beheer
'Slank-Klup' werken we al 15 jaar
op deze wijze. Men adviseert, even-
als het Voedingscentrum, een ge
wichtsverlies van l pond tot l kilo
per week. Bij Beheer 'Slank-Klup'
ontvangt u wekelijks een menu
met daarop een aantal dagmenu's
en dinersuggesties. De menu's be
vatten gemiddeld 1200 Kcal per

dag en bestaan uit voedingsmidde
len die in elk huishouden op tafel
komen. Dat maakt het gemakke
lijk om het menu vol te houden.
Daarnaast biedt Beheer 'Slank-
Klup' al haar cliënten die op streef-
gewicht zijn levenslang gratis
maandcontroles aan. U houdt uw
gewicht daardoor gemakkelijk on-
der controle omdat u tijdig kunt
corrigeren.
Kijk op www.slank-klup.nl voor
meer informatie of kom een kijkje
nemen in een van onze 300 klups
waaronder Ruurlo, Vorden, Warns-
veld, Wichmond en Zelhem, tel.
(0575) 55 21 72 of bel naar ons
hoofdkantoor (0523) 23 15 71.

Op zondagmiddag 3 oktober
opende de burgemeester van
Ruurlo, mevrouw de Zeeuw, het
concert.

Zij vertelde dat, in het kader van de
gemeentelijke herindeling, het ge
meentebestuur in 2005 ergens an-
ders gehuisvest zal worden en dat
het kasteel hoogst waarschijnlijk
een andere functie zal krijgen. Zij
sprak ook de wens uit dat de Oran-
gerie nog lang gebruikt zal kunnen
worden voor culturele doeleinden.
Daarna genoten velen van het vir-
tuoze pianospel van de jonge Bul-
gaar Ivo Boytchev. Hij woont sinds
1995 in Nederland en is behalve in
Bulgarije ook in Nederland cum

laude afgestudeerd. Hij toonde
zich een waar kunstenaar op de
toetsen en hij belooft nog heel wat
voor de toekomst. Na afloop van
het concert vroegen velen om een
cd om thuis nogmaals van zijn spel
te kunnen genieten. Als toegift
speelde hij enkele stukken van zijn
nieuwste cd, die het publiek ver-
langend maakten om nog meer
van hem te horen. Het publiek dat
voor een groot deel uit de omge
ving van Ruurlo kwam was zeer en-
thousiast over de prachtige locatie.
Een zeer geslaagd concert, waar-
van de organisatie in handen van
de KunstKringRuurlo was. Voor
verdere informatie zie www.kunst-
kringruurlo.nl

De kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad 'echt' gelezen.

Oktober Woonmaand ook vooruwhonü!
De koude dagen zijn weer in het zicht, dus zorg dat uw hond er warm bij ligt.

NU DIVERSE AANDIEDINGEN MET HONDENMANDEN, KUSSENS ENZ.

O.a. vetbedden voor
bodemprijzen vanaf

5,95
Dikke ligzakken
vanaf €39,50

maat Jack Bussel
Maar nog veel meer dus
kom gewoon langs!

Slaapplateau
compleet met kussen

vanaf

G 28,50
Ideaal voor koude

vloeren of bij
vloerverwarming

Diverse set prijzen
Mand met kussen

vanaf

€ 14,50
Naast kunststof manden
ook een ruime collectie
rieten manden en sof a's

Dierbaar

Erkende Dierenspeciaalzaak Trimsalon

MOLENKAMP
Hummeloseweg 28 - 7021 AE Zelhem
Tel.: 0314-621735 Fax 0314-359067
www.dierenspeciaalzaak.com
www.hondenbrillen.nl

De Boernleu
Op 9 en 10 november (dinsdag en
woensdag) komen 'De Boernleu' op
uitnodiging van Vereniging "Vrien-
den van de Streektaal veur Lochem
en Umgeving hun nieuwste revue
Tiedverdrief opvoeren op de plan-
ken van de Lochemse Schouwburg.

Aanvang: 20.00 uur. De kaartjes
kosten € 13,- p.p. Wie kaartjes wil be-
stellen, kan hiervoor terecht op 12 ok-
tober a.s. bij café/restaurant 't Langen-
baergh' in Laren van 19.00 - 21.00 uur.
Na 12 oktober zijn de kaartjes telefo-
nisch te bestellen bij de heer Renne-
boom in Gelselaar, tel. (0545) 48 15 13.

Wacht niet te lang, anders vist u mis-
schien achter het net en dat zou heel
jammer zijn, want deze Revue mag u
niet missen!

gekeken op
-contact.nl

voor het
allerlaatste
plaatselijke

nieuws?



Z A T E R D A G 9 OKTOBER 2004

Balustradczaal : D] Jeronimo & Mental Theo
Rockcafé: Kasbendjen
Beachclab: D] Rob Wibbelink
Dancckcldcr: D] Dennis

Café Witkamp: Piratenavond (vrij entree;

Bobbus opstapplaatsen
Vorden, De Herberg 21:40 * Warnsveld, Ooyerweg - De Kei 21:50

* Eeftfe, De Uitrusting 21:55 *Almen, Kazerne 22:00 * Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Gelselaar, Floryn 22:00 *

Lochem, Wolters Keukens 22:10*Diepenheim, Garage Roessink
22:30 * Neede, Olde Mölle 22:40 * Haar/o, Zaal prinsen 22:50 *

Ruurlo ,Nieuwe weg 22:30 * Barchem, Kerk 22:40 * Epse,
Rosentuin 22:30 * Gorssel, Gemeente huis 22:45 * Harfsen,

Buitenlust 22:55 * Holten, Klavier 22:30 *
Dijkerhoek, Bonte Paard 22:35 * Bathmen, Brink 22:45.

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

W W W . W I T K f i M P C O M

ledere week kijkt men uit naar de kerkdiensten

en doktersdienst in weekblad Contact

de Bos Makelaardij og
De andere makelaar

voor uw regio!

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

n

70 JAAR

WKUUD

JCONTACT

JUBILEUMACTIE

50%
KORTING

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

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

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

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

ffsjf
-j~7^*mamm\zx*ïiïNationale

Bokbieraöag
ZLITPHEN

Zondag 10 oktober 2004
P R O G R A M M A

van 13.00 - 20.00 uur

R U I L V E R Z A M E L B E U R S
Locatie: Houtwal

Diverse kramen met verzamelingen bierglazen, bierviltjes etc.
+ diverse oude ambachten

K B I E R M A R K T
Locatie: Houtwal

14.00 uur officiële opening
Presentatie van een 14-tal soorten bokbier

Diverse oude ambachten, podium met live-rnuziek, eterij-eiland

N O S T A L G I S C H E
• • • -

Met o.a oude brouwerij-karren, koetsen
Oldtimers en 5 muziekkorpsen

Vertrek vanaf het Reesink-terrein op industrieterrein
"De Mars" richting het centrum van Zutphen.

HERWERS <®> HYURDRI

NEVENVESTIGINGEN:

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

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

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

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 46 18 28

Onder andere
- houtkachels
- gaskachels
- electrische

kachels
- schouwen

Tevens het adres voor:
RVS dubbelwandige afvoerkanalen

RVS flexibele voering voor bestaand kanaal
Diverse kachelafvoermaterialen

Diverse kachelreparatiematerialen

KETTINGZAAG
SHOW

Tevens akties van o.a.
GAZONMAAIERS
GEREEDSCHAP

KADO-ARTIKELEN

t.1 ..Voor de kinderen is er een

SPRINGKUSSEN

DE HEIDE SMID b.v.
Halle-Heideweg 16 - 7025 CL HALLE
Tel. (0314)63 1741 -Fax (0314) 63 11 96
www.heidesmid.nl



Crossloop en run-bike-run op 7 zondag november

Wilde Zandcross
Opbrengst van de Nierstichting Collecte

De Wilde Zandcross gaat ver-
huizen. Op zondag 7 november
vindt deze gecombineerde
hardloopcross en 'run-bike-run'
voor het eerst plaats in Vorden.
Afgelopen jaren werd het eve-
nement in Lochem georgani-
seerd. De Wilde Zandcross biedt
voor elk wat wils: een crossloop
voor hardlopers over 2,5 km, 7,5
km of 15 km. Maar ook een pit-
tige run-bike-run bestaande uit
7,5 km hardlopen, 15 km ATB-
en gevolgd door nog eens 2,5
km hardlopen.

De verhuizing van de Wilde Zand-
cross heeft alles te maken met de
nieuwe hoofdsponsor van het eve-
nement. In Free-Wheel Sport & Re
creatie te Vorden heeft de Zut-
phense atletiekvereniging Hanze-
sport een ideale partner gevonden
om dit evenement te organiseren.
Free-Wheel is gespecialiseerd in
buitensporten, waaronder moun-
tainbiken.

TRAININGSDAG
Het uitdagende parcours door de

bossen en velden van Vorden
vraagt een uiterste inspanning van
de deelnemers. Die moeten topfit
aan de start verschijnen.

Daarom organiseert Hanzesport in
samenwerking met Free-Wheel op
zaterdag 16 oktober een speciale
trainingsdag in Vorden. Hier kan
zowel het hardloop- als het ATB-
parcours verkend worden onder
begeleiding van ervaren trainers.
Een ATB-fiets is te huur.

Aanmelden kan via Free-Wheel,
tel. (0575) 55 42 28. De looptrai-
ning start 's middags.
Aanmelden via tel. (0575) 54 86 79.
Beide trainingen starten bij Free-
Wheel aan de Netwerkweg 7 in
Vorden.

INSCHRIJVEN WEDSTRIJD
Inschrijven voor de Wilde Zand-
cross op zondagmorgen 11 novem-
ber kan bij Free-Wheel Sport &
Recreatie aan de Netwerkweg in
Vorden. Hier is ook de start. Meer
informatie is te vinden op www.
hanzesport.nl / www.freewheel.nl

Recreatief volleybal
Het jaarlijkse recreatief volley-
baltoernooi in Steenderen
wordt, zoals de laatste jaren, op
de Ie wintertijd-zondag gehou-
den. Ieder jaar komen de 15
teams (Liesbeth soms met 3)
met veel inzet en plezier strij-
den om de wisselbeker.

Afgelopen jaar was het de fam. Be-
rendsen die kwam, zag en over-
won. Na de voorronde spelen we 's
middags in poules naar sterkte,
dus kom op met je dream-team.
Met hun eigen producten zullen
de 5 ondernemers ons inwendig

wel weer plezieren, t.w. Frico kaas,
Bakker Sluijter, Horstink-fruit, Su-
per Aalderink en Aviko patat en
wie weet de negerinnen Jacoba en
Bertha. Inschrijfgeld is € 30,- per
team. Kortweg gevraagd: gemeng-
de teams, die op 31 oktober a.s.
van +/- 9.30 uur tot 15.30 uur naar
sporthal "het Hooge Wessel" ko-
men om elkaar op een sportieve
manier de vlooien af te vangen en
zich opgeven.
Dit kan tot 17 oktober bij Freek
Meijerman tel. 45 14 61 of via het
inschrijfformulier. Vaste - en nieu-
we teams het is tijd voor actie!

Riek Visser NET geen nationaal kampioen n.l. een 2e plaats metselen

Peter Tennissen Nationaal
kampioen timmeren

Voor Peter Tennissen (geplaatst
bij Aannemersbedrijf Tiecken
Angerlo) hebben de landelijke
beroepenwedstrijden bepaald
geen windeieren gelegd. Peter
kreeg als opdracht een ingewik-
kelde kapconstructie te maken
waarbij 3 kap constructies in el-
kaar overgingen. Een opdracht
met een hoge moeilijkheids-
graad. Peter wist de opdracht
correct uit te voeren en binnen
de tijd te voltooien. Hij hield al-
le concurrenten achter zich en
haalde de Ie plaatst n.l. Natio-
naal kampioen timmeren.
Door de prestatie van Peter is
hij verzekerd van deelname aan
de Wereldkampioenschappen
in mei 2005 in Helsinki (Fin-
land)

Ook Riek Visser uit Ulft (geplaatst
bij Bouwbedrijf Schepers in Ulft)

heeft het perfect gedaan en ook op
een haar na nationale kampioen
geworden bij het metselen. Hij
moest met een zeer gering verschil
met de Ie plaats genoegen nemen
met de 2e plaats. Riek kreeg als op-
dracht om in een muur beitels te
metselen en een ingemetselde mo-
biele telefoon te maken. Een niet
eenvoudige opdracht waarbij veel
verschillende technieken uit de
kast moesten worden gehaald.
Toch lukte het hem om deze schit-
terende plaats te bereiken. Ook
Riek heeft hiermee een fantasti-
sche prestatie neergezet.

Riek en Peter, instructeurs van Op-
leidingsbedrij f Doetinchem en
leermeesters van de genoemde be-
drijven van harte proficiat met het
behalen van de geweldige resulta-
ten en voor Peter alvast veel succes
in Helsinki toegewenst!!!

in het oog
springend..,

Dat doet drukwerk

alleen indien er

alle aandacht

en zorg

aan is besteed.

Waarbij technische

en vakbekwame

kennis

hand in hand gaan

en ingespeeld

wordt op de

specifieke wensen

van u!

Wij maken in het

oog springend

drukwerk en het is

steeds weer een

uitdaging

om kennis en

vakmanschap om

te zetten in.een

uitstekend

resultaat!

Wij zijn daarin

uw partner.

d 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

Wekelijks wordt er door een
goed doel een beroep gedaan
op de vrijgevigheid van de Vor-
dense bevolking. Zo ook door
de Nierstichting.

Bijna zeventig collectanten heb-
ben er weer hun schouders onder-
gezet en zijn, vaak letterlijk, door
weer en wind op pad gegaan voor
de minder gezonde medemens. Er

is dit jaar weer royaal gegeven met
als resultaat: € 4.959,19, Alle ge
vers en collectanten hartelijk dank!

Onze collectanten verdienen een
pluim want collecteren vraagt
soms veel incasseringsvermogen.
Wie collecteert zet zich in voor de
zwakkeren in onze samenleving.
Dan is collecteren toch een eer-
volle taak die respect verdient?

ChristenUnie en SGP
bundelen kracht

Dick Ebbers

De ChristenUnie en de SGP
gaan in Bronckhorst gezamen-
lijk meedoen aan de verkiezin-
gen op 17 november. Tijdens
een verkiezingsavond op 28 sep-
tember is de kandidatenlijst en
het verkiezingsprogramma ge-
presenteerd.

DEFINITIEVE KANDIDATENLIJST
IS ALS VOLGT:
1 D.W. (Dick) Ebbers (Zelhem)
2 G.H. (Gerrit) Averesch (Zelhem)
3 T. (Theo) Geurts (Zelhem)
4 D.M. (Maarten) Ebbers (Zelhem)
5 DZ. (Zwier) Van der Vegt (Hengelo)
6 D. (Dick) Ebbers (Zelhem)
7 W. (Wim) Van 't Wout (Toldijk)

Op deze goed bezochte avond werd
het programma gepresenteerd door
de nummers l en 2 van de lijst. Te-
vens werd dhr. Massink bedankt
voor het vele werk dat hij (ook
achter de schermen) heeft verricht
in de gemeenteraad en de commis-
sies in de gemeente Zelhem.
De ChristenUnie en de SGP gaan
de verkiezingen in met de slogan
'Geloof in de gemeente Bronck-
horst'. Vanuit een christelijke per-
spectief zal de ChristenUnie-SGP
staan voor eerlijke en sociale poli-
tiek. Het verkiezingsprogramma
en andere informatie kunt u vin-
den op de internetsite:
www.Dronckhorstsgpchristenuniejil

Gerrit Averesch



DUIZENDEN ARTIKELEN
PRIJS OMLAAG!

Omo Wasmiddel tabs
Color.
Doos

30 stuks.
Was 4.98

wordt:

Sun
Machine afwas
Flacon 3 kilo.
Was 7.99 wordt

OMuAAG'.

79
Torn poes
Variantjes
Voor de kat.
Zak 1500 gram.
Was 2.85 wordt

Unox
Rookworst
Per stuk 275 gram.
Was 1.49 wordt

Ariel
Wasmiddel
18 scoops.
Zak 1350 gram.
Was 4.85 wordt

Amstel Pils
Krat

24 flesjes
a 30 cl.

Was 8.79
wordt:

[OIWIUAAC!

Whiskas
Kattenvoeding
Blik 400 gram.
Was 0.75 wordt

Yogho-Yogho
Framboos
Pak 1 liter.
Was 0.82 wordt

Pringles
Chips
Diverse smaken.
Bus 200 gram.
Was 1.69 wordt

&
Unox Cup-a-Soup

Diverse
smaken.

Pak 3 zakjes.
Was 0.76

wordt:

Nutella
Hazelnootpasta
Pot 400 gram.
Was 1.55 wordt

OMLAAG'.

42

Liga
Evergo
Diverse soorten.
Pak 250 gram.
Was 1.45 wordt

Chocomel
Diverse soorten.
Pak 1 liter.
Was 0.89 wordt

OMUAAG'.

85

Jonker Fris
Witte bonen in
tomatensaus
Blik 800 gram.
Was 0.75 wordt

OMUAAG'.

41

Mars, •Rfirix, Milky Way,
Bounty en Snickers

Mini's. Zak 300 gram.
Was 1.64

wordt:

Honig
Brinta
Pak 500 gram.
Was 1.09 wordt

OMuAAG'.

O?9
Douwe Egberts
Koffie Rood Snel-
filter of grove maling.
Pak 500 gram.
Was 2.39 wordt

OMLAAG'.

19

Knorr
Chicken-Tonight
Diverse soorten.
Pot 500 gram.
Was 1.56 wordt

Becel
Dieet
Kuipje 500 gram.
Was 1.63 wordt

OMLAAG'.

Cal

Calvé
Pindakaas

Pot 350 gram.
Was 1.05

wordt:

Het is feest in Ruurio bij PLUS Kogelman
Er zijn duizenden artikelen in prijs verlaagd!

Kom langs en overtuig uzelf!
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

SS PLU S Kogelman in Ruurio Opgeteld de beste!



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

PLUS Klaverland.
Meer smaak, minder zout.

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

Grolsch
Bokbier
2 sets

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

Boerenschouder-
ham
150 gram

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

Witte druiven
Italia.
Kilobak

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

Zuivelhoeve
Boeren-yoghurt
Perzik, bosvruchten
of aardbei.
Beker 150 ml. 0.49

4 voor

PLUS
Slagroomschnitte*

* Niet bij alle PLUS-supermartcten verkrijgbaar

'

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

o99
Malse biefstuk
500 gram

Met PLUS nu voor slechts €3.50 een dagje uit!

25%
KORTING

PLUS
Keukenpapier
Tissue.
Pak 4 rollen J*?*

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

,
PLUS
Satésaus
Kant & klaar
Pot 350 m\.JM9

PLUS
Chocolade
hagel
Melk, puur
of hagelmix.
Pak 400 gram

PLUS
Waswerzachter
Diverse soorten.
Flacon 750 ml.

81

DUIZENDEN ARTIKELEN
IN PRIJS OMLAAG!

Als gevoia van de n^eriaajĵ vanon^^ bovengenoemde prijs inmiddels laoer ziin. Uw voordeel is in weekheid dus nog groter!

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1, 7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552, Fax. 0573 - 451814
www.plussupermarkt

Openingstijden:
maandag 8.00-20.00 dinsdag 8.00-20.00 woensdag 8.00-20.00
donderdag 8.00-20.00 vrijdag 8.00-21.00 zaterdag 8.00-20.00

41/04 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Opgeteld de beste!
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