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Sander Pardijs:
Nieuwe franchisenemer Mitra slijterij

Als maandagmorgen l novem-
ber de Mitra slijterij aan de
Dorpsstraat op de normale tijd
open gaat, zullen er ongetwij-
feld bezoekers zijn die zeggen,
"die man achter de toonbank
ken ik".

Klopt als een bus, want Sander Par-
dijs die vanaf die datum de Mitra
slijterij als franchisenemer gaat

runnen, heeft er ooit al eens drie
jaren gewerkt.

In de periode toen Yvonne en Wil-
bert Grotenhuys de winkel beheer-
den. Later werd de winkel ver-
kocht aan Mitra (een onderdeel
van Mitra CV. uit Doetinchem).

Na zijn vertrek destijds, heeft San-
der Pardijs ongeveer 5 jaren in de

winkel bij Barendsen gewerkt.
'Toch bleef de slijterij mij trekken.
Een fijne productgroep en wat zo
bijzonder is, het publiek dat in de
winkel drank koopt, heeft altijd
wat te vieren", zo zegt Sander die
een paar dagen per week assisten-
tie krijgt van Erna Poelder.
De slijterij is zes dagen per week
(behalve op de maandagmorgen)
geopend.

In de revue "Bongo, Bongo" gaat
het over een gestolen bruidsjurk!
Regisseur Gerrit Borgman is en-
thousiast over de inzet van de
medewerkers tijdens de repeti-
ties van de revue. "Ik ga dan ook
absoluut niet mee met opmer-
kingen van sommige ouderen,
dat jongeren niet meer "bereik-
baar" zijn.

Wij zijn inmiddels een paar maan-
den bezig en ben aangenaam ver-
rast door de motivatie van de jonge
lui in de leeftijd 16 tot 25 jaar. Het
is gewoon heel erg prettig werken
met hen", zo zegt de regisseur van
de revue "Bongo, bongo", die de af-
deling Vorden/Warnsveld van Jong
Gelre vrijdag 6 november en zater-
dag 7 november (beide avonden
aanvang 20.00 uur) zal opvoeren.

Overigens is Borgman ook ver-
heugd over de saamhorigheid
binnen de afdeling. "Een goede sti-
mulans voor de verdere toekomst
van Jong Gelre", zo zegt hij

De revue is geschreven door Nout
Nijenhuis, Frank ten Damme, Ni-
cole ten Damme, Gerrit Borgman,
Jochem ter Bogt en Corderik v.d.

Meulen. Hierover zegt Gerrit Borg-
man: "Begin van het jaar zaten we
bij elkaar aan tafel en hebben wij
wat gebrainstormd met de bedoe-
ling om dit najaar weer een revue
op de planken te zetten.

Tijdens die sessie kwamen soms de
wildste ideeën aan de orde. Som-
migen bruikbaar en sommigen to-
taal niet. Uiteindelijk ging ieder-

een met een bepaalde opdracht
naar huis. En zo kwam geleidelijk
aan de revue, die we "Bongo, bon-
go" hebben genoemd aan de orde.
Waarom deze naam?

Wel de mensen die straks naar de
revue gaan kijken komen daar van
zelf achter", zo zegt Gerrit Borg-
man lachend. "Ik wil er niet teveel
over zeggen, maar kan wel ver-

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

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

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.

B R O N C K H O R S T

De redactie Weekblad Contact /Journaal Zelhem Halle.

klappen dat ergens bij een familie
in Groenlo een dag voor de bruilof
een bruidsjurk wordt gestolen.
Grote consternatie, politie erbij, je
kent dat wel.

Kortom een heleboel toestanden.
Het publiek kan tijdens de opvoe-
ring zelfs mee helpen "zoeken", zo
zegt Gerrit Borgman. Deze week
en volgende week wordt er totaal
nog vier keer gerepeteerd.

Toneel en algemene leiding is in
handen van Gerrit Borgman. De
dansgroep staat onder leiding van
Marieke Bos, Esther Klein Hane-
veld en Lotte Haverkamp.

De decorgroep wordt geleid door
André Zweverink. De muzikale
medewerking wordt verleend
door de band "Vacuüm Cleaners".

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

HUISARTSENDIENST 0900 - 200 9000

Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. J. Kool 19.00 uur zangdienst in de Herv.
Kerk ds J. Kool

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 oktober 10.00 uur de.heer Baauw

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 oktober 10.00 uur ds. C.Gros 19.00 uur Zangdienst in de Herv.
Kerk ds.J.Kool

R.K kerk Vorden
Zondag 31 okotber 10.00 uur Wereldmissiedag voor de kinderen

RJC. kerk Vierakker
Zaterdag 30 oktober 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 31 oktober 10.00 uur Woord- /Comm.dienst m.m.v. dameskoor.

Huisartsendienst
Huisarts - Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken.
Telefoon 0900 - 200 9000 vervolg op pagina 2



U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienstdoende
doktersassistente of huisarts of een afspraak voor het spoedspree-
kuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel
altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bie-
den en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitslui-
tend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in
staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een 'rijden-
de huisarts' bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicij-
nen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Tandarts
30-31 oktober J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedgevallen op genoemde dagen van 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

WV-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22. Geopend maandag
t/m donderdag van 10.00-16.00 uur; vrijdag van 09.30-17.30
uur; zaterdag van 10.00-15.00 uur.

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

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

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendrie-hoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-1130 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00- 11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32, tel.
553405.
Spreekuur mantelzorg: iedere dinsdag van 1330-15.00 uur. U
kunt een afspraak maken via de SWOV, tel. (0575) 55 34 05 of via
de VIT tel. (0573) 43 84 00.
IVrsoiu-nalannering info/aanvraag bij de SWOV.
Maal l i j info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00 uur,
tel. 55 .34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV. tel.
55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij' de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruurlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Hobbyen (zomerstop tot september) in hobbyruimte van het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Mec-i' Bewegen voor Ouderen (M.B.v.OJ (Zomerstop tot september).
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen. Informatie
bij de SWOV, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Ouderenadviseur: geven van advies, ondersteuning bieden en het
maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten of onder-
steuning geven bij het invullen van (aanvraag)formulieren.

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

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

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

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

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier ge-
zette regels; elke regel meer €0,50. Ver-
melding brieven onder nr. of inlichtingen
€2,50 extra. Tarieven gelden bij contan-
te betaling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor €2,50
administratiekosten in rekening gebracht.

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

• Te koop: zwerfkeien groot
€ 0,75 per stuk; klein € 0,30
per stuk. Tel. 54 20 27.

• Elke hulpdienst overal
binnen 20 minuten in Bronck-
horst! Kijk op www.bronck
horstnl

• Houdt U van lekker eten?
Elke donderdagavond Gast
Aan Tafel (max. 8 pers.) Res.
52 22 75.

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

• Gezocht 10 mensen die
onder begeleiding willen af-
slanken. Geef u op voor onze
Slank-Fit groep. Bel G.V.Z.
Healthcare, tel. (0575) 55 36 41.

• Dit weekend eten we ze
weer! De overheerlijke Her-
berg-salades van Sursum
Corda.

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen.
Tel. (0575) 55 29 16 b.g.g.
(06)51601 516.

• Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 4 uur per week.
Schoolvakanties vrij: J. Ren-
sink,tel. (0575)441458.

• Te koop: snijbloemen en
volop kalebassen v.a. € 0,20. E
Schoenaker, Vierakkersestraat-
weg 22, vlerakker, tel. 52 17 80.

• Veiling Commissie Vorden
vraagt: goederen voor de te
houden veiling, pleinmarkt en
boekenbeurs. U kunt deze
doorgeven op de volgende
telefoonnummers (0575) 55 14
86/5521 04 en 55 17 87.

• Zaterdag 30 oktober komt
Sursum Corda bij u langs met
de heerlijke Herberg-salades.

• Lezing van Ruslanddes-
kundige M.T. ter Haar zon-
dagmid. 7 nov. 15.00 - 17.00
uur in Ned. Herv. Kerk te Ruur-
lo over de Russ. ziel. Muzikale
omlijsting van a capella koor
Livoce. Kaarten € 15.- incl. 1
cons. v.a. 14.00 uur in de kerk
Leden KKR € 1,- korting.

• Verhuisd: Dhr. Johan
Wentink van Stuwdijk 5 naar
De Delle 87, 7251 AJ te Vor-
den. Tel. (0575) 55 26 26.

• Word warm van binnen met
pittige gerechten! Pandan rijst
uit Thailand nu vanaf € 1,15 bij
Wereldwinkel Vorden.

• Te koop: rode mulder
dakpannen. (0575) 55 15 36.

0 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

• Te koop: droog open-
haardhout eik € 37,- m3 verder
nog goedkopere houtsoorten.
Tel. (0575) 46 28 55 Vorden.

• Te huur: 720 m2 opslag-
ruimte Hengelo Gld. Tel.
(0575) 46 53 68.

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

• Hebt u de Aloë Vera pro-
ducten al geprobeerd? Warns-
veld Jannie Nijkamp (0575) 52
13 16 of 55 36 32. Ook distribu-
teur worden?

• 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

0Te koop: kippen aan de leg.
Goossens, Voortseweg 6, Toldijk,
tel. (0575) 46 16 70 of 46 37 43.

• 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.

• Hobbybeurs op zondag
31 oktober a.s. bij De Luifel
aan de Dorpsstraat te Ruurlo
van 10.30 tot 17.00 uur. Toe-
gang is € 1,- p.p. Kinderen
gratis. Inlichtingen www. hob-
bybeurs.organiseert.nl of tel.
(0573) 49 1261.

• Clubtentoonstelling PKV
Vorden in Kapel de Wilden-
borch, Kapelweg 1, Vorden.
Te bezichtigen zijn bijna 300
dieren waaronder Hoenders,
Konijnen, Cavia's en Sierdui-
ven. Vrijdag 5 november
20.00 tot 22.00 uur. Zaterdag
6 november 10.00 uur tot
21.00 uur. Zondag 7 novem-
ber 10.30 uur tot 16.30 uur.
Toegang gratis.

• Wie heeft toevallig mijn wit-
te duif gezien (gevonden),
roepnaam Roekkoek. Arabi-
sche Trommelduifje. Hand-
tam, tel. (0575) 55 65 38.

OPRUIMING

Div. bodywarmers

- 25%
Div. winterjassen
o.a. Bjornson, Life

Line etc.

- 20%
op = op.
Nu bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11,
7255 KC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462139

www.goossensatomici.nl

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

Het is Herfsf

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

Vlaai van de week:

Bosbesbavaroisevlaai
6-8 stukken €5.95
Dinsdag = brooddag

3 bruin bus € 4.OO

Weekendaanbiedingen:

Speculaasstaaf
Gevuld met amandelspijs

€1.95

Suikerbrood
€1.75

UITNODIGING

Open dag
zaterdag 30 oktober

van 10.00 tot 14.00 uur
Dorpsstraat 9 te Vorden

U bent van harte welkom

Met vriendelijke groet,
Ria Pasman-Huijskes
tel. (0575) 55 34 15

\^ VASTGOED

uw makelaar
voor deze regio.

Telefoon (0575) 44 13 31
www.loman-vastgoed.nl

Uw advertentie in
Weekblad Contact

valt beter op!

Dagmenu's
27 okt t/m 2 nov. 20O4

ophalen € 6.50
of bij ons opeten € 7.75

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

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

Woensdag 27 oktober
Hartige pompoensoep / zuurkool ovenschotel met jus, ananas en
worst

Donderdag 28 oktober
Duitse biefstuk met uien, frieten en salade / griesmeelpudding met
slagroom

Vrijdag 29 oktober
Rijk gevulde bonensoep / Sissi's kaiserschmarm met pruimen
compote

Maandag 1 november
Gesloten.

Dinsdag 2 november
Wiener schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slagroom

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

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team



Het is weer feest!

Nina Isabella
Nina is geboren op 19 oktober 2004

Ernst Jan, Ellen, Daan
en Evi Somsen

Waarleskamp 34
7255 WG Hengelo (Gld)
Tel. (0575) 46 55 68

Op zaterdag 30 oktober 2004 hopen wij

Anton Klein Nengerman &
Genie Klein Nengerman-Schotsman

samen met onze kinderen en kleinkinderen ons
45 jarig huwelijksfeest te vieren.

U bent van harte welkom op de receptie van
19.30 tot 21.30 uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat
24 in Vorden.

Almenseweg 49
7251 HN Vorden

, - v
\ l

Hartelijk dank aan iedereen die mijn 80ste ver-
jaardag tot een mooie dag heeft gemaakt.

A.D. Winkel-Pardijs

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

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

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Onafhankelijk, betrouwbaar

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

€MA 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.

Voor de vele blijken van medeleven die wij van u
mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve
man, broer en zwager

Ben Spitholt

danken wij u hartelijk.

Thea Spirholt - Collet
Familie Collet

Vorden, oktober 2004

In dankbaarheid denken wij terug aan uw medeleven
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

Herman OKhof

Het deed ons goed zoveel sympathie en saamhorig-
heid te ervaren

Alie Olthof-Sigger
Géa en Jaap
Irma en Rob
en kleinkinderen

't Hamolt
Vorden, oktober 2004

AANBIEDING

Alle
kinder

winterjassen en

kinder
fleecejassen

vanaf l 0/0 korting
Geldig vanaf 25 oktober

tot 15 november
op = op.

GOOSSENS
Steenderenseweg 11,
7255 KC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462139

www.goossensatomica.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Nu in Ruurlo:

„HetNagelhws •l
allround

nagelstyling
manicure
parafine

wimperverlenging

Barchemseweg 4
7261 DC Ruurlo

tel.(0573)491869

De enige knippende man
in Vorden e.o.

U bent van harte welkom in onze salon!
Donderdag en vrijdag hebben wij koopawond.
Jim Heerank Haarmode, Zutpnenseweg 21 m Vorden,
Telefoon 0575 - 55 12 15, www.jimhieenimkhaarmode.nl

AUTOBEDRIJF

WOLTERS & WOLTERS
RUURLO

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

Daihatsu Move Groen metallic
Mazda 323 1600 Grijs metallic
Nissan 100 NX Rood
Opel Astra 1600 Zwart metallic
Opel Zafira 1800 Blauw metallic
Renault Espace 2,2 Groen metallic
Renault Megane Grijs metallic
Renault Megane Break Groen metallic
Subaru Impreza Plus 2.0 Blauw metallic
Subaru Justy 4wd Rood
Subaru Justy 4wd Blauw metallic
Subaru Legacy Station Rood metallic
Subaru Vivio Rood metallic
Suzuki Swift Automaat Groen metallic

Seat Inca SDI Zwart
Volkswagen T4 Dubbel Cabine Zwart

1997 5.250,-
1995 3.900,-
1991 2.900,-
1998 9.750,-
2001 17.750,-
1994 6.250,-
1996 5.500,-
1999 10.500,-
1998 9.500,-
1998 4.600,-
1998 3.950,-
1994 3.500,-
2000 4.950,-
1995 4.000,-

1999 7.250,-
2000 12.750,-EX

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

Verkoop en onderhoud alle merken
Specialist in Subaru

En, wat gaat u doen tijdens
het stoven?"

Tijdschrift lezen? Krantje? Of toch maar wat achter-
stallige strijk? Hoe dan ook, ondertussen laat u uw

malse stooflappen lekker op 't vuur stoven.
Voor 't beste resultaat zo'n 2 uur. Kijk voor de
lekkerste stoofrecepten op www.keurslager.nl.

Keurslagerkoopje

Stoof lappen 4 stuks €

l/l/ee/caanö/ed/ng

Ei-bieslooksalade 100 gram €
Special

Sole mio 100 gram €

5oo
l.1
2oo

19

Weekaanbieding ^% QR

Varkensf ricandeau soo gram € «3 •
Weekaanbieding

Kipfilet 4 enkele € 3?"
Vleeswarentrio

100 gram gebr. Gehakt +

100 gram Ardenner boterhamworst +

1 oo gram Runderrookvlees "J 69
samen voor de prijs van € t^F •

5^ Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0755) 55 13 21
(0575) 55 22 87

j^

£ Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

3

l l
OCCASIONS
l l

Citroen:
C5 Break 2.0 ligne prestige 2002 navigatie 50.000 km 20.900.

C5 Berline HDI 110pk 8/2002 l. blauw 85.000 km 19.950.

C3 1.4 Difference 9/2004 zilver 1.000 km 16.250.

C2 1.4 Ambiance 11/2003 zilver 15.000 km 14.950.

C2 1.1 Seduction 6/2004 blauw 3.000 km 11.500.

Xsara Picasso 1.8 Plaisir 2002 79.000 km 16.950.

Berlingo 1.9 D groen 10/2001 52.000 km 8.950.

Xantia 1.8 Deauville blauw 1998 135.000 km 5.950.-

ZX 1.6 Break groen 1996 157.000 km 3.950.

ZX Avantage 1.4 5-drs. blauw 1996 105.000 km 4.500.

Suzuki:
Alto 1.0 GA 3-drs. 1995 wit 104.000 km 2.750.

Alto 1.0 GA 3-drs. 7/2000 blauw 21.000 km 5.450.

Alto 1.0 GLS 3-drs. 3/2001 blauw 33.500 km 6.250.

Swift Globe 3-drs. 12/1997 d.blauw 113.000 km 4.950.

Grand Vitara 2.0 TDI Van airco 89.000 km 15.500.

Wagon R+ 1.2 GL 2000 d.groen 78.000 km trekh. 7.250.

Ignis 1.5 GLS 5-drs. airco 11/2003 grijs 6.200 km 15.350.

Overige merken:
Renault Laguna 1.6 16V Expresion 3/2001 zilvergrijs 13.750.

Ford Mondeo 2.0 Buss. Edition 1999 85.000 km 9.950.

Hyundai Elantra 2.0 CRDI blauw 2002 29.500 km 13.750.

Hyundai Atos Spirit zwart 4/2002 21.000 km 7.250.

Hyundai Atos Multi zwart 1999 48.000 km 5.850.

Hyundai Atos Multi grijs M 3/1999 70.500 km 5.450.-

Peugeot 106 1.1 Accent blauw 2000 53.000 km 6.750.

Peugeot 206 1.4 XR 1999 zwart 65.000 km 8.950.

Peugeot 309 1.4 XR 3/1993 brons 64.000 km 2.750.-

VW Golf 1.4 16V 3/1998 zilver 92.000 km 8.250.-

Motor:
Honda Magna VSO zwart 16.000 km 1.750.-

Yamaha FJR 1300cc zwart 5.500 km 1e eigenaar 13.950.-

A U T O B E D R I J F ! l

aal - storteboom
i i

Grevinkweg 2 Aalten • Tel. 0543 - 47 24 76
specialist in Peugeot - Citroen - Suzuki

v/h autobedrijf Lensink



tmit
Heeft u teksten, ideetjes of gebeurtenis-
sen, wilt ü iets veranderd zien in onze
gemeenschap, is er iets grappigs ge-
beurd waarvan u zegt "ik heb nu iets
meegemaakt..." etc. etc.
Neem dan contact op met de redactie
van weekblad Contact, schrijf een
briefje of geef een tip. Het is tenslotte
altijd weer moeilijk om geschikte on-
derwerpen aan te kaarten.

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

e ê ttttt
Stap stap, ongemakklijk lang-
zaam lup Marie deur het brede
hoofdpad. Samen met ne hele
sjoekse volk. Vuile olden, wat
slech in de bene, samen in een
langzaam tempo. Er wordt gin
woord gezegd. Dit kear is 't
neet wied naor den hoop zand
an 't eind van de 't pad. Dat hef
Marie wel anders meegemaakt.
In andre plaatsen wordt het
kerkhof groter is, dan moi
soms een heel eind lopen. Het
is vake raak de laatste tied.

Ja wat dachie, ze hef ne grote fa-
milie. En ondertussen heurt ze
biej de laatste lichting, biej de ol-
dere leu. En ok neaven en nichten
en vroggere buurleu, iej gaot! Na-
or zonne begraffenisse, maor ok
eenmaol bunniej zelf an de beur-
te. Er is 't er nog nooit ene verget-
ne. In 't veurbiej gaon kik ze naor
de namen op de stene, of er be
kenden tussen bunt. En naor de
earste en lesten daotum. In stilte
onbewust zik zelf tevreane veu-
lend. Ze is al een heel stuk older
dan vuile van de bekenden die
hier ligt en ze veult zik nog fris as
ne jonge meid.

Ongemarkt kik zr rond wie 't er al-
lemaols bunt. Dat is het mooie
van ne begraffenis. Iej zeet een
hoop bekend volk. Grut dat mot
Jan wean. Neuze Jan zeiden ze
vrogger. Dat kwam umdatte de
veurgevel wat scheef veur 't huus
had zitten. Den is knap kaal
wordn. En was eerder vul slanker.
Hee is ok allenig, net as zij Marie.
Ja dat geet mangs zo. Zo strak
met 't weggaon is opletten. Mis-
schien kan ze biej um in de buur-
te komn. Dat was earder ne vrolij-
ken kwiebus.

De pastoor maakt duudelijk dat
een ieder rond mot gaon staon
umme de grove. En dan mek 'Heer
Eume' de bekende gebaren en zeg-
ge de bekende woorde. D'r wordt
gin treun umme tante Marie gela-
oten. Och het was neet vuile mear
de leste jaorn. Ze hef een mooi
druk leaven ehad en dat hef ze.
Tien kindre en good terechte
komn. Maor van de kindre kreeg
er gin ene wear tiene.. Ja dat kun-
niej snappen. De Paus, de pastoor,
ze meugd denken en zeggen wat
ze wilt. Wel of gin kindre en ho-

vulle dat maakt een ieder zelf no
wel uut. Ze kik wat rond met het
wear wegstappen naor f cafee en
meend dat het op dit karkhof ne
kale boel is.

In de achterhoek hebt ze mooiere
karkhoven. De plaatsen lekker
mum en vuile beume en greun.
Neet as hier, allenig recht toe
recht an. Hoog Keppel begraaft ze
nog rond de karke. Dat is nog een
echt KerkHof. In Friesland hij dat
ok vuile. Nog wat langer terugge
graven ze ja een graf, onder de
banken. De olde uutgesletten ste
ne ligt er nog. Zo dicht as 't kon
biej de preakstool. Dat waarn de
duurste de beste plaatsen. Marie
kan er umme lachen, maor ja, dat
dut ze om mear dingen waor ze
vrogger een heilig ontzag veur
hadde.

Dat een mense, al isse dood, zich
toch nog wil laoten gelden? Een
dure begraffenisse met vuile volk.
Dat is natuurlijk ok de familie die
dat drif. Iej zeukt ne preakebuul
op de kansel die 't mooi zeggen
kan. In dit geval maakt de pastoor
d'r neet vuile wark van. Dat kunt
de protestanten as regel better. Die
bunt as regel goed thuus in de bie
bel en praot gemakkelijk oaver die
dinge. Maor toch, ze geeft zik neet
bloot wat ze d'r zelf van denkt.
De Hemel de Helle. Freaken wordt
ze oew bang met maakten of een
mooi wearzien met oew eigen
volk? Zonne biebel is ja 2000 jaor
old, is 't wonder dat ze er ton nog
neet vul benul van hadden ho of't
wieter geet? Biej tieden, dan is in
elke krante te leazen van moder-
ne opvattingen. Dat een mense
efkes dood kan wean en kan nao-
verteln watte zeen en watte veuld
hef. En ok vuile beuke en tied-
schrifften. Veur wie leazen kan en
wil. Ok de gedachte dai wear te
rugge komt in een volgend leaven
as klein wurm. Dat wie allicht al
heel vake een mensen leaven ach-
ter hebt. Dat dit allemaols diep
weg zit in ons onderbewuste.
Maor nee, daor preakt de preake
buuls nooit oaver. Ze past wel op
dat ze niks zegt wordt ze zik an
brand. Veurgangers bunt heel
veurzichtig, De gelooftlear van de
karke lup altied achter biej de
praktijk. Net as de rechterlijke
macht. Marie vind het op zich wel

mooi umme te begraven vanuut
de karke. Iej gingen oew hele
leaven lang eiken zondag er naor
toe. Vake in de zelfde banke as va
en mo en grotva en grotmo em zo
geslachten achter mekaar.

En as kind nao de karke um te
deupen en later trouwen en tot
slot umme d'r een eind an te ma-
ken , um oew te begraven. En Ma-
rie geleuft vaste dat hier tante
Marie met ne zucht van verlich-
ting eur eigen volk wear in de ar-
me volne is. De andern, ze gaot
uns veurop. En wie komt er ach te
ran. Marie stapt de poorte van 't
karkhof wear deur en tante Marie
is al vergetn. Ze praot aover 't we
ar en oaver de rimmetiek en de
mais . Efkes later zit de hele zaal
vol volk. Verse breudjes van mear
soorten met koffie. Hande schud-
den en olde kunnigheid zuut me
kare wear. Veurdat ze afscheid
nemd van de naoste familie is de
stemming heel anders ,ach wao-
rum ok neet?

Wie denkt en geleufd dat tante
Marie het vul better hef dan ze
het hier ooit hadde. En wat maakt
het uut of iej no begraven wordt
hier op 't dorp of verbrand in de
Slangenburg? Wat er nog van oew
oaver is, is kats versletne. Het hef
zien tied en nut ehad. Ja Marie
least in de krante wear wat niejs.
Iej kunt oew laoten bevriezen.
Dat is nog vuile better. Een 200
graden C onder nulle en dan vult
alles uutgedreugd uut mekaar
.Dat is te bewaarn maor is ok een
goeien meststof. Zo biej de plan-
ten de beume te streuijen. Dat
greuit er good van. De allersnelste
vorm van wear terugge komn in
de natuur. Ja in de grote steden is
't een probleem. Waor moi met al
die dooien naor toe? In onze dor-
pen spuit dat nog neet.

Marie hef neuzen Jan an de praot.
Hij verteld eur graag zien eigen
verhaal. Jan:" Allenig wean is ma-
or niks . Gerda is zowat nooit uut
mien gedachten. Dan denk ik biej
mie zelf wat zol Gerda daor wel
van zeggen'." Zo biej de koffie en
een breudjen hebt ze mooi con-
tact. Wie wet wat er nog is uut
zon afscheid voort kan komn.

De Baron van Bronckhorst

Rondvaart door de Amsterdamse grachten

CDA Bronckhorst pleit voor
versoepeling reconstructieplan
Dit was de centrale boodschap,
die een delegatie van CDA
Bronckhorst mee heeft gegeven
aan de CDA Statenleden. CDA
Bronckhorst heeft het initiatief
genomen om een overleg te or-
ganiseren met de CDA Statenle-
den. De aanleiding hiertoe is,
dat binnenkort de ontwerp-
reconstructieplannen door Pro-
vinciale Staten worden vastge-
steld en de berichten over te
weinig middelen. Het overleg
kan als zeer constructief wor-
den beschouwd. De CDA Staten-
leden stonden welwillend te-
genover de inbreng van CDA
Bronckhorst.

ONTWERP-
RECONSTRUCTIEPLAN
Het ontwerp-reconstructieplan
voor Achterhoek en Liemers zal
erg bepalend zijn voor de toe
komst van het buitengebied van
de gemeente Bronckhorst. De ver-
schillende belangen zijn in het
ontwerp-reconstructieplan tegen
elkaar afgewogen en neergelegd in
het ontwerp-reconstructieplan. In
het ontwerp-reconstructieplan
wordt het buitengebied verdeeld
in:
- landbouwontwikkelingsgebie

den, waar intensieve veehoude-
rij zich verder kan ontwikkelen;

- verwevingsgebieden, waar ver-
schillende activiteiten binnen
bepaalde kaders zich mogen
ontwikkelen en

- extensiveringsgebieden, waar
de intensieve veehouderij op
termijn dient te verdwijnen.

Daarnaast zijn er waterbergingsge
bieden aangewezen. Dit ontwerp-
reconstructieplan dient vervol-
gens vertaald te worden in een
nieuw bestemmingsplan buiten-
gebied. De aangegeven gebieden
hebben dan ook een grote invloed
op de plattelandseconomie, maar
ook op de leefbaarheid.

VERSOEPELINGEN
CDA Bronckhorst heeft gepleit
voor de volgende versoepelingen:
l hervestiging van intensieve vee-

houderij-bedrijven dient moge-
lijk te zjin op alle bestaande
landbouwlocaties in het verwe-
vingsgebied, die ver genoeg van
de natuurgebieden liggen. Her-
vestiging dient zich niet te be-
perken tot alleen huidige inten-
sieve veehouderij-locaties. Be-
drij fsverplaatsing is een ingrij-

pend gebeuren. Daarom dienen
er veel keuze mogelijkheden te
zijn voor hervestiging. Ook so-
ciale aspecten spelen hierbij een
belangrijke rol.

2 de huidige grootte van de bouw-
kavels moeten groter worden.
Zowel de intensieve veehouderij
als de grondgebonden land-
bouw zullen behoorlijk moeten
kunnen groeien. Dit vloeit voort
uit de marktomstandigheden en
wordt versterkt door de verdere
liberalisering van het EU land-
bouwbeleid. Gedacht wordt aan
bouwblokken van 1,5 ha tot
soms 2 ha.

3 inzet van het instrument Rood-
voor-Rood via maatwerk. Dit ins-
trument moet verankerd wor-
den in het nieuwe streekplan.
Door de inzet van dit instru-
ment wordt het mogelijk om
vrijkomende agrarische locaties
tot waarde te brengen door het
toestaan van woningsplitsing,
Door dergelijke Rood-voor-Rood
constructies zal de uitvoering
van het reconstructieplan deels
gefinancierd kunnen worden.

ZORGEN
De zorgen van CDA Bronckhorst
over de planschade kon nog niet
door de CDA Statenleden worden
weggenomen. Ook zij pleiten voor
een duidelijke regeling en voor l
loket, waar de ondernemers zich
kunnen melden voor planschade.
Wél is duidelijk geworden, dat de
planschade niet voor rekening van
de gemeente zal komen.
Ook wat betreft de financiering
konden alle zorgen nog niet weg-
genomen worden. CDA Bronck-
horst gaf aan, dat een aantal kos-
ten zoals wijziging van het be-
stemmingsplan buiten gebied, al
zeer kostbaar is en sowieso voor re
kening van de gemeente zal ko-
men. Om nog bij te dragen in de fi-
nanciering van het reconstructie
plan zal zeer lastig worden, laat
staan voorfinanciering. Dat laatste
is wat CDA Bronckhorst betreft
niet aan de orde.

TENSLOTTE
De CDA Statenleden gaven aan,
dat de inbreng als zeer construc-
tief werd ervaren. Zij zullen dit
meenemen in de komende discus-
sies over de vaststelling van de ont-
werp-reconstructieplannen. CDA
Bronckhorst zal de vinger aan de
pols houden.

Fuell 'knalt' weer ouderwets!!!
Weer een 'Volle bak" bij het
tweede akoestisch optreden
van Fuell, afgelopen zaterdag
bij *t Wapen van t Medler. Fuell
zorgde voor een spetterend op-
treden. En dat de muziek van de
"sixties tot aan heden" goed
werd ontvangen, kon je wel
merken aan het enthousiaste
publiek dat luidkeels meezong
en al swingend uit hun dak
ging.

Gastoptredens waren er van Erik
Knoef op de Trekzak en Gerton
Eijkelkamp op de conga's, die Willy
de Ville even lieten vergeten. En
wat te denken van een performan-
ce van Martin "ELVIS" Bergsma uut
Varsselü! Een geslaagde avond,
maar wel één met gemengde gevoe
lens, aangezien zanger Arjan Klein
Geltink zijn geluk gaat beproeven
in Australië en met dit concert dan
ook afscheid van Fuell neemt.

Reild info en cursus

De afdeling Vorden van 'De Zon-
nebloem' organiseerde vorige
week een uitstapje voor haar 42
gasten en de vijf vrijwilligers.

Er werd per bus een bezoek aan

Amsterdam gebracht, waar het
gezelschap direct na aankomst in
de speciale "Zonnebloemboot"
kon stappen.
Onder prachtige weersomstandig-
heden werd er 3,5 uur door de

Amsterdamse grachten gevaren.
De afdeling Vorden voorzag de
deelnemers aan dit uitstapje in de
bus van een hapje en een drankje,
terwijl aan boord een broodmaal-
tijd werd genuttigd.

Drs. Arianne Groeneveld geeft
woensdag 27 oktober in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat
6 in Vorden een informatie-
avond over Reiki.

De kosten bedragen 2 euro. Iedere
aanwezige die dat wil ontvangt
kosteloos een Reiki kennisma-
kingsbehandeling. Aanvang 20.00
uur. "Reiki is energie doorgeven
aan jezelf of aan andere. Het is een
bijzonder effectieve manier om te
ontspannen en zelf bij te dragen
aan de genezing van klachten en
kwalen. Het werkt zichtbaar bij
verwondingen, verstuikingen en
botbreuken. Bovendien bevordert
het de genezing van chronische

klachten en kwalen. Het versterkt
de intuïtie en ondersteunt een
mens meer thuis te komen bij zich
zelf. Naar schatting hebben een
half miljoen Nederlanders reeds
Reiki geleerd en velen passen Reiki
toe in het gezin, de vriendenkring
of bij collega's op het werk.

Van 26 - 28 november geeft Arian-
ne Groeneveld een Reiki l week-
end cursus bij Carla en Marten
Schröder, Lankhorsterstraat 8 in
Wichmond.

Uitgebreide info over Reiki kan
men krijgen op www.helioscen-
trum.nl of bij Marten en Carla
Schröder telefoon (0575) 44 12 19.
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Nu met gratis Alessi designschaal
Tijdelijk ontvangt u bij aankoop van
een complete bril met Crizal Alizé
ontspiegeling een schitterende
Alessi designschaal. Hierbij heeft
u de keuze uit drie modellen van
glanzend RVS. Dit aanbod geldt tot
15 november 2004.

Altijd schone brillenglazen
Als brildrager gaat er nog wel eens wat aan je voorbij. Je bent
immers vaak bezig met het poetsen van je brillenglazen. Gelukkig
hebben de makers van Varilux een revolutionaire uitvinding
gedaan: De Crizal Alizé ontspiegeling. Deze unieke ontspiegeling
is zó water-, vuil- en vetafstotend, dat het poetsen van uw bril
nauwelijks nog nodig én bovendien een stuk makkelijker is.

Kom nu kijken bij uw opticien
Crizal Alizé geeft u een extra helder zicht en neemt hinderlijke
lichtreflecties weg. De brillenglazen zijn transparanter en boven-
dien zéér krasbestendig. Wilt u het zelf zien? Kom dan snel bij
ons langs voor een verhelderende demonstratie.

Zó helder, zó schoon

SIEMERINK

Crizaimt
Van de makers van Varilux

opticien/juwelier

bruto!
contactlenzen

barometers

sieraden
uurwerken
reparaties

taxaties

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden
Tel.(0575)551505

IJsvereniging Vorden op Internet;
http://www.ijsvereniging-vorden.nl

IJSVERENIGING VORDEN
Leden-Jaarvergadering

te houden op Maandag l november 2004 om 20.30 uur
in de Kantine "IJsvereniging Vorden", Het Hoge 41 a te Vorden.

AGENDA

1. Opening.
2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
3. Notulen vorige Leden-Jaarvergadering d.d. 10 november 2003.
4. Jaarverslag 30 september 2003 t/m l oktober 2004.
5. Verslag penningmeester financiële stukken boekjaar 2003/2004.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Benoeming kascontrolecommissie.
8. Bestuursverkiezing,

Aftredend en herkiesbaar: Dhr. G. Nijenhuis (Penningmeester),
Dhr. G.J. Beek en
Dhr. M.C. Groot lebbink.

9. Contributie 2004/2005.
10.Rondvraag.
11.Sluiting.

Informatie "IJsvereniging Vorden"; http://www.ijsvereniging-vorden.nl

ALZHEIMER MAG
GEEN NATIONALE
RAMP WORDEN

Over tien jaar telt Nederland ruim 300.000 Alzheimer-patiënten.
En wie gaat er voor hen zorgen? De Stichting Alzheimer Nederland
steunt mensen met dementie en hun familie. Wilt u hier meer over weten?
Ga dan naar onze website. Wilt u iets doen? Maak dan een
bijdrage over op giro 2502, ten name van Alzheimer
Nederland. Alzheimer mag geen nationale ramp worden.

e GIRO 2502
WWW.ALZHEIMER-NEDERLAND.NL

Zondag 7 november

vlooienmarkt
Sporthal 't Jebbink

Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur.

Kraam €17,50
2 voor €30,- (4x1.20m)

„REAN"
Tel. (0575) 52 96 58

Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe aan een fris en nieuw gezicht.
Vanwege onderhoud of renovatie, of omdat u gewoon zin hebt in een andere kleur
of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk snel en professioneel wordt
uitgevoerd. Denk dan aan de Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak en
vakwerk, maar ook vorstelijk voordeel: in de wintermaanden biedt de Winterschilder
particuliere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke korting per man per dag!
En u hebt ondertussen uw handen vrij voor andere activiteiten.

Slechts 6% BTW bij oudere panden
Bewoont u een pand ouder dan vijftien jaar dat bestemd is voor permanente
bewoning? Dan berekenen wij, in plaats van 19% BTW, het lage tarief van 6%.
Voor zowel uw buiten- als uw binnenschilderwerk. Nog meer voordeel dus!

Neem contact met ons op voor Winterschilder-advies.

wlntcrscfilldcr. nl
S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEl BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

Bedrijvenweg 10 - Vorden
Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67

E-mail: info@boerstoel.nl - Website www.boerstoel.nl

Dino
brood

nu

460i •

Echte Bakker
VAN ASSELT

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (0575)551384

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

Ter Wee Ie wil ook een 'begrip' in Vorden worden!

32°
Runderbieflappen
500 gram

Boer'n Gehak
Panklaar
500 gram

260

Henkie's Platvinken,
Heeeel fijn!!
± 8 min. bakken 4 stuks

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



Wethouder Wim Wichers: "Mantelzorgers hebben ook zorg nodig"!

"Wethouder Wichers onthult mantel'

"Mantelzorg, daar heb je niet
voor gekozen. Het overkomt je
gewoon. De hoop dat de mensen
langzamerhand beseffen hoe

belangrijk mantelzorg is. De
overheid heeft tot dusver de
mantelzorgers weggeschoven.
Daar komt verandering in. Bin-

nenkort gaat alle zorg naar de
gemeentes. Die gaan kijken
naar de positie van de mantel-
zorg en hoe deze zich verder zal
door ontwikkelen.

Ik hoop ook dat de nieuwe ge-
meente Bronckhorst er veel aan-
dacht aan zal besteden", aldus
wethouder Wim Wichers. Hij
sprak deze woorden woensdag-
middag in het Dorpscentrum tij-
dens een bijeenkomst van mantel-
zorgers. Een middag die werd ge
organiseerd door de SWOV (Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden) in
samenwerking met de VIT (Vrijwil-
lige Intensieve Thuiszorg en Man-
telzorg) Oost Gelderland en waar-
bij de plaatselijke mantelzorgers
in het zonnetje werden gezet.

Wethouder Wichers, met de we
tenschap dat Nederland 3,7 mil-
joen mantelzorgers telt, consta-
teerde dat dit in Vorden één op de
vier inwoners zou betekenen. "Dus
zouden er vandaag 2000 mantel-
zorgers voor de deur moeten
staan! In elk geval houden zich
hier 400 mensen intensief met
mantelzorg bezig. En die zitten hè
laas niet allemaal in de zaal", zo
grapte hij. (In totaal circa 35 perso-
nen, red) Trouwens wel een gezel-
lige middag, die muzikaal werd
opgeluisterd door de folklore ac-

cordeonist Henk Landkroon. Lied-
jes als "Wie goat met z'n allen no-
ar Hoksebarge to" en "Ik verlang
zo noar den Achterhoek" gingen
er in als koek.

Ekie Voorburg, consulente in
Ruurlo van Mantelzorg VIT Oost
Gelderland wees eveneens op het
grote belang van de mantelzor-
gers. " Zouden zij gaan staken dan
hebben we in Nederland een Ie
vensgroot probleem. Ook pleitte
zij voor meer ontspanning voor
een mantelzorger.

"Hoe vaak hoor je niet, ik zou wel
graag een middagje weg willen,
maar ik kan mijn vrouw/man niet
alleen laten. Wij kunnen prakti-
sche hulp geven. Daarvoor bieden
wij vrijwilligers aan. Men kan ons
ten alle tijde bellen voor nadere in-
formatie telefoon 0573^38400",
aldus Ekie Voorburg.

Wethouder Wichers "onthulde"
deze middag een speciale mantel.
Een mantel gemaakt van
allemaal kleine lapjes
stof die door mantelzor-
gers zijn opgestuurd en
waarvan een prachtige
(grote) en kleurrijke
mantel is gemaakt. "Ie
dereen zal deze mantel
passen", zo sprak Wim

Wichers. Terwijl de accordeonist
vrolijk verder speelde vermaakten
de aanwezige mantelzorgers zich
in de zaal van het Dorpscentrum
met Oudhollandse spelletjes en
koersbal. Berend Bekman vertelde
de aanwezigen het één en ander
over de hobbyclub die zoals be
kend onder de SWOV ressorteert.

Louise van Uden (coördinator
SWOV): "Wellicht een idee voor
een mantelzorger om hier voor de
ontspanning naar toe te gaan, om
zodoende even van de zorg te wor-
den ontlast. Maar dan is er vaak
weer oppas nodig. Hiervoor heeft
"Welzijn Ouderen Vorden" het Be
zoek en Oppas Service voor oude
ren en chronische zieken (B.O.S.)
opgericht. Vrijwilligers kunnen de
zorg dan even vervangen", zo zegt
ze. De middag in het Dorpscen-
trum werd afgesloten met een
hapje en een drankje. Louise van
Uden bood de mantelzorgers een
roos aan en las daarbij het volgen-
de gedicht voor:

"Als een mantel, warm en vertrouwd
Heb je je zorg om mij heen geslagen
Waar een ander soms niet wil, of kan
Doe jij de dingen zonder te vragen
Voor jou daarom dus dit gebaar
Omdat jij die "mantelzorgjas" wilt dragen".

Wethouder Dorien Mulderije: "Als ik ergens mijn tanden inzet, laat ik niet meer los"!
Blij met woningüitbreiding Kranenburg en Wichmond!
Wethouder Dorien Mulderije
(WD) hoopt dat zij in de nieuwe
gemeente Bronckhorst ook als
wethouder mag fungeren. "Ik
heb de ambitie en als ze er mij
voor zouden vragen, wil ik die
taak graag op mij nemen". Ze
zegt dit niet vanwege eventuele
"ijdeltuiterij" maar bovenal uit
zakelijke overweging.

Zegt ze: "Ik heb tien jaren ervaring
als wethouder en ik mag gerust
zeggen dat ik wat mijn portefeuil-
le betref , ik verstand van zaken
heb. Louter om die gronden zou
het jammer zijn, dat deze ervaring
verloren zou gaan. Dat wil niet
zeggen dat ik het raadslidschap
niet ambieer, maar ik zeg het eer-
lijk, de functie van wethouder
spreekt mij nu éénmaal meer aan.
Maar het is natuurlijk de kiezer
die beslist. En dat niet alleen, ook
afwachten hoe de verkiezingsuit-
slag straks zal zijn en hoe daarna
de onderhandelingen over de por-
tefeuilleverdeling zullen verlo-
pen", zo zegt Dorien Mulderije re
alistisch.

Feitelijke aanleiding tot een ge
sprek met haar, zijn de plannen
die er bestaan om "straks" in de
Kranenburg en Wichmond respec-
tievelijk 27 en 19 woningen te bou-
wen. Daarvoor wordt de gemeen-
teraad donderdag 28 oktober ge
vraagd om een voorbereidingskre
diet te voteren van Euro 280.000,-
(incl. BTW) voor de toekomstige ex-
ploitatie van de bestemmingsplan-
nen Kranenburg en Wichmond.
Dorien Mulderije is er best wel een
beetje trots op dat ze nog 'Voor het
sluiten van de markt" (lees, dat
Vorden opgaat in de gemeente
Bronckhorst) deze toestemming
voor een contingent van 46 wonin-
gen heeft binnen kunnen halen.

Dorien Mulderije: "Er zijn met de
provincie best pittige gesprekken
aan vooraf gegaan. Ik ben blij dat
het gelukt is, in ieder geval dat de
hobbel "provincie" is genomen.
Wanneer alles volgens planning
verloopt, zullen de gronden in het
tweede kwartaal van 2005 bouw-
rijp zijn gemaakt en kan er met de
uitgifte van de bouwkavels begon-

nen worden. Ik verwacht dat alle
kavels binnen tien jaren verkocht
zullen zijn. De exploitatie is zoda-
nig opgezet dat ook "starters" in
staat zullen zijn grond te kopen en
er te gaan bouwen", zo zegt de
wethouder.

In Vorden hoor je wel eens gelui-
den uit de mond van jongeren dat
ze hier geen woning kunnen hu-
ren of kunnen kopen (te duur) en
dat zij daardoor genoodzaakt zijn
naar elders te verrekken. Dorien
Mulderije kan zich dat wel voor-
stellen. Heb je te maken met een
éénverdiener of tweeverdieners,
dat maakt in financieel opzicht
nogal een verschil. Toch is zij er-
van overtuigd dat juist ook jonge
ren in de Kranenburg en Wich-
mond aan de bak kunnen. Zegt zij:
"Vergeleken met andere gemeen-
tes kunnen we met de prijs mee. In

september heb ik het halfjaarlijkse
gesprek met Kranenburgs Belang
gevoerd. Daar was men hartstikke
blij met de mogelijkheid tot het
bouwen van deze 27 woningen.

MEER DRAAGKRACHT
Betekent voor de Kranenburg
meer draagkracht, terwijl ook de
school "De Kraanvogel" er straks
mee gebaat is. Ook hebben mij in-
stemmende geluiden vanuit Wich-
mond bereikt. Overigens hebben
mij al een aantal jongeren gebeld
die aangaven graag voor een
bouwkavel in aanmerking te wil-
len komen", aldus Dorien Mulde
rij e. Wat het dorp Vorden betreft,
gaat zij ervan uit dat er de komen-
de 15 jaren nog circa 200 wonin-
gen bij moeten komen. Inmiddels
is zij al weer ruim tien jaren wet-
houder in Vorden (Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening, Eco-

nomische Zaken en Toerisme).
"Echt een prachtige portefeille",
zo formuleert ze.

Dorien kan zich nog als de dag van
gisteren herinneren hoe haar poli-
tieke loopbaan in 1994 begon. Bij
de verkiezingen in dat jaar, stond
zij als vierde op de WD lijst en
werd zij tot raadslid gekozen." Mij
werd toen gevraagd om wethou-
der te worden. Ik werd daartoe ge
kozen en ging gelijk het diepe in.
Ik was weliswaar voorzitter van de
WD afdeling in Vorden, wist dus
wel iets van de politiek, maar ver-
der geen ervaring als raadslid, laat
staan als wethouder. Toch wel
even geaarzeld en dan toch "ja" ge
zegd. Ik vond het eerst wel eng,
maar twijfelde niet aan mij zelf.
Wat mij wel direct opviel, de poli-
tiek sprak de taal van de burger
niet. Als ik iets niet begreep, moes-
ten ze het mij uitleggen. Met ande
re woorden de gemeente moest be
ter communiceren met de burger.

Toch eerst wel even wennen, ook
mijn privé leven veranderde. Ge
lukkig gingen mijn dochter Han-
neke (toen 10) en dochter Anne
mieke (toen 6) naar school waar ze
tussen de middag overbleven. Dus
kon ik overdag mijn werk doen.
Dochter Hanneke was heel goed in
tennissen en moest daardoor veel
trainen. Dat betekende voor mij
wekelijks 500 kilometer (heen en
terug) naar Arnhem. Tas met pape
rassen mee, zodat ik tijdens haar
trainingen kon werken. Ik begrijp
nu nog steeds niet hoe ik dat alle
maal heb klaargespeeld. Gelukkig
heb ik altijd goed kunnen organi-
seren en delegeren", zo zegt Do-
rien.

RAS OPTIMIST
Van natuur een ras optimist (zoals
zij zich zelf omschrijft) is zij ook
iemand die een ander veel vertrou-
wen geeft. "Dat verwacht ik dan
ook terug. Bovendien heb ik in al
die jaren geleerd dat je als politi-
cus een duidelijke keus moet ma-
ken. Duidelijk aan de burger uit-
leggen waarom je een bepaalde be
slissing hebt genomen. Dat wordt
je niet altijd in dank afgenomen,
maar dat vind ik niet erg. Ik kan

goed tegen kritiek, maar het is in
dit vak nu éénmaal zo dat je het
niet iedereen naar de zin kunt ma-
ken. Ik heb wel eens minder vrien-
delijke telefoontjes gehad, zelfs
wel bedreigende telefoontjes.
Toch wel een beetje eng, dat maak-
te bij mij toch wel emoties los. Ge
lukkig dikwijls ook vriendelijke te
lefoontjes, mensen die mij be
dankten, omdat ik ze ergens mee
heb geholpen. Best wel fijn.

Wat zo jammer is, sommige men-
sen reageren snel en weten in feite
niets van de hoed of de rand over
een bepaald onderwerp. Zelf oor-
deel en veroordeel ik ook minder
snel dan vroeger. Ik ben een stuk
toleranter en rustiger geworden.
Ik zeg altijd maar, aan iedere zaak
zitten twee kanten", aldus Dorien.
Teleurstellingen heeft ze ook wel
gekend. Zegt zij: "Het hele gedoe
rondom het mechanisatiebedrijf
Arends in Wichmond.

Het bedrijf zou verkassen naar het
buitengebied. Er kwamen wat be
zwaren van burgers. Op zich niet
erg. Of in beroep gaan nu wel of
niet gegrond is, het moet toch niet
kunnen dat procedures jaren gaan
duren.. In dit geval ook nog met
een dramatisch einde. Het heeft
mij veel pijn gedaan, ik kan mij er
nog steeds kwaad over maken", zo
zegt Dorien.

Bij haar toch ook wel grote voldoe
ning over een aantal zaken, waar-
bij ze als wethouder een grote in-
breng had. Onderwerpen als het
plan "Centrum Visie Vorden"
("prettig werken met de klank-
bordgroep") , het plan "Poort tot
het Grootte Veld" ("een slag die wij
bij de provincie gewonnen hebben
en wat erg belangrijk is, er mogen
op die plek bij het zwembad ont-
wikkelingen gebeuren. Prachtig
toch") Het fietspad Wichmond
naar de sporthal wat is aangelegd,
de bemiddeling bij het tot stand
komen van de gronden/gebou-
wen, waardoor Aldi een nieuw
pand kon bouwen. Prettige duigen
om te memoreren. Als ik ergens
mijn tanden inzet, laat ik niet
meer los", zo zegt Dorien Mulde
rije strijdvaardig!.



AS BOUWVAKKER
Het moest ervan komen, Bakkerij Joop Bruggink was een verbouwing noodzakelijk geworden,

heeft verbouwd! Uw bakker was voor twee En nu is de bakker weer helemaal bij de tijd.
weken bouwvakker. Door de stijgende vraag En dat gaan we samen met u vieren met heer-
naar zijn heerlijke brood- en banketproducten lijke aanbiedingen en een kassabonnenactie!

Heropeningsaanbiedingen
Donderdag 28 oktober

Bij aankoop van een pak

Roomboter
Amandel

Speculaas
het 2e pak voor slechts

^ f ™

Een brood naar keuze:
Wit, Tarwe,

- 11 Zaden
of Volkoren

800 gram, per stuk

€1,-

KASSABONNENACTIE!
Doe tijdens de openings aanbiedingen ook
mee aan onze speciale kassabonnenactie!

U ontvangt bij €15.- aan kassabonnen
5 plakken Roombotercake geheel gratis.

RAAD EN WIN
EEN BROODMAND!

En raad het juiste aantal broodjes in de
kubus en maak kans op een rijk gevulde

broodmand!

Vrijdag 29 oktober

Krentenbrood
Rozijnen brood
Suikerbrood
Muesli brood

Viktoriabrood
400 gram, per stuk

€v

Vordense
Kruidkoek

Heropeningsprijs
€1,25

Zaterdag 30 oktober

Broodjes
gesorteerd, w stuks

€1,50

Feestvlaai
voor 8 personen, rijkelijk

gevuld met bakkersroom en
een heerlijke vruchtenvulling

met slag room voor

€3,50
PROEVEN!
In onze winkel
is ter ere van

de heropening
van alles

\ te proeven! ,

Voor de kinderen is er op zaterdag
30 oktober van 12.00 tot 16.00 uur
Gratis schminken en/of een eigen

gebakje maken!

Dorpsstraat 11, Vorden, telefoon 0575 551 373



Jubileumfeest Flash Vorden t Beeddand organiseert sponsorloop
voor KWF-kankerbestrijding

Badmintonvereniging Flash be-
staat deze maand 40 jaar. De
vereniging heeft dit jubileum
onlangs gevierd met tal van ac-
tiviteiten.

Op zaterdagmorgen was er een
toernooi in Sporthal het Jebbink.
Voor de verandering geen gewoon
badmintontoernooi, maar een
met allerlei varianten op het spel.
Zitbadminton, badminton met
tennisrackets, badminton met ex-
tra korte of extra lange rackets,
badminton met kussentjes, 'blind'
badmintonnen met een zeil tus-
sen de speelhelften. Jong en oud
deden er aan mee en het gaf aan-
leiding tot veel hilariteit. Aan het
eind van de ochtend was het een
ieder ook duidelijk dat er lang is
nagedacht over formaat van het
gewone badmintonracket en het
gewicht van de shuttle. Aanslui-
tend was er een lunch voor de
jeugd, gesponsord door Bakkerij
van Asselt in het bedrijfspand van
Huntink Kunststoffen. Vandaaruit
was er voor de jeugd een alterna-
tief klootschietevenement dwars
door het Grote Veld, waarbij er

met van alles werd gegooid behal-
ve de normale kloten.

's Avonds was er een feestavond bij
Graaskamp, met een barbecue en
stokbroodbakken. Het feest werd
opgeluisterd door de band "Fuzz",
waarbij ook verschillende vereni-
gingsleden de gelegenheid kregen
hun zangtalenten de etaleren.

Voorzitter Dick van Hoffen stond
bij zijn toespraak stil bij de rol van
vele vrijwilligers binnen de vereni-
ging en prees de gezamenlijke in-
zet van alle verenigingsleden bij
de jaarlijkse kerstbomenverlich-
tingsactie in het dorp. De vereni-
ging zorgt er in opdracht van de
winkeliersvereniging al jaren voor
dat de winkelstaten van verlichte
kerstbomen wordt voorzien. Het
"lampjes lopen" in de donkere da-
gen voor kerst is een begrip de in
vereniging.

De jubileumcommissie werd na-
tuurlijk ook nog even in de bloe-
metjes gezet. Robert Kater gaf als
langst spelend lid een korte toe-
lichting op de historie van de ver-

eniging. Flash is ontstaan als trai-
ningsclubje van een aantal leden
van de volleybalvereniging "Dash"
die eens wat anders wilden dan al-
leen volleybal. Voor het bijhouden
van hun conditie gingen ze een
avondje badmintonnen. Dat von-
den ze zo leuk dat ze veertig jaar
geleden voor deze activiteit een
aparte vereniging oprichtten
"Flash". Ongeveer 25 jaar geleden
heeft er een fusie plaatsgevonden
met de andere badmintonvereni-
ging die Vorden toen rijk was: de
badmintonvereniging Vorden. De
fusievereniging gaat sindsdien als
"Flash Vorden" door de het leven.
Flash heeft op dit moment ruim
zestig leden, waarvan pakweg de
helft ook in competitieverband
haar krachten meet met andere
verenigingen. De trainingsavond
is 's donderdags om half acht in de
Sporthal het Jebbink. Op zaterdag-
morgen vanaf 10.00 uur traint de
jeugd van 8 tot 16 jaar. Voor ken-
nismaking met de badminton-
sport kunt u altijd een paar keer
vrijblijvend meedoen. Nadere in-
formatie kunt u krijgen bij het se
cretariaat: Jet Mölders tel. 551124.

Stichting Oranje Comité Vierakker-Wichmond
Laat u op dinsdagavond 9 no-
vember a.s. aanvang 20.00 uur
een videofilm zien van de feest-
week2004.

De meeste aandacht zal men beste
den aan de optocht, vooral voor de
deelnemers die zelf meespeelden

in de optocht is dit een mooie gele-
genheid om toch een groot gedeel-
te van de optocht te zien.

Verder zal er nog een film te zien
zijn van een optocht uit de jaren
tachtig, dit is nog een verrassing.
Ook zullen er weer een aantal jury-

leden aanwezig zijn waar men
eventueel vragen aan kan stellen.

De Stichting hoopt u in grote ge
tale te mogen begroeten, en wenst
u al vast een prettige avond in
het Ludgerusgebouw en veel kijk-
plezier toe.

Verschillende organisaties heb-
ben hun medewerking verleend
aan de sponsorloop voor het
KWF-kankerbestrijding. Op
donderdag 28 oktober a.s. zal de
sponsorloop plaatsvinden, op
het bedrijventerrein van Vor-
den (Netwerkweg, bedrijven-
weg).

Ongeveer 175 leerlingen en docen-
ten zullen van 14.30 -16.00 uur po-
gen, zoveel mogelijk rondjes van
500 meter te lopen. Hiermee zet-
ten leerlingen en docenten van 't
Beeckland zich wederom in voor
een goed doel. Het parcours van de
loop start voor Schildersbedrijf
Boerstoel aan de Netwerkweg, via
de Bedrijvenweg, gaat de loop

langs Barendsen Vorden. Genoem-
de bedrijven, alsmede organisatie
bureau Freewheel hebben hun
medewerking verleend aan deze
sponsorloop. Daarnaast heeft de
Gemeente Vorden een vergunning
afgegeven voor dit evenement.
De leerlingen hebben in de afgelo-
pen weken verschillende spon-
soren voor hun loop geworven. Do-
centen van 't Beeckland lopen
mee, assisteren bij het stempelen,
regelen van het verkeer of moedi-
gen hun eigen leerlingen en colle
ga's aan.
Ook u bent natuurlijk van harte
welkom op donderdag 28 oktober
van 14,30 -16.00 uur, bij de spon-
sorloop t.b.v. KWF-kankerbestrij-
ding.

Drukkerij Weevers

* NB. Heeft u een nee/nee sticker
ontvangt u geen Contact

bij een ja/nee sticker ontvangt u
Contact wel.

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

AANBIEDING

Bij aankoop
van 2 broeken

o.a. Bram's Paris, Life
Line, Havep etc.

nu gratis t-shirt t.w.v

€ 9,95 (d i v. kleuren)
op = op.

Geldig vanaf 25 oktober
t/m 5 december

nu bij:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11,
7255 KC Hengelo Gld.
Telefoon 0575-462139

www.goossensatomica.nl

Hoort, wie klopt daar kinderen?.....
Ja-Ha, maar dat gaat
niet vanzelf!
Al vele jaren verzorgt de Vor-
dense Ondernemers Vereni-
ging, verschillende evenemen-
ten in het dorp, waaronder ook
de intocht van Sinterklaas. Als
u dit leest, denkt u misschien;
Nu al, zover is het toch nog lang
niet. Haha, u moest eens weten,
hoe snel er aan de voorbereidin-
gen wordt begonnen. Misschien
wel eens leuk, om een klein
beetje, te worden ingewijd hoe
de intocht wordt voorbereid.

VOORBEREIDING
De eerste voorbereiding is meteen
in de week na de intocht, dan
wordt er geëvalueerd hoe alles is
verlopen. Er wordt gelet op de vol-
gende zaken: Veiligheid voor ie-
dereen die aanwezig is, is dit toe-
reikend of moet hier verbetering
in komen. Verkeerssituaties wij-
zigen, dus ieder jaar opnieuw be-
kijken. De lengte van de tocht
door het dorp, is deze lang ge-
noeg ofte lang voor kinderen. Kan
deze route weer worden gelopen
of zijn er wegwerkzaamheden vol-
gend jaar. Vergunningen aan-
vragen bij gemeente voor de toe-
stemming om op straat te lopen.
Vergunning aanvragen voor mu-
ziek in het openbaar, zoals de mu-
ziekvereniging die ieder jaar weer
meewerkt. Politie inlichten voor
verkeersoponthoud.

Misschien een activiteit weglaten
en vervangen voor iets nieuws. En
de ondernemer hoort snel genoeg
wat de toeschouwers er van von-
den, het merendeel is immers ook
klant. En laten we het belangrijk-
ste niet vergeten. Sint en zijn Pie-
ten vragen of ze nog naar Vorden
willen komen!

INTOCHT
Dit jaar is de intocht op zaterdag
20 november. Sinterklaas komt
niet per trein, maar op zijn trouwe

vriend Americo. Zij komen aan bij
het gemeentehuis Vorden om
13.15 uur. Rond 13.30 uur komt de
muziekvereniging Concordia de
sfeer verhogen met Sinterklaas
muziek, waarbij iedereen natuur-
lijk uit volle borst mag meezingen.
Sinterklaas gaat om ongeveer
14.00 uur vertrekken voor de in-
tocht door het dorp. Zij worden
dan verwacht om 14.30 uur aan te
komen bij het Dorpscentrum in de
Raadhuisstraat, waar zij zullen
worden verwelkomd door burge-
meester Kamerling en een be-
stuurslid van de Vordènse Onder-
nemers Vereniging. Alle kinderen
van de basisscholen zijn van harte
welkom in het Dorpscentrum, om
samen met Sinterklaas zijn komst
te vieren. De kinderen krijgen na
afloop iets lekkers mee van Sint
om thuis nog te kunnen nagenie
ten. Voor deze kinderen zit het er
dan op, maar Sinterklaas gaat dan
nog naar Kranenburg om daar de
schooljeugd te vermaken.

Niet alleen kinderen vinden Sin-
terklaas een feest, ook volwasse-
nen kijken er met spanning naar
uit. Hij zal dan ook nog een bezoek
brengen bij gezinsvervangend te-
huis De Zon, en Het Weppel en als
laatste bij Vila Nuova.

TONEELVOORSTELLING
Gelukkig, dit is niet alles, er wordt
nog hard gewerkt aan een gezelli-
ge toneelvoorstelling op woensdag
24 november in het Dorpscen-
trum, oa met medewerking van
Gery Groot Zwaaftink.

Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen rond de Sinter-
klaasfestiviteiten, maar geniet nu
alvast een beetje van de leuke din-
gen die komen gaan.

Aan de Vordènse Ondernemers zal
het niet liggen.
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Klein
Raadhuisstraat 51 b J"61

7255 BL Hengelo Gld.\
Tel. (0575) 46 10 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:

BLEEKSELDERIJ /
KAAS SALADE

250 gram

c1.50
Dagelijks snijden wij een heerlijke

fruitsalade lekker vers bij uw groenteman!

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN

Wat eten we het weekend van
30 en 31 oktober?

Natuurlijk de overheerlijke

Herberg-salades
van Sursum Corda
Vanaf 's morgens 8.30 uur zult u weer de bekende

heerlijke salades aangeboden krijgen voor maar € 3,00.
Heeft u iets te vieren en wilt u een salade voor meerdere

personen, dan kunt u die bestellen op vrijdagavond
29 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur bij

H. Wichers, Hoetinkhof 49, tel. (0575) 55 23 07.
Ook is het mogelijk om op zaterdag 30 oktober

tot 13.00 uur salades af te halen bij „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Namens de leden van Sursum Corda alvast bedankt.

Unique Quality Coaching

Introductieavond NLP
UQC organiseert opnieuw in Zutphen een
NLP-basiscursus van vijf avonden. De cursus-
avonden vallen op: 8, 15, 22 en 29 november
en 6 december 2004.

Met NLP kun je gaan ervaren:
- hoe je helder en creatief kunt communiceren
- hoe je een betere balans tussen werk en privé

kunt creëren
hoe je meer zelfvertrouwen kunt ontwikkelen

- hoe je goed met je gevoelens kunt omgaan
- hoe je lekker in je vel kunt komen te zitten
- of te wel dat je op elk moment in elke context

een keuzemogelijkheid hebt

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan naar onze vrij toegankelijke introduc-
tieavond op
Maandag 1 november in het IJsselpavil-
joen aan de IJsselkade 1 te Zutphen.
Deze avond start om 19.00 uur en eindigt om
21.00 uur.

Eerst meer informatie ontvangen?
Bel: 0570-524880, e-mail: info@uqc.nl of kijk
op www.uqc.nl

Wij stellen het op prijs als je jouw komst meldt.

Stel jij jezelf wel eens centraal?

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

TUINONTWERP -T*

T» 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

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.

De woonwinkel
van Warnsveld
voor al uw handwerkartikelen

• DMC borduur/haakgarens • handwerk-
stoffen • Kaas/innen • Aida • Aidaband

• Beiersbont • Jobelanstoffen
• Badstofartikelen om te borduren

• Durable brei- en haakgarens
• Borduurpakketten • Sokkenwol/breiwol

Tevens verzorgen wij ook
uw stoomgoed

interieuradviseur

de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

WEEKBLAD

CONTACT

FOTO
, ZOEKWEDSTRIJD,

Ter gelegenheid van het 70-jarig
bestaan van Weekblad Contact geven wij

een extra nummer uit met foto's van
winkels, bedrijven, enz. WEEKBLAD

CONTACT

ER ZIJN PRACHTIGE
PRIJZEN TE WINNEN! TOTALE WAARDE

(waardebonnen Winkeliers) te verdelen over alle edities van Contact

In deze fotokrant worden foto's geplaatst van winkels, bedrijven, enz. De foto's worden genummerd.
Een advertentie van het betreffende bedrijf wordt ook geplaatst.

Men moet dan zoeken welke foto bij de advertentie hoort.

Bedrijven, instellingen, winkeliers
die interesse hebben om een ad-

vertentie te plaatsen + foto
(foto is gratis) kunnen contact op-

nemen met
Drukkerij Weevers,
tel.(0575)551010d r u k k e r i j Weevers

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

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEVODRUK, TEL (0575) 51 23 06

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

RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573)451286

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

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



Louise van Uden, coördinatrice SWOV en ouderen adviseur:

"Mijn streven is dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen"!

SBO-V op de bres
voor Vordense senioren

Louise van Uden is zeer begaan
met het lot van ouderen. Offi-
cieel is zij 20 uren per week
werkzaam als coördinatrice
van de SWOV (Stichting Welzijn
Ouderen Vorden) en 3 uren per
week in haar functie als oude-
renadviseur. Taken die zij met
zeer veel plezier uitvoert. Wan-
neer zij ons vertelt over haar
werkzaamheden en wij infor-
meren naar de daadwerkelijke
werkuren, begint ze te lachen.
"Nee hoor, met de "officiële" tij-
den red ik het niet, om er in één
adem aan toe te voegen dat,
wanneer er binnen de SWOV
niet met vrijwilligers zou wor-
den gewerkt, de stichting wel-
licht helemaal geen bestaans-
recht zou hebben!

Louise: "In vind het heerlijk om
met alle doelgroepen van ouderen
om te gaan. Het zijn gevarieerde
werkzaamheden, je ondersteunt
de mensen en je helpt ze om over
bepaalde drempels heen te stap-
pen. Mijn streven is dat ouderen zo
lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen. Dat is ook momenteel de
ontwikkeling, op de vertrouwde
plek blijven. Ouderen worden
soms "gek" van alle papieren
rompslomp dat op hen afkomt. Als
ouderenadviseur vind ik het pret-
tig deze mensen de helpende hand
te bieden. Duidelijkheid verschaf-
fen in de papierwinkel.

De kerntaken van mijn werk zijn
dan ook het coördineren van dien-
sten en activiteiten, signaleren,
voorlichting geven etc. Het bege-
leiden van vrijwilligers en alles
wat hier bij komt maakt mijn
werk boeiend en nuttig", zo zegt
ze. Sinds Louise van Uden in 1991
haar werk in Vorden begon, is er al
heel wat veranderd. "Toen ik als
coördinatrice begon, bestond de
SWOV drie jaar. Bij mijn aanstel-
ling trof ik een aantal hiaten in de
zorg. Ik heb toen direct met be-
hulp van vrijwilligers een dagop-
vang voor ouderen opgezet. Het
ging hierbij bijvoorbeeld om men-
sen die thuis in een sociaal isole-
ment waren geraakt. Die dus even
ontlast moesten worden van de
zorg van de partner.

Wij haalden ze dan op en namen
ze een dagje mee naar de Wehme,
waar we wat activiteiten hadden

ontwikkeld. Het ging in het begin
wel erg moeizaam. Je kent dat wel
in de Achterhoek, eerst de kat uit
de boom kijken. Wanneer deze
mensen dan op gegeven moment
toch de stoute schoenen hadden
aangetrokken, kwamen ze terug.
In het begin was deze dagopvang
één dag in de week. In 1996 werd
de opvang overgeheveld naar de
Wehme zelf. Intussen is daar al
drie dagen per week dagopvang",
zo zegt Louise van Uden.

DIEPVRIESMAALTIJDEN
Een andere activiteit die door haar
werd opgestart, was het project
"Open tafel". Louise: "Een project
bedoelt voor mensen die thuis al-
leen eten. Om ze uit de sleur te ha-
len kwamen ze naar de Wehme
om gezellig met elkaar te eten. In-
middels is ook de "Open tafel"
naar de Wehme overgeheveld".
Het "Tafeltje- Dekje", eveneens een
weizij nsproj eet dat door haar en
de SWOV werd opgestart. Zegt zij:
"In de beginjaren werd er iedere
dag de maaltijd bij de mensen, die
dat wilden, thuis bezorgd. Door de
inschakeling van vele vrijwilligers,
tegen een redelijke prijs. Inmid-
dels zijn ook hier de tijden veran-
derd. Het "Tafeltje-Dekje" heeft
plaats gemaakt voor de diepvries-
maaltijden van Appetito die eens
per week bij de mensen worden
gebracht.

Ongeveer 80 personen in Vorden
(echtparen of mensen die alleen
wonen) maken er gebruik van. Het
voordeel is dat deze mensen qua
eten niet aan tijd zijn gebonden.
Ze kunnen eten wanneer ze dat
zelf willen. Daardoor hoeven ze in
feite ook nooit voedsel weg te gooi-
en. Bij het oude systeem (iedere
dag een maaltijd thuis bezorgen)
was dat soms noodzakelijk en daar
hadden veel ouderen toch wel erg
veel moeite mee. Zo waren ze im-
mers vroeger thuis niet opgevoed
". Louise van Uden wijst in het ge-
sprek telkens weer op de inbreng
van de circa 50 vrijwilligers die het
SWOV "rijk" is.

"Door hen kunnen we veel van on-
ze diensten "goedkoop" aanbie-
den. Gelukkig hebben we nooit
een tekort aan vrijwilligers gehad.
De mensen die zich hiervoor aan-
melden hebben in hun leven al
wel eens met bepaalde facetten

van de zorg te maken gehad. Het
zijn ook altijd mensen die zich
graag voor anderen willen inzet-
ten".

HUISBEZOEKEN
Weer terug in haar rol als ouderen-
adviseur, wijst Louise van Uden op
de huisbezoeken: "Daar zijn wij in
2000 mee gestart. We hebben in-
middels alle doelgroepen bezocht.
We zijn begonnen met de 80 plus-
sers, toen de groep van 76 tot 80
jaar en vanaf 2004 worden ook de
75 jarigen, éénmaal per jaar be-
zocht. We geven de mensen dan
voorlichting op het gebied van wo-
nen, welzijn etc. Zeg maar een
huisbezoek met een voorlichtende
taak", zo zegt Louise. Wat haar ook
deugt doet, de toename van het
aantal ouderen dat gebruikt maakt
van de personen alarmering. Dat
aantal is inmiddels gegroeid van
30 naar 80! Ook dit in het kader
van zolang mogelijk thuis blijven
wonen en waarbij in geval van
nood zelf op de alarmknop ge-
drukt kan worden.

Louise van Uden roemt voorts de
mantelzorg en toont zij haar be-
wondering voor deze groep men-
sen. (Zie elders in "Contact" een
verslag over de bijeenkomst waar-
bij de Vordense mantelzorgers in
het zonnetje werden gezet, red.)
Zorgen heeft Louise trouwens ook.
Zorgen die soms "vertaald" wor-
den in medelijden hebben met-
Zegt ze: "Ik kom wel bij ouderen
thuis die door de bomen het bos
niet meer zien. Die het financieel
soms heel moeilijk hebben, maar
dat niet zeggen. Ze schamen zich
ervoor. Wanneer wij dat signale-
ren wijzen we op de "Bijzondere
Bijstand" die verleend kan worden.

We laten dan veelal een formulier
achter die ze in kunnen vullen en
adviseren hen tevens om hun situ-
atie met de kinderen te bespre-
ken", zo zegt Louise van Uden die
aan het eind van ons gesprek op-
merkt "weetje wat wel heel leuk is,
dat steeds meer ouderen willen
"bijblijven" en een computercur-
sus willen volgen. Wij organiseren
voor het vierde achtereenvolgende
jaar een computercursus voor men-
sen van pakweg 50 tot 80 jaar. Een
cursus die telkens acht lessen om-
vat. De laatste keer hadden we 30
deelnemers, een zeer goed teken"!

OPEN BRIEF AAN
POLITIEKE PARTIJEN
GEMEENTE BRONCKHORST

Met het oog op de komende ver-
kiezingen hebben de Samen-
werkende Bonden van Ouderen
in Vorden (ANBO en PCOB), in
een open brief een aantal voor
senioren belangrijke aan-
dachtspunten voorgelegd aan
de fracties van de politieke par-
tijen in de nieuwe gemeente
Bronckhorst. Aspecten waar-
voor vooral aandacht wordt ge-
vraagd zijn zorg, welzijn, wo-
nen, inkomen, bereikbaarheid
en veiligheid.

Tegen de achtergrond van de nog
steeds toenemende vergrijzing,
pleit het bestuur van de samen-
werkende ouderenbonden voor
het opnemen van een Ouderenbe-
leid in de partijprogramma's. Dit
zou volgens de brief een goede
aanzet kunnen vormen in de voor-
bereiding en totstandkoming van
een gemeentelijke Ouderennota,
waarin het Ouderenbeleid helder
wordt verwoord en waarin ade-
quate maatregelen op dit terrein
worden verkondigd. Voor het regu-
liere contact, tussen vertegen-
woordigers van ouderenorganisa-
ties en de nieuwe gemeente, wordt
het instellen van een zogenaamde
Ouderenraad wenselijk geacht.

Op het gebied van wonen wordt
gevraagd voorrang te verlenen aan
het bouwen van voldoende levens-
bestendige woningen voor senio-
ren. Daarnaast wordt geatten-
deerd op het voor senioren ge-
schikt maken van bestaande wo-

ningen, conform de richtlijnen
van Woonkeur of Woon toets. Te-
vens wordt het stimuleren van
subsidiemaatregelen voor het ver-
beteren van woningen genoemd.

Betreffende verkeer en vervoer
wordt erop aangedrongen priori-
teit te geven aan een goede bereik-
baarheid van gebieden waar geen
bus- of treinvervoer voorhanden is.
Het stelselmatig bekendheid ge
ven aan de reismogelijkheden met
de regiotaxi verdient daarom ver-
dere stimulering.

Evenzeer wordt geduid op het ver-
beteren van de bereikbaarheid,
toegankelijkheid en bruikbaar-
heid van openbare gebouwen,
trein- en busstations en restau-
rants, voor rolstoelgebruikers en
anderen die door een handicap in
hun bewegingen beperkt zijn.

Een andere aanbeveling geldt het
goed begaanbaar houden van trot-
toirs voor rolstoel- en rollatorge
bruikers door het verwijderen van
obstakels zoals uitstallingen voor
winkels.

Tenslotte dringt het bestuur van
de Samenwerkende Bonden Oude-
ren Vorden (SBO-V) er bij de politie
ke partijen op aan om uit het oog-
punt van veiligheid een goede ver-
lichting van wegen, zowel binnen
als buiten de bebouwde kom, te
bevorderen en in stand te houden.
Ook het bewaken van de brandvei-
ligheid in openbare gebouwen,
waaronder het waarborgen van
veilige obstakelvrije vluchtwegen,
wordt eveneens als een belangrijk
aandachtsveld aangedragen.

WD ingenomen met bouwmogelijkheden
in Wichmond en de Kranenburg
Een beter afscheidscadeau van
de gemeente Vorden zullen
Wichmond en Kranenburg niet
kunnen voorstellen. Als althans
de gemeenteraad het voorstel
van het College van B&W in de
gemeenteraad van 28 oktober
aanneemt.

Dit was de algemene conclusie die
de leden van de WD trokken tij-
dens het fractieberaad op maan-
dag 18 oktober. Dit is voor de leef-
baarheid van deze kernen van
groot belang, zo oordeelden de Ie
den. De leden toonden ook hun
waardering voor de volhardende

de wijze waarop wethouder Mul-
derije zich heeft ingezet om te be
reiken dat er in de^janenburg en
Wichmond in het totaal nog weer
46 woningen kunnen worden ge
bouwd. Wethouder Mulderije
heeft overigens de wind de laatste
tijd aardig mee. Nadat het sein
voor de ontwikkeling van de Poort
tot het Grote Veld en de Wienties-
voort door de Provincie op groen
was gezet, is dit binnen korte tijd
haar tweede succes. Kennelijk
weet zij de weg naar de Provincie
Gelderland goed te vinden en laat
ze niet los wat ze éénmaal vast
heeft, merkte één van de leden op.

Henk van Ulsen in theater
Onder de Molen
Op zondagmiddag 31 oktober
om 3 uur treedt de beroemde
toneelspeler Henk van Ulsen op
in het TheaterOnderdeMolen te
Vorden met "De dood in Vene-
tië", naar de roman van Thomas
Mann.

Henk van Ulsen, onlangs nog ge
roemd om zijn voordracht tijdens
de grote bijeenkomst in de Ridder-
zaal in Den Haag in aanwezigheid
van Koningin Beatrix, komt uit de
naoorlogse generatie toneelspe
Iers als Ko van Dijk, Tob de Bordes,
Annet van Nieuwenhuizen en de
gebroeders Lutz.

Het is niet de eerste maal dat Van
Ulsen in het TheateronderdeMolen
komt spelen. Zijn vriendschap met
Peter Hoefnagels, de artistiek leider
van dit Theater, heeft daartoe bijge
dragen. Maar ook zijn liefde voor
dit kleine Shakespeareaanse
theater met zijn prachtige acous-
tiek, waar het bijzonder aange
naam is om toneel te spelen, zowel

voor de acteur als voor de bezoekers
die allen dichtbij het toneel zitten.

"Death in Venice" leent zich door
zijn subtiele en gevoelige aard
voor dit theater, dat door een
recensent ooit 'de Lindesche
Schouwburg' werd genoemd. De
toneelbewerking van Robert David
Mc.Donald is vertaald door Carel
Alphenaar en Arthur Belmont.

Wie graag naar het grote toneel
gaat, hoeft deze keer niet naar de
Stadssschouwburg in Amsterdam.
Hij kan met Henk van Ulsen mee
leven in het TheateronderdeMolen
in de buurtschap Linde bij Vorden.

Entree: 15 euro. De gelden worden
besteed aan het onderhoud van
het monument De Lindesche Mo-
len. Reserveren aanbevolen. Tel:
0575 - 55 69 87 of via de web-site
info@theateronderdemolen.nl

Zaal open en koffie bruin om half
drie.



N I E U W S N F O R M A T I E

uit de

BRON
Welkom
Kom ook op (één) van onderstaande bijeenkomsten. U bent van harte
welkom! Kunt u niet op een debat komen, maar wilt u het wel volgen,
stem dan de radio af op Radio Ideaal. De zender zendt de debatten live
uit. Sterker nog, u kunt vragen of opmerkingen doorbellen of e-mailen.
Dikke kans dat u dezelfde avond nog een reactie hoort - op de radio
natuurlijk.

Wo 27 oktober 20.00 uur
Lijsttrekkersdebat 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: de
vijf burgemeesters van de huidige gemeenten zijn bij de start aanwezig! Daar-
na met de (benen)wagen 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.

Za 13 november 11.00 - 15.00 uur Politieke karavaan op de markt in Zelhem.

Wo 17 november VERKIEZINGEN Afsluitende avond in en rond het
gemeentehuis Zelhem. Organisatie: radio Ideaal.

Bovendien komen de politici nog op veel andere plaatsen.

In contact
met de politiek
Vanaf nu besteden de weekbladen Contact en het Journaal
Zelhem wekelijks ruim aandacht aan de gemeenteraads-
verkiezingen van Bronckhorst i.o. op 17 november.

Uw toekomstige gemeenteraadsleden werken hard aan de
toekomst van Bronckhorst, en daarmee ook aan uw toe-
komst. Afgelopen week heeft zelfs een aantal politici veel
burgers gebeld en hun mening gevraagd over de stellingen
die ook steeds in de krant staan. De politici luisteren naar
u, u leest elke week wat ze te zeggen hebben... om op 17 no-
vember te stemmen op de partij die het beste bij u past
Niet gestemd is altijd mis! Steun de ideeën waar u achter
staat, help de politici die ze willen uitvoeren. Geef hen de
kans om niet alleen deze campagne, maar vijfjaar lang
naar u te luisteren. Zo geeft u uw eigen gemeente vorm en
inhoud.

Blijf op de hoogte en kijk ook op:

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

www.contactjnl
Voor meer informatie over deze krant.

www.bronckhorst.nl
Er is al het een en ander te vinden op de website van de toekom-
stige gemeente. Kijk bijvoorbeeld eens naar de foto's van de
bouw van het tijdelijke gemeentehuis.

En de politieke partijen:
www.d66bronckhorst.nl
www.wdbronckhorst.nl
www.cdabronckhorst.nl
www.bronckhorst.pvdajü
www.groenlinksjü
www.bronckhorst.sgpchristenunie.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 twee stellingen:

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

Je moet roeien met de riemen die je hebt. Die gedachte klinkt door in de visie van de politieke partijen
in Bronckhorst als het gaat over de toekomst van voorzieningen. Nu heeft Bronckhorst heel wat riemen!
Bronckhorst staat bol van verenigingen en van vrijwilligers. En dan ook nog cultuur en scholen... Hoe
willen de partijen zorg en school voor elke kern bereikbaar houden? Maakt het uit of een club veel of
weinig leden heeft, of is voldoende draagvlak en kwaliteit belangrijker? Hoe creatief zijn de politieke
partijen in het vinden van oplossingen om zoveel mogelijk activiteiten te concentreren en te laten be-
staan? Wie bedenkt de beste oplossingen voor ons, stemmers?

lijst 4 ChristenUnie-SGP Voorzieningen
met voldoende draagvlak blijven
De gemeente ondersteunt voorzieningen, activiteiten
en verenigingen met subsidies. Volgens de profiel-
schets moeten voorzieningen hun wenselijkheid aan-
tonen om voor subsidie in aanmerking te komen. Ger-
rit Averesch noemt een aantal criteria waaraan wense-
lijkheid getoetst kan worden: ledenaantal, doelstelling
en toegankelijkheid.

Geld kun je maar één keer uitgeven, daaro-
ver is Gerrit Aversch duidelijk. "Het liefst
zouden we nagenoeg alles laten bestaan.
Een euro subsidie kun je maar aan één ver-
eniging verstrekken. De politiek moet hier-
in dan ook heel nauwgezet afwegingen
moeten maken. Een groot ledental geeft
blijk van een groot draagvlak onder de be-
volking, zo'n voorziening zal blijven be-
staan. Een club met een klein ledental kan naar verhouding
te veel subsidie gebruiken." Averesch vindt verder dat bij
toekenning van subsidie een breed maatschappelijk doel ge
diend moet worden. "En of er sprake is van verstoring van
zondagsrust of zondagsarbeid." Ook vindt hij dat een acti-

viteit of club voor iedereen toegankelijk moet zijn. "De ge-
meente en het gemeenschapsgeld is voor alle inwoners."
De ChristenUnie-SGP wil zoveel mogelijk zwembaden en
sportgelegenheden open houden. "Als het voortbestaan in
gevaar komt zou eerst de mogelijkheid tot privatiseren
onderzocht kunnen worden." Veel voorzieningen zouden
^^^^^^^Q niet kunnen blijven bestaan zonder vrij-

willigers, ziet Averesch. "Vrijwilligers zijn
eigenlijk belangrijker dan werknemers
omdat ze zich belangeloos inzetten voor
een breed publiek. Alleen al daarom is het
goed om voorzieningen en verenigingen
met subsidie te laten bestaan. Het is een
goede stimulans is voor al dit vrijwilligers-
werk." Een goed voorzieningenbeleid ver-
eist veel samenwerking en gemeentelijke
ondersteuning. Averesch: "We moeten een

goed overzicht hebben van alle voorzieningen in Bronc-
khorst. Vervolgens moeten we een goede balans vinden tus-
sen subsidie, vrijwilligerswerk, fusies van verenigingen en
vrijetijdsbesteding. Dat is in een paar regels gezegd, maar
wel een heleboel werk."

Z.O.Z.

BRONCKHORST i.0 Hengelo SteenHrn-n

44

A - U i . UummHo & Keppel



I E U W S N F O R M A T I E

LO.

lijst l CDA Ga eens op
visite bij de politiek

lijst 2 PvdA Geheel is meer dan de
som der delen
De PvdA wil een gevarieerd aanbod van vereni-
gingen en voorzieningen. "We hebben geen be-
hoefte aan meer van hetzelfde", vindt lijsttrek-
ker Antoon Peppelman. "Het zou
mooi zijn als elke plaats een veel-
zijdig aanbod zou hebben."

"Scholen, bibliotheken en zorg zijn
belangrijk, ze bepalen voor een be-
langrijk deel het sociale en culturele
leven in Bronckhorst. De PvdA vindt
het erg belangrijk dat voorzieningen
voor iedereen betaalbaar en bereik-
baar zijn.

Ook moet er plaats zijn voor bijzonde-
re activiteiten, al spreken ze 'maar'
een klein aantal mensen aan."
Antoon Peppelman geniet zelf onder
meer van voetbal - "Als toeschouwer langs de kant
bij W Zelhem", de paardendagen en de motor-
cross. "Totaal verschillende evenementen, maar
juist die verscheidenheid maakt Bronckhorst zo
aantrekkelijk.
Hiervoor geldt zeker de uitdrukking: het geheel is
meer dan de som der delen." Voor die verscheiden-
heid zorgen de bewoners van Bronckhorst zelf. Ge-
meentes zijn niet verantwoordelijk voor het aan-
bod van activiteiten. Wel zorgt een gemeente dat

er ruimte is voor verenigingen, clubs en culturele
activiteiten.
Peppelman: "Zalen, sporthallen, zwembaden moe-

ten met beschikbare middelen open
blijven. Als we op termijn beperkt
worden in onze middelen, zullen
meerdere verenigingen misschien van
één accommodatie gebruik moeten
maken.

Ook fusies hoeven niet nadelig voor
clubs te werken. Samenwerking
brengt voordelen met zich mee. Een
voetbalvereniging bijvoorbeeld heeft
een groot kader. Elke club organiseert
nu bijvoorbeeld zijn eigen opleidin-
gen voor trainers en verzorgers. Dat
zou wellicht gezamenlijk kunnen."

Het is maar een voorbeeld. Peppelman heeft nog
geen idee welke gevolgen de herindeling precies
voor alle voorzieningen zal hebben. "Het zou mooi
zijn als alles kan blijven. Het zal moeilijk zijn daar
een afweging in te maken. Belangrijk is dat we die
voorzieningen waar burgers waarde aan hechten
in stand houden. Voorzieningen die geen of nauwe-
lijks gebruikt worden hebben geen bestaansrecht.
In feite bepaalt de bevolking welke voorzieningen
blijven."

Lijst 6 Groenlinks Vrijwilligers
ondersteunen en wegwijs maken
Christien Brengers ziet vele mogelijkheden om het
voorzieningen niveau in Bronckhorst op peil te
houden. "Uitgangspunt is: centraliseren wat kan en
lokaal houden wat bereikbaar moet zijn. In de
grotere kernen moeten wat ons betreft in ieder geval
gezondheidszorg, scholen en sportac-
commodaties dichtbij blijven."

Brengers vindt het belangrijk dat kin-
deren in hun eigen plaats naar school
kunnen en eventuele sportclubs op de
fiets kunnen bezoeken. Ze is donateur
van diverse verenigingen en vindt goe-
de sportclubs waardevol, met name
voor de jeugd. "Er moet wat voor ze te
doen zijn."

Door de herindeling zal Bronckhorst
creatief moeten zijn met de beschik-
bare middelen. Ze noemt verschillen-
de 'kansen' op. "Je kunt kosten bespa-
ren door meer functies op één locatie te regelen. De
juich ook fusies van verenigingen en scholen toe
over geloofs- of buurtgrenzen heen. In supermarkten
is ook meer mogelijk. Vaak is daar al een postagent-
schap of geldloket. Daar kan wellicht een vw-post of
een informatiepaneel van de gemeente bij. Met een
kleine bijscholing kan het supermarktpersoneel de
juiste service verlenen."

Een schoolgebouw kan ook meerdere functies krij-

gen. "Een school die de hele dag leeg staat, dat kan al
haast niet meer. Je kunt dat combineren met een
bibliotheek en met andere activiteiten buiten de
lesuren." Een goed voorbeeld van een multifunctio-
neel gebouw vindt Brongers een gemeenschapshuis.

"In bestaande gebouwen met een open-
bare functie kan heel wat gerealiseerd
worden, daar hoefje geen aparte gebou-
wen voor neer te zetten." GroenLinks
verwacht dat het open houden van de
zwembaden een heet hangijzer wordt.
"We onderzoeken de mogelijkheden.
Misschien moeten de toegangsprijzen
omhoog maar krijgen mensen met lage
inkomens subsidie of korting. Mis-
schien kunnen we sponsoren werven."

Daarnaast moet in Bronckhorst ruimte
blijven bestaan voor nieuwe initiatie-
ven, en daar is het stimuleringsfonds
voor. Brongers: "Niet alleen het aantal

deelnemers maar ook de kwaliteit van wat men wil
ondernemen bepaalt het nut voor het algemeen. De
gemeente kan ondersteuning bieden door te zorgen
voor een goed vergunningenbeleid. Je zou een speci-
ale contactambtenaar kunnen aanstellen voor het
verenigingsleven, de lokale activiteiten en een vrij-
willigerscentrale. Vervolgens kan dit als aandachts-
punt opgenomen worden in de portefeuille van een
lid van het college van burgemeester en wethou-
ders."

Lijst 5 D66 Voorzieningen belangrijk
voor leefklimaat
Goede voorzieningen - dus sport, zorg, winkels, banken, onderwijs en cul-
tuur - bepalen in belangrijke mate het leefklimaat. De gemeente heeft niet
over alle voorzieningen iets te zeggen. Nummer drie op de lijst Tjalling
Dijkstra licht de visie van D66 toe.

De gemeente gaat niet direct over zorgvoorzieningen, maakt Dijkstra duidelijk.
"Maar het is wel van groot belang dat deze instellingen goed functioneren en dat
cliënten de nodige zorg krijgen. De gemeente moet hier voorwaarde scheppend
bezig zijn. Zo vindt D66 ook ondersteuning van verenigingen of instellingen die
sporten en activiteiten organiseren voor mensen met een geestelijke of lichame-
lijke handicap belangrijk."
Op sportvoorzieningen heeft de gemeente meer invloed. Velden, sporthallen en
zwembaden zijn meestal door de gemeente aangelegd. Die voorzieningen
moeten behouden blijven. Tjalling: "Mits dat ook op langere termijn past in de
financiële positie van Bronckhorst. Die is nu nog onduidelijk. Verder vinden we

Anton Huirne, vijfde op de lijst,
stelt het zo: "Gesubsidieerde ac-
tiviteiten bewijzen zich door
draagvlak, zelfwerkzaamheid
en onderlinge samenwerking.
Daarop beoordelen we bestaan-
de verenigingen en nieuwe ini-
tiatieven."

Als het om voorzien-
ingen gaat is Anton
Huirne duidelijk:
"Voorzieningen zijn
er voor de burgers.
Als het draagvlak af-
neemt is er iets aan
de hand. Getallen
zeggen niet alles,
maar wel veel."

Nieuwe initiatieven
moeten de kans krij-
gen zich te bewijzen.
"De politiek kan financiële onder-
steuning bieden om iets op gang
te helpen. Natuurlijk loopje het ri-
sico dat het niet gaat zoals ver-
wacht. Een voorbeeld is het initia-
tief in Steenderen om een jonge-
renvereniging op te richten. Dat
vond de politiek een goed plan,
jongeren zijn immers de toe-
komst. We hebben hen dus finan-
cieel ondersteund. Maar helaas
ontbraken het draagvlak en de
vrijwilligers."

Huirne kan er een succesvol voor-
beeld tegenover zetten. "De op-
richting van Het Steenderens
Landschap. Wij hebben de vrijwil-
ligers die met dit idee kwamen ge-
adviseerd: ga eens op visite bij de
politiek. Je leert elkaar kennen en
weet over en weer wat er speelt.

Dan kan de politiek
vertrouwen krijgen
in een club. Dit initia-
tief werd gedragen
door veel vrijwilligers
en veel mensen doen
mee. Het draait nu
heel goed."
Huirne noemt deze
twee voorbeelden om-
dat hij zelf uit Steen-
deren komt. Straks
zitten de politici ech-
ter niet meer voor
hun eigen dorp in de

raad, maar voor Bronckhorst. Dit
geeft volgens Huirne geen strijd in
het behartigen van belangen. "Je
dient wel snel als aanspreekpunt
voor een bepaalde kern. Dat heeft
als voordeel dat je goed op de
hoogte bent van wat er plaatselijk
speelt. Dat kun je aan alle raadsle-
den voorleggen en de verschillen-
de geluiden samen onderzoeken.
Maar het gaat natuurlijk om het
algemeen belang, ik zit niet als
'Steenderens belang' in de raad."

lijst 3 WD
Behouden en vernieuwen
De voorzieningen in de vijf hui-
dige gemeenten moeten op el-
kaar worden afgestemd. Dat
vindt Sjoerd Roorda, zesde op
de lijst. "Je moet meer diver-
siteit in de voorzieningen krij-
gen in plaats van meer van het-
zelfde. Als je dat bereikt, heeft
de gemeentelijke
herindeling meer-
waarde voor de be-
woners van Bronc-
khorst."

Een efficiënt ge-
meentelijk beleid
biedt de mogelijk-
heid om de leefbaar-
heid in alle kernen
tenminste op het
huidige pijl te hand-
haven. Je kunt geld
besparen door twee
dezelfde voorzieningen te vervan-
gen door één. Sjoerd Roorda: "We
moeten efficiënt omgaan met de
beschikbare middelen. Daarbij
geldt dat voorzieningen in diverse
kernen voor iedereen bereikbaar
moeten blijven. Anders komt de
leefbaarheid onder druk te staan.
Dit wil de WD voorkomen."

Sport vindt de WD een belangrij-
ke voorziening. Roorda: "Dat staat
bij ons in hoog aanzien. Er moet al-
les aan worden gedaan om sport

en sportvoorzieningen af te stem-
men op de wensen van de burgers.
Wij willen dat belanghebbenden
per woonkern inspraak krijgen in
de opzet van sportvoorzieningen.
Onderling overleg isjiet sleutel-
woord. Voor iedere beslissing moet
voldoende draagvlak zijn."

De WD kan nog niet
zeggen welke voor-
ziening waar zal ver-
dwijnen. "Dat heeft
nog geen enkele zin,
het streven is im-
mers handhaving
van leefbaarheid per
kern." Ander belang-
rijk punt vindt de
WD dat basisonder-
wijs op een redelijke
afstand moet blijven
bestaan. Kinderen

moeten zoveel mogelijk in hun ei-
gen dorp naar school kunnen
gaan. Scholen vervullen een be-
langrijke sociale functie in deze
kernen. Peuterspeelzalen en kin-
derdagverblijven, bibliotheken, de
kunstbus en uiteraard de zorgin-
stellingen, het zijn allemaal even-
eens duidelijke speerpunten van
de WD. Roorda: "Alleen als de leef-
baarheid in elke kern behouden
blijft, zal een positieve bereidheid
ontstaan om te vergroeien tot één
gemeente Bronckhorst."

dat verenigingen zoveel mogelijk in hun eigen financiële behoefte moeten
voorzien." Winkels, banken en postkantoren zijn belangrijk voor een dorp.
"Het bestaansrecht wordt bepaald door economische factoren waar Bronck-
horst weinig invloed op heeft. Maar de gemeente kan bijdragen aan de
kwaliteit van de locaties door goede toegankelijkheid en parkeergelegen-
heid te bieden."

D66 stelt de kwaliteit van het onderwijs voorop, ook bij fusies en het samen-
gaan van scholen. Over het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs
moet Bronckhorst contact onderhouden met naburige centrumgemeenten.
Zutphen en Doetmchem bieden ook voldoende aanbod aan grootschalige
culturele voorzieningen, vindt D66. Dijkstra: "Maar we vinden culturele
voorzieningen wel belangrijk voor Bronckhorst, en we willen ze ook in
stand houden. Dat geldt net zo goed voor bibliotheken als voor particuliere
initiatieven op het gebied van muziek, theater en galerieën."



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

Nieuw: identificatieplicht vanaf U jaar
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 uuren
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 EJ.C. Kamerling

Maandag: 11.00-12.00 uur
• Wethouder DJ. Mulderije

Meulenbroek
Donderdag: 10.00-11.00 uur

• Wethouder H. Boogaard
Donderdag 09.00-10.00 uur

• Wethouder W.Chr. Wichers
:ndfrdagJO.OO-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.

Archieven Vonden ook
te bekijken tijdens
Archievendag in
Zutphen op 30 oktober
Het Stads- en Streekarchief
Zutphen doet mee aan de eerste
landelijke Archievendag. Op 30
oktober presenteert het Zutphen-
se archief z'n archiefschatten aan
het publiek. Iedereen is van harte
welkom. Het Stads- en Streek-
archief herbergt de archieven van
verschillende gemeenten uit de
omgeving, waaronder die van
Vorden, Brummen, Lochem,
Gorssel, Warnsveld en Zutphen.
Van Vorden zijn de archieven van
vóór 1995 in het Zutphense ar-
chief ondergebracht. Ook zijn er
archieven van kerken, bedrijven,
verenigingen en particuliere
geschiedenissen van families.
Verder hebben oude grammofoon-
platen, films, affiches en kranten
een plek. Met de archiefstukken
kunt u zich tijdens de open dag
een beeld vormen van uw ver-
leden. Er is een mysterieuze
rondgang door de depots geor-
ganiseerd. U kunt dan zelf zien,
horen ruiken en voelen wat er
zich allemaal bevindt. Wat rinkelt
daar.... Voor wie staat de beul
klaar Is dat een drankje tegen
maagzweren ? Kinderen tot en
met 12 jaar kunnen meedoen aan
een speurtocht. De toegang is
gratis. Het Zutphense archief is op
30 oktober open van 12.00 tot
17.00 uur. Adres: Spiegelstraat
13-17 in Zutphen.

Recreatieschap
vergadert
Het Recreatieschap Achterhoek-
Liemers vergadert op 8 november
a.s. om 15.00 uur in het gemeen-
tehuis van Doetinchem. De verga-
dering is openbaar.

Onder meer de volgende onder-
werpen staan op de agenda:
• Financiële cijfers per

l september 2004
• Wijziging gemeenschappelijke

regeling
• Vergaderschema 2005

De vergaderstukken liggen ter
inzage op het kantoor van het
Recreatieschap Achterhoek-
Liemers, Spalderkampseweg l,
6999 AG Hummelo.

De Wet op de uitgebreide identificatieplicht treedt op l januari 2005
in werking. Vanaf deze datum moet iedereen in Nederland van 14 jaar
en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als politie of
andere toezichthouders daar om vragen.

In de praktijk betekent dit dat
iedereen van 14 jaar en ouder
altijd een geldig identiteitsbewijs
bij zich moet dragen. Het verzoek
om identificatie door politie of
een andere toezichthouder mag
niet willekeurig gebeuren. Zij
moeten daarvoor een reden
hebben. Het moet nodig zijn voor
de uitvoering van hun taken,
bijvoorbeeld voor verkeerstoe-
zicht, hulpverlening, opsporing
van strafbare feiten of handhaven
van de openbare orde. Er komen
geen afzonderlijke controles op
het bezit van identiteitsbewijzen.

Wanneer iemand geen geldig iden-
titeitsbewijs kan of wil tonen als de
politie of een toezichthouder daar
om vragen, kan hij of zij worden
meegenomen naar het politie-
bureau. Daar wordt vervolgens on-
derzoek gedaan naar de identiteit.
Ook kan hij/zij gestraft worden
met een boete van maximaal
€ 2.250,-. Mensen met de Neder-
landse nationaliteit kunnen zich
identificeren met het paspoort, het
rijbewijs en de Nederlandse
identiteitskaart (voorheen Euro-
pese identiteitskaart). Vreemde-
lingen kunnen zich identificeren
met een vreemdelingendocument.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op de website www. justitie,
nl of contact opnemen met de afde-
ling burgerzaken van de gemeente.

Luide sirenetest iedere eerste maandag van de maand
Op maandag l november om
12.00 uur worden in Nederland de
sirenes weer getest. De sirenes
geven dan een luid alarm van
ongeveer 1,5 minuut. Omdat het
om een test gaat, hoeft u geen
actie te ondernemen. Sinds hal-
verwege vorig jaar test de brand-
weer de sirenes weer luid, op
iedere eerste maandag van de
maand. Vroeger gebeurde dat ook.
In 1997 besloot het ministerie van
Binnenlandse Zaken dit echter

nog maar één keer per jaar te
doen: op de eerste woensdag in
juni. De reden van de (her)invoe-
ring van het maandelijks luide

alarm is dat veel mensen niet erg
bekend bleken met het sirene-
geluid en de boodschap: "Als de
sirene gaat, ga direct naar binnen,
sluit ramen en deuren en zet de
radio of W aan".

Heeft u klachten over het func-
tioneren van de sirenetest (heeft u
de sirene bijvoorbeeld niet
gehoord), neemt u dan contact op
met de heer R. Visschers van de
gemeente, tel 55 74 74.

Gemeente en provincie volop in overleg

Woningbouw in Wichmond en Kranenburg
Voor het financieren van de
sloop van bedrijfsgebouwen voor
intensieve veehouderij is de
Ruimte voor Ruimte regeling in
het leven geroepen. De provincie
betaalt (schiet voor) de sloopbij-
drage. De dekking van die kosten
vindt onder andere plaats door
een aantal gemeenten de moge-
lijkheid te bieden extra wonin-
gen te bouwen waarvoor dan een
bedrag van € 91.000,- per kavel
betaald moet worden.

Kranenburg en Wichmond staan
op de nominatie voor een aantal
bouwkavels. Op dit moment gaat
het om in totaal 9 woningen
voor Wichmond en 12 voor
Kranenburg. Dit zijn op zichzelf
relatief grote kavels. Onderdeel
van de deal met de provincie is
dat voor elke zogenaamde
Ruimte voor Ruimte kavel
tenminste ook één woning voor
de lokale woningbehoefte kan

worden gerealiseerd. De gemeen-
te rekent het bedrag door in de
exploitatie van de bouwlocaties.

De plannen gaan door als het
mogelijk is de benodigde gron-
den aan te kopen en de nog ter
voeren planologische proce-dure
voorspoedig verloopt. Met de
provincie is overeengekomen dat
voor de plannen in principe de
versnelde vrijstellingsprocedure
gevoerd kan worden. Met het
bouwrij pmaken wordt zo moge-
lijk volgend jaar al begonnen.
Hoe groot de kavels worden en
wat de prijzen zullen zijn, is nog
niet bekend.

Op 28 oktober vergadert de
gemeenteraad over het aangaan
van de overeenkomsten met de
provincie en het beschikbaar
stellen van een krediet van
€ 280.000,-. Dit geld is nodig om
te starten met de procedures

voor herziening van de bestem-
mingsplannen en vrijstellingen
en de voorbereidingen voor de
aanbesteding van de bouwrijp-
maakwerkzaamheden.

Burgerzaken op
28 oktober
's avonds geopend

De afdeling burgerzaken is
iedere vierde donderdag van
de maand ook 's avonds
geopend van 18.30 tot 19.30
uur. U kunt hier terecht voor
aanvragen en afhalen van
reisdocumenten en rij-
bewijzen, erkenning, adres-
wijzigingen etc.



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

L i c h t e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Almenseweg 59, voor het tijdelijk plaatsen van een woommit, datum ontvangst:

19 oktober 2004
• Hoetinkhof 63, voor het vergroten van een carport, datum ontvangst: 15 oktober

2004
• Onsteinseweg 21, voor het vernieuwen van een bergruimte, datum ontvangst:

15 oktober 2004

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
• Galgengoorweg 19, voor het vergroten van een woning, datum ontvangst:

19 oktober 2004
• 't Heegken 7, voor het verbouwen van een woning, datum ontvangst: 15 oktober

2004
• Netwerkweg 5, voor het bouwen van een bedrijfshal, datum ontvangst:

15 oktober 2004

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

Vergunningen
R e g u l i e r e b o u w v e r g u n n i n g e n
• Heijendaalseweg l, voor het vernieuwen van een woning, vrijstelling voor:

geldend bestemmingsplan

K a p v e r g u n n i n g e n
• Hoetinkhof 74, voor het vellen van l wilg
• Lekkebekje 6, voor het vellen van 24 bomen (spar en conifeer), herplantplicht

voor: 5 nader te bepalen loofbomen (maat 8-10)

V e r g u n n i n g e n a l g e m e e n
• Vergunning verleend voor het houden van een cyclocross wedstrijd op

4 december van 08.00 tot 17.00 uur.
• Vergunning verleend voor het Babybiggenmealbal op 12 en 13 augustus 2005

op het perceel Eikenlaan 23 in Vorden/Kranenburg
• Vergunning verleend voor het houden van een sponsorloop op 28 oktober van

14.00 tot 16.00 uur op de Netwerkweg en de Bedrijvenweg in Vorden
• Vergunning verleend voor een standplaats voor de verkoop van vis en

aanverwante artikelen op de dinsdagen in 2005 van 09.30 tot 17.30 uur
• Vergunning verleend voor de verkoop van koek van 10 t/m 17 november in de

gemeente Vorden
• Vergunning verleend voor een tentoonstelling op 5, 6 en 7 november in de kapel

de Wildenborch
• Vergunning verleend voor het verkopen van kaarsen van 8 t/m 13 november in

de gemeente Vorden

O n t h e f f i n g e n
• Ontheffing verleend van de APV voor te verwachten overlast door

spoorwerkzaamheden aan de spoorwegovergang van de Leuke en Kostedeweg op
22 en 23 november

• Ontheffing verleend voor het leveren van vuurwerk aan een verkooppunt aan de
Zutphenseweg 15 (vanaf l december)

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 een sponsorloop zijn de Netwerkweg en de Bedrijvenweg op

28 oktober van 13.00 tot 17.00 uur afgesloten voor het verkeer
• Door bouwwerkzaamheden aan kinderdagverblijf De Klimboom wordt op het

Wiemelink, tussen de Boonk en huisnummer 38, van l november 2004 t/m
l september 2005 een voorrangsregeling ingesteld. Verkeer komende vanaf de
Boonk, rijdend in de richting van de Brug. Galleestraat heeft voorrang. Tijdens
de bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat het Wiemelink, tussen de
Boonk en huisnummer 38, enkele uren afgesloten wordt. Afsluitingen die langer
duren worden door de bouwer tijdig gemeld, zodat voor die situatie een
afzonderlijke tijdelijke verkeersmaatregel genomen kan worden. Het Wiemelink
wordt niet afgesloten voordat de Burg. Galleestraat, tussen het
Jebbink/Molenweg en de Prins Bernhardweg weer opengesteld is.

Bestemmingsplannen
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 'Vorden West en Zuid 1992' voor het bouwen van een carport op
het perceel Hoetinkhof 63 in Vorden.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen van 28 oktober t/m
24 november 2004 ter inzage in het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting en

ruimtelijke ordening (koetshuis). Gedurende deze termijn kan een ieder
schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Beleidsregels vestiging nieuwe landgoederen
Op de gemeentepagina van l september hebben wij u geïnformeerd over het
besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van beleidsregels voor zogenaamde
nieuwe landgoederen. De formele publicatie is echter nooit gevolgd. Daarom
hierbij alsnog:

Burgemeester en wethouders van Vorden maken bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 26 augustus jl. beleidsregels heeft vastgesteld voor
zogenaamde 'nieuwe landgoederen' in Vorden. In het kort komen de regels er op
neer dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen ('Nee, tenzij') wordt
meegewerkt aan de vestiging van zo'n nieuw landgoed. Één van de redenen is dat
de gemeente Vorden al veel (traditionele) landgoederen kent.

De beleidsregels liggen vanaf heden voor een ieder ter inzage bij de afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (VRO) in het Koetshuis. Tegen betaling
van de kosten kunt u een kopie krijgen.

Project professionalisering van (milieu)handhaving leidt tot
nieuwe handhavingsaanpak in Bronckhorst

Door de rampen in Enschede en Volendam heeft de rijksoverheid bepaald dat de
kwaliteit van de handhaving van milieuwetten moet verbeteren. Dit betekent voor
de handhavingorganisaties en dus ook voor de gemeente Vorden (straks
Bronckhorst) dat met ingang van l januari 2005 de handhaving van milieuwetten
moet voldoen aan alle kwaliteitscriteria die door de rijksoverheid zijn
voorgeschreven.

In het kader van de professionalisering van de handhaving heeft de gemeente
op 19 oktober 2004 enkele strategieën vastgesteld: de Nalevingsstrategie,
Toezichtstrategie, Sanctiestrategie en Gedoogstrategie

Inzage
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht liggen de
ontwerp-beleidsregels van 12 november t/m 10 december 2004, gedurende
openingstijden, voor een ieder ter inzage bij de afdeling milieu (Koetshuis).
Tegen betaling van de kosten kunt u een kopie krijgen.

Zienswijzen
Tot en met 10 december 2004 kunt u uw zienswijze over deze ontwerp-
beleidsregels, bij voorkeur schriftelijk, aan burgemeester en wethouders kenbaar
maken. Als u dat bezwaarlijk vindt, kunt u dat ook mondeling doen aan
medewerkers van het bureau milieu.

Wet milieubeheer
O p e n b a r e k e n n i s g e v i n g v a n h e t b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g
v a n d e v o o r s c h r i f t 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 29 oktober t/m 9 december 2004, ter inzage het besluit voor het op verzoek van
vergunninhouder aanpassen van de milieuvergunning van:
• Polycomp B.V., Handelsweg 7, 7251 JG Vorden, adres van de inrichting:

Handelsweg 7, kadastraal bekend gemeente: Vorden, sectie M, nr. 1301

De strekking van het besluit/verlening luidt:
Voorschrift 13.1.1 van de milieuvergunning van Polycomp B.V. van 9 april 2002 als
volgt te wijzigen: De zinsnede 'De daarbij toegestane gezamenlijke hoeveelheid
bedraagt 4125 kg.' wordt vervangen door 'De daarbij toegestane gezamenlijke
hoeveelheid bedraagt 10.000 kg.' Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-besluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten
opzichte van het eerdere ontwerp-besluit;
e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
tijdig bedenkingen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 10 december 2004.

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

VRAAG

VRIJBLIJVEND

NAAR DE VELE

MOGELIJKHEDEN d rukke r i j We e ver s

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Postbus 22

7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86



vrijdag 5 november
zaal open: 19.30 - aanvang 20.00 uur

De muziek wordt verzorgd door
de DJ

Jong Gelre Vorden-Warnsveld
is proud to present

DE REVUE van 2004

zaterdag 6 november
zaal open: 19.30 - aanvang ZO.OO uur

De muziek wordt verzorgd door
The Avalanche

De spetterende revue van dit jaar!
Die ook dit jaar weer in Het Dorpscentrum te Vorden gehouden wordt

Deze keer met spetterende optredens van The Avalanche
(onder andere de winnaar van het Vorden's songfestival 2004)

En onze DJ die de Jaren 70 doet opbloeien!

LOON- EN GRONDWERKEN

MEDO - RUURLO

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor € 6f-
vanaf maandag 25 oktober bij:

Dorpscentrum te Vorden
Tankstation Weulen-Kranenbarg (alleen contant betalen)
Tankstation Groot Jebbink
Tankstation Tragter

Leden krijgen op vertoon van ledenkaart € if- korting

r R K t N o
I K B DOP

L;insink>u'£i 2 - /utplu-n Tel.4575-5218êê

V.O.F.
Weenk-ter Maat

Stationsweg 16 - Tel. (0575) 55 15 83
VORDEN

^t

Rabobank
Graafschap-West

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen
Beek laan 22
7234 SL Wichmond
Tel. 06-18637843
of 0575 - 44 19 00

Nieuwbouw
Reparatie

Onderhoud
Renovatie

ABCTA
Lochem

(0573) 28 88 00

Mengvoer en advisering

den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Kapelweg 14 • Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden:
ma. t/m do. 13-30 -19.00 uur
vrijdag 10.00 -12.00 en 13-00 -19-00 uur
zaterdag 10.00 -17.00 uur.

L.M.B. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 • 7251 JT Vorden

[Tel. (0575) 55 31 63

Uw officiële dealer va n:

GEWO
AMBACHTELIJK TIMMERBEDRIJF

Kozijnen - Ramen - Deuren
en alle voorkomende timmerwerkzaamheden

Gerben Wolbrink • Broekweg 1, 7234 SW Wichmond
Tel. (0575) 44 29 52 * Fax (0575) 44 27 92

Sfftfflfifr*
urn

... jj^*

GIBO Groep AU ie bedrijf je tevtn, U
Accountants «n Adviseurs www.glboflro.pnl

Vestiging Vorden, Raadhuisstraat 22
tel. (0575)55 1455



Tuincentrum G. Weustenenk failliet
Op 14 oktober 2004 is door de
Rechtbank te Zutphen het fail-
lissement uitgesproken van G.
Weustenenk uitgesproken. On-
der meer werd door de heer
Weustenenk een tuincentrum
gevoerd.

Het tuincentrum is al sinds ruim
10 jaar gevestigd in Ruurlo aan de
Borculoseweg 29A. In verband met

het ontbreken van financiële mid-
delen en het uitblijven van overna-
mekandidaten heeft curator mr
J.CA Herstel, verbonden aan ad-
vocatenkantoor De Jonge Peters
Remmelink te Groenlo, besloten
het tuincentrum te sluiten.

De aanwezige winkelvoorraad, be-
staande uit tuin- en kamerplanten
en toebehoren maar ook een aan-

zienlijke hoeveelheid accessoires
en kerstversieringen zullen wor-
den verkocht tijdens een algehele
faillissementsverkoping. De verko-
ping zal plaatsvinden op vrijdag
29 en zaterdag 30 oktober aan-
staande. De aanwezige voorraad
zal tegen fikse kortingen tussen 25
en 50% worden verkocht. Zie ook
de advertentie verderop in deze
krant.

Hans Smees derde tijdens laatste ONK

Harry van Beek op zijn Hartelman Yamaha

In het weekend van 16 en 17 ok-
tober werd er op een nat en
koud circuit van Spa-Francor-
champs de laatste wedstrijd
van het seizoen gereden. De
training op zaterdag was moei-
lijk door de wisselende omstan-
digheden. Hans Smees zette in
de ochtend een teleurstellende
zevende tijd neer.

In de middag sessie reed hij ver-
dienstelijk naar een derde tijd en
dat op een natte baan met regen-
banden. Bram Appelo en Tonny
Wassink stonden verder naar ach-
teren. Op de wedstrijddag was het
overwegend droog met af en toe

een buitje. De baan werd niet echt
droog en zodoende was het moei-
lijk om een goede keus te maken
met wat voor banden men moest
rijden.
De 250-cc was ongekend spannend
met een gevecht om de eerste
plaats tussen Randy gevers, Patrick
Lakerveld en Hans Smees. Deze
wedstrijd werd pas in de laatste
ronde beslist in de laatste chicane.
Lakerveld raakte smees en die
moest iets van zijn lijn af en werd
daardoor derde in deze zeer mooie
wedstrijd die gewonnen werd
door Gevers. Bram Appelo werd
elfde en Tonny Wassink eindigde
in de achterhoede.

FAILLISSEMENTSVERKOPING
van de winkelvoorraad van

Tuincentrum

aan de Borculoseweg 29a te Ruurlo

in opdracht van de curator

op vrijdag 29 oktober 2004 van 12.00 tot 20.00 uur en
op zaterdag 30 oktober 2004 van 10.00 tot 16.00 uur.

De winkelvoorraad omvat onder meer:
• tuinplanten

• kamerplanten
• decoratie-artikelen

• potten, vazen en glaswerk
• kaarsen en toebehoren

•etc.

Achterhoeks Museum 1940-1945
schrijft geschiedenis
Onlangs mochten we van uitge-
ver Thiememeulenhoff de eer-
ste exemplaren van het nieuwe
Sfinx geschiedenis boek in ont-
vangst nemen.

hi deze boeken hebben we defini-
tief geschiedenis geschreven. Me
vrouw CDekkers uit Doetinchem
en verbonden aan het Rietveld Ly-
ceum aldaar is een van de samen-
stellers van het boek. Medio 2003
ben ik door haar benaderd met de
vraag of we een bijdrage aan de
nieuwe boeken wilden leveren. Ze
was op zoek naar nieuw illustratie
materiaal aangezien er al vele
jaren dezelfde afbeeldingen van
de bekende bronnen werden ge-
bruikt.

Samen met mevrouw Dekkers heb
ik een heleboel propaganda mate-
riaal van de opkomst van Hitler
Duitsland en de N.S.B, doorgeno-
men. Ook wilde ze graag een aan-
tal spotprenten zien en heb ik nog
een paar objecten gefotografeerd
voor haar.

We zijn dan ook zeer vereerd om
in 4 verschillende versies van het
nieuwe geschiedenis boek voor het
VMBO talrijke afbeeldingen uit de
collectie van Jean Kreunen terug te
zien. Het Achterhoeks Museum
1940-1945 wordt achterin de boe-
ken netjes als bron vermeld en dat
is toch maar weer een mooie op-
steker en een stuk waardering
voor de collectie.

De boerderij overdragen!
Stoppen met uw agrarisch bedrijf betekent dat er heel wat op u afkomt. Hoe zit het
met de grondoverdracht, het melk- en mestquotum...
Praat eerst eens met Tap Tromp van Hoff notarissen voor een professioneel en helder
advies. Het eerste adviesuur is gratis! Kijk ook op www.tthnotarissen.nl.

Jap

Lochem.Tel.: 0573-298 398. Zutphen,Tel.: 0575-584 584

Foto: Henk Teerink

Overigens zal Hans Smees nog
meedoen aan de Grand/Prix van
Valencia in Spanje. In de super-
sport klasse behaalde Arie Vos en
Swen Ahnendorp respectievelijk
een vijfde en een dertiende plaats
voor het Pajic kawasaki team en
Harry van Beek uitkomend voor
Hartelman Yamaha een prima ze
vende plek.

De wedstrijd werd gewonnen door
Barry Veneman. De Zweed Jan
Hanson werd kampioen in deze
klasse. Arie vos die dit jaar uit-
kwam voor het team van Pajic zal
volgend jaar uitkomen voor het
team van Hartelman.

Grote hobbybeurs
De jaarlijkse hobbybeurs in
Ruurlo is elk jaar weer een
groot succes, daarom organise-
ren wij dit jaar zondag 31 okto-
ber a.s. weer een hobbybeurs in
café/rest. De Luifel, Dorpsstraat
11.

Ons streven is dan ook om een goe-
de en een variërende beurs te bie
den, voor de lange winteravonden.

Verschillende hobbyisten zullen
hun technieken laten zien waar-
onder, filigraankaarten, 3D knip-
werk, eigen gemaakte kaarsen, tor-
so's, poppenhuisminaturen, pom-
poenen, grols breiwerk, sierraden,
opgemaakte bezems leuk voor bij

de voordeur, voor de kinderen is er
poppenkleertjes zoals een bruids-
jurk, breng gerust u pop mee om
te kijken wat er van moois is voor
uw pop.

Brigitte Mulder uit Borculo is er
met verschillende technieken van
wilgentenen vlechten en Wilma
Arink Sturris met eigen gemaakte
kinderkleding in diver^e-maten.

Zelfs voor naj aars kleding, teken-
en schilderwerk van Sigrid Ver-
bruggen.

Voor verdere inlichtingen zie de
Contactjes of www.hobbybeurs.-
organiseert.nl of tel. (0573) 4912 61.

Wiclrenn c n

R.T.V.ERS DOEN HET GOED
IN ALMELO
De R.T.V. Vierakker/Wichmond crossers
reden afgelopen zondag in Almelo de
eerste nationalecross.bij de dames reed
de Vordense dame Gretha kl Brinke naar
een lle plaats, zij heeft momenteel su-
perbenen, vanuit het achterveld reed zij
zich sterk naar voren. De Wichmondse
veteraan Rudi Peters reed naar een 15e
plaats, hij werd als bijschrijver behan-
deld en moest bij de start als laatste op-
rijden. Bij de categorie junioren reed Ri-
chard Sleumer naar een 12e stek, hij
kreeg last van de luchtwegen aan het
eind van zijn cross. De Leuvenheimse
Amateur Bart Besemer verraste een ieder
inclusief hemzelf, hij reed in zijn eerste
cross dit jaar gelijk naar een 10e plaats
ook voor hem zit er zeker nog meer in.
De overige RT.V.ers reden een veldtour-
tocht in Hummelo, Roy Hartman uit
Warnsveld kwam hier ongelukkig ten
val en brak zijn onderarm op 2 plaatsen,
ook dit hoort bij de wielersport. De Ne
derlandskampioen bij de junioren Thijs
v Amerongen heeft zijn crossfiets ook
weer klaar staan, hij heeft even gas te-
ruggenomen na een zwaar wegseizoen,
hij zal in de nationale crosses bij de Neo
Amateurs aan het vertrek staan. Op za-
terdag 4 December zijn alle RT.V.ers te
zien in de nationalecross rondom kas-
teel Vorden. Aan het eind van deze dag
zal er ook een Rabo Dikke Banden Race
zijn, opgeven kan bij elke Rabobank
Graafschap West en bij de organisatie te-
lefoon nummer 44 16 78.

Ballonwedstrijd
Uitslag ballonnenwedstrijd oranjefeest
Vierakker - Wichmond. De ballonnen
gingen dit jaar richting Hengelo (O) - En-
schede. De ballon van Anne Sarink
kwam het verst nl. in Bad Bentheim
(Dld).

PRIJZEN
Ie prijs: Anne Sarink
2e prijs: Anne Snijders
3e prijs: Jeroen Schouten

Bridge n

VORDENSE BRIDGECLUB
Maandag 18 oktober:
Groep A:
1. dhr. en mw. Vruggink 57,6%
2. mw. v. Burk/mw. Hendriks 57,3%
3. mw. Warringa/mw. Rossel 56,9%

Groep B:
1. mw. v. Alphen/mw. Warnaar 66,7%
2. dhr. Feij/mw. v.d. Ven 63,9%
3. dhr. en mw. Meijerink 62,2%

Woensdag 20 oktober:
Groep: A
1. Mw. Terlouw/Mw. Teering 65,42%
2. Dhr. Duinkerken/Dhr. Post 61,25%
3. Mw. Thalen/Dhr. Thalen 56,67%

Groep: B
1. Dhr. Enthoven/Dhr. Vruggink 69,79%
2. Mw. Koekkoek/Dhr. Koekkoek 69,27%
3. Mw. Machiels/Dhr. Groot Bramel 64,58%



AH Hengelo
HET GROTE FEEST

KOMT DICHTERBIJ AH Hengelo
in aktie

Het MIV l«? • «^^O & van de trekking op

13 november a.s. Want dat wordt een

KNALLER voor alle deelnemers

EINDSPRINT EINDSPRINT
Deze week eenM:yi

voor de

bij elke

ledereen in de

aan boodschai

EINDSPRINT
Dubbele zegels voor

roeven
Kansen

en 50 tassen vol levensmiddelen (€ 50,00)
Bij ellce ytJ23 een SJrafïs zegeltje. 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!

GROLSCH PIJPJES of BEUGELS
KRAT 24/16 FLESJES

NU

OhBILDTSTAR
ZAK3KG

van 1.69 voor109
Oh SHOARMAREEPJES

KG

van 7.29 voor

99

Oh LOTUS TOILETPAPIER
PAK 24 ROL

*Wmvan 7.8O voor

oh HELE KIP OP SCHAAL
3 STUKS KG ^^ 43

van 3.65 voor2:
GA M GA

DUJARDIN VIEUX

11:99
fles 1 liter nu

+ GRATIS 2 flesjes Coca Cola a 25 cl.

O L E N H O E K
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Oh HENGELO (G)
(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



Volleybal

PELGRUM DASH
Marvo 76 Dl - Pelgrum Dash Dl: 0-3
(beker)
Pelgrum Dash Hl - Grol Hl: 3-1
(beker)
Harfsen D2 - Pelgrum Dash D4: 3-2
DVO MB1 - Pelgrum Dash MB1:1-3

Programma komende week:
Vrijdag 29 oktober
Dynamiek D2 - Pelgrum Dash D6

Zaterdag 30 oktober
Givo '92 MB1 - Pelgrum Dash MBS;
Vios MC2 - Pelgrum Dash MC2; Ver-
hoeve/Focus D2 - Pelgrum Dash D3;
Pajados Hl - Pelgrum Dash H2;
Vios Dl - Pelgrum Dash D2; Victo-
ria Dl - Pelgrum Dash Dl, Pelgrum
Dash MCI - Sparta MCI; Pelgrum
Dash H3 - VYV Hl; Pelgrum Dash
MB2 - VCV MB1; Pelgrum Dash D4 -
Revoc D2; Pelgrum Dash D5 - Side
Out D4; Pelgrum Dash Hl - KSVHl.

Overwinning meisjes BI PM Dash
op DVO Hengelo
Zaterdag 23 oktober stond de wed-
strijd tegen DVO te Hengelo op het
programma. Beide teams staan
hoog de ranglijst, zodat de meiden
uit Vorden, gesponsord door Vis-
sermode, wisten dat ze een goede
wedstrijd zouden moeten spelen
om de wedstrijd te winnen. In de
eerste set gingen de teams nage-
noeg gelijk op. Doordat DVO tech-
nisch wat onberekenbaar speelde
werden wat ongelukkig doorge-
speelde ballen aan Dash zijde niet
goed verwerkt, waardoor deze set
net verloren ging met 25-23.

In de tweede set wist Dash wat het
te doen stond. Opdracht was om
aanvallend veel druk te zetten
door hard te blijven aanvallen. De-
ze opdracht werd goed uitgevoerd,
mede dankzij een betere passing
dan in de eerste set. Dash wist vol-
doende druk te leggen op de tegen-
stander, waardoor de set ruim
werd gewonnen: 15-25.

De derde set werd tactisch volgens
hetzelfde concept gespeeld. De
DVO meiden konden zich na het
verlies van de tweede set onvol-
doende herpakken. De goede servi-
ce van Dash kon moeilijk worden
verwerkt zodat de aanval uit han-
den werd gegeven. Dankzij een
goede rallypass en omdat de spel-
verdelers, Ilse Waarle en Hanneke
Kamphuis, de hele wedstrijd door
de blokkering van DVO uit elkaar
wisten te spelen was het eenvou-
dig scoren voor Dash: 9-25. Het ge
ringe aantal tegenpunten toont
aan dat Dash geconcentreerd
speelde, wardoor weinig fouten
werden gemaakt.

De vierde set gaf een gelijk beeld,
DVO trok in de soms lange en aar-
dige rally's vaak aan het kortste
eind, waardoor Dash ook deze set
met 16-25 afsloot. Aan het einde
van de wedstrijd bood Dash aan de
sponsor Vissermode Vorden een
vergroting van de teamfoto en een
bos bloemen aan, als dank voor de
mooie truien en tassen die zij heb-
ben gekregen.

Volgende week zijn de Dashmei-
den vrij, de eerstvolgende thuis-
wedstrijd is op 6 november om
11.30 uur in Vorden, tegenstander
is Harfsen MB1.

Voor meer informatie: zie de web-
site www.wdash.nl

S q u a s h

Afgelopen weekend hebben de bei-
de herenteams die uitkomen in de
Ie klasse Heren van de Euregio-
competitie uit-wedstrijden ge
speeld. Squash Vorden l heeft te
gen Squash Hellendoorn l en Cit-
adel l gespeeld en in beide geval-

len werd de overwinning mee
naar huis genomen, maar helaas
niet alle punten. Het team heeft,
mede dankzij een knieblessure
van één van de spelers, twee pun-
ten van de vijf punten moeten af-
geven aan Squash Hellendoorn 1.
Bij Citadel l, die in Enschede een
thuiswedstrijd speelde, heeft het
team vier van de vijf punten ge
pakt.

Squash Vorden 2, die dit seizoen
voor het eerst uitkomt in de Ie
klasse, heeft in Doetinchem ge
speeld tegen zowel Squash Plus l
uit Doetinchem als Squash Hellen-
doom 2. Tegen het Doetinschemse
team hebben de heren één punt af-
gegeven en vier punten meegeno-
men. Tegen Hellendoorn 2 heeft
het team het omgekeerde resul-
taat behaald: slechts één punt
werd meegenomen en de overige
vier punten werden meegegeven
aan Hellendoorn.

Benieuwd hoe een wedstrijd
squash gespeeld wordt? Kijk dan
op www.squashcentrumvorden.nl
en kom binnenkort kijken bij een
training of wedstrijd.

Uitslagen zondag 24 okt.
Squash Hellendoorn l - Squash
Vorden 1: 2-3; Citadel l - Squash
Vorden 1:1-4; Squash Hellendoorn
2 - Squash Vorden 2: 4-1; Squash
Plus l - Squash Vorden 2:1-4.

Programma zondag 7 nov.
Uit-wedstrijden: Citadel 2 - Squash
Vorden 3; Squash Apeldoorn 2 -
Squash Vorden 3; Lichtenvoorde/
Groenlo l - Squash Vorden 4; Cit-
adel 4 - Squash Vorden 4.

Voetbal

WVORDEN
Uitslagen zaterdag 23 oktober
Sprinkhanen Al - Vorden Al: 9-2
(Beker)
Vorden Cl - Erica '76 Cl: 6-1
Witkampers Dl -Vorden Dl D: 2-1

Uitslagen zondag 24 oktober
Vorden l-AD'69 1:4-1
Vorden 2 - Süvolde 2: Afg.
Vorden 3 - Steenderen 2: Afg.

VORDEN-AD'69 4-1
Vorden heeft zondag in de inhaal-
wedstrijd tegen de ploeg uit Aal-
ten de volle winst gepakt. Een flin-
ke opsteker voor de geelzwarten.
Het verloor een aantal wedstrijden
in de laatste minuten, waardoor
het nog maar slechts drie punten
heeft vergaard. Nu was het Vorden
dat in de laatste fase van de wed-
strijd de doelpuntenmachine op
gang zag komen. Het nam zelfs al-
le doelpunten voor haar rekening,
want Bas Brunsveld passeerde on-
gelukkigerwijs zijn eigen doel-
man. Deze ruime score geeft de
ploeg ongetwijfeld meer zelfver-
trouwen.

Vorden maakte vanaf de aftrap
duidelijk, dat het maar eens moest
gebeuren. Met korte mandekking
en fel in de duels gaf het AD'69
geen enkele ruimte. Dit leverde
overigens wel een aantal gele kaar-
ten op.
In de 8e minuut speelde Dennis
Wentink zich vrij en legde de bal
breed op Hugo van Ditshuizen die
feilloos raak schoot, maar het doel-
punt werd wegens buitenspel afge
keurd. Vorden speelde niet echt
goed, maar nam ook geen enkele
risico's en door de werklust ver-
diende het een doelpunt. Het
creëerde zich echter geen echte
kansen. En het gevaar moest ko-
men van de kopballen van Dennis
Wentink. In de 30e minuut wilde
Bas Brunsveld in een gevaarlijke si-
tuatie de bal wegwerken, maar
passeerde daarbij zijn eigen doel-
man 0-1. Vorden schakelde na dit
ongelukkige doelpunt een tandje
bij en in de 43e minuut trok Hugo
van Ditshuizen met een fraaie kop-

bal de stand gelijk 1-1. Op een snel-
le genomen vrije trap door Dennis
Wentink omspeelde Hugo van
Ditshuizen twee minuten later
zijn mannetje om vervolgens de 2-
1 aan te tekenen. Zo'n luxe positie
had Vorden zich dit seizoen nog
niet eerder verworven.

Vorden bleef in de tweede helft in
positie spelen en liet AD'69 ko-
men. Het counterde een aantal ke
ren gevaarlijk uit, maar ook AD'69
kreeg kleine kansjes. Arjan Vrug-
gink kopte een voorzet keihard in
de bovenhoek, maar de Aaltense
goalie verrichtte een fraaie red-
ding door de bal via de paal uit het
doel te werken.

Het was uitstel van executie, want
AD'69 kwam conditioneel te kort,
waardoor Vorden meer ruimte
kreeg. Hugo van Ditshuizen kwam
aan de zijkant met de bal opzetten
en trok de bal strak voor het doel
waar Ronald Visser het leder op-
pikte en de 3-1 binnenschoot.

De achterhoede van Ad'69 was ga-
tenkaas geworden en Vorden
kreeg de mogelijkheid om het
doelgemiddelde te werken. Vlak
voor het eindsignaal maakte Arjan
Vraggink er 4-1 van, toen hij werd
vrij gespeeld door Ronald Visser.
Vorden boekt hiermee haar twee
de overwinning van het seizoen.

Programma zaterdag 30 okt.
Vorden Al - Deventer AID; Vorden
BI - DAVO BID; Baakse Boys C1D -
Vorden Cl; Vorden C2 - Eerbeekse
Boys C4; Brummen Dl - Vorden
Dl D; Warnsveldse Boys D2 - Vor-
den D2; Vorden D3 - Steenderen
D2; HC '03 El - Vorden El; Vorden
E2 - WHCZ E3; Vorden E3 - DZC '68
E6; DZC '68 El2 - Vorden E5; Vor-
den Fl - VIOD F2; Doesburg SC F2 -
Vorden F2; Vorden F3 - Pax F2; DZC
'68 F6 - Vorden F4; Vorden F5 -
ZutphenFl.

Programma zondag 30 okt.
Viod l - Vorden l; Pax 3 - Vorden 3;
Vorden 5 - Klein Dochteren 3; Vor-
den 6 - Oeken 4.

SOCII
Het was een rustig weekend op
sportpark 'De Lankhost' in Wich-
mond, het eerste was vrij (men
kon dat goed gebruiken i.v.m. de
vele blessures). Het tweede ging
naar Lochem en kwam met een ge
lijk spel 1-1 terug en het derde
moest naar Erica '76 en verloor
met 4-1. Alle andere elftallen wa-
ren vrij.

Bij Socii is men alweer in volle
gang met de voorbereidingen voor
de te houden jaarlijkse bingo op
vrijdag 5 november, aanvang 19.30
uur. De opbrengst komt geheel ten
goede aan de jeugdkas waar men
dan i.s.m. de groep Akcie weer me
nig uitstapje van kan organiseren.

PROGRAMMA 30/31 OKTOBER
Socü Fl - Zeddam Fl; Soeii El - Be
Quick E4; Keijenburg Dl - Socii Dl;
Steenderen Cl - Socii Cl; Wilp Al -
Socii Al; Socii - Baakse Boys; Socii 2
- Brummen 3; De Hoven 2 - Socii 3;
S.C.S. l - Socii 4; Socii 5 - Zutphania 3

RATTI
Zaterdag
Ratti Dl - AVW '66 D5; Wolfersveen
E2 - Ratti El; Ratti E2 - Wolfersveen
E2; Ratti Fl - Pax F3; Sp Haarlo 3 -
Ratti 4; Voorwaarts T. C4 - Ratti Cl.

Zondag
Ratti l - Beatrix 1; Ratti 2 -
HSC'21/Brein 8; KSH 4 - Ratti 3; Ratti
l - DW l (dames).

PC de Graafschap
Zondag 24 oktober jl. was er een
S.G.W. voor Pony's in Barchem,
daar behaalde Sebastiaan Hamer
met Yvonne een Ie prijs in de klas-
se B.

Vordens Mannenkoor
werkte mee aan
'Knikkinkkorenconcert'
Frank Knikkink onder meer di-
rigent van het Vordens Man-
nenkoor vierde zondagmiddag
(samen met de koren die hij di-
rigeert) zijn 35 jarig jubileum
als koordirigent.

Dit "Knikkinkkorenconcert" vond
plaats in het theater Amphion te
Doetinchem. De koren waar Frank
de muzikale leiding aan geeft zijn
Mannenkoor Arti Sacrem uit Ter-
borg, Gemengde zangvereniging
"Door Eendracht Sterk" uit Wes-
tendorp, Klein Mannenkoor de
"Görgelpiepen" uit Silvolde, Vor-
dens Mannenkoor, het kerkoor
van de H.H Petrus en Paulus Pa-
rochie uit Breedenbroek. Het pro-
gramma werd op vrolijke wijze ge-
presenteerd door Marlies Klaassen.

Het Vordens Mannenkoor was
goed op dreef en bracht een fijn
programma in dit geheel. Als ope-
ning zong het koor met Arti Sa-
crem en de Görgelpiepen: Dnes po
jostje. In Scène 3 kwam het Vor-
dens Mannenkoor alleen op met:
"lm Abendrot" gevolgd door "No-
body knows" met een solo optre-
den van Ludo Eykelkamp. Daarna
bracht Marlies Klaasen haar zang-
talent ten gehore brengen met
haar partner en muzikale begelei-
der Torn Klein (gitaar). Zij vertolkte
op prachtige wijze het nummer "
Happy days are here again" waar-

bij de Vordense mannen het ref-
rein meezongen. Na de pauze trad
het Vordens Mannenkoor op-
nieuw voor het voetlicht met de
nummers "The long day closes" en
"Zabe Zabe" met een knipoog naar
een eenden bruiloft, het "kwaken"
van de eenden was duidelijk te ho-
ren!

Hierna zong het koor samen met
D.E.S. uit Westendorp: "Ons Gel-
derland". Voorts zongen de "Gör-
gelpiepen" en het Vordens Man-
nenkoor: "Jamaica Farewell". Als
laatste zong Marlies Klaassen met
alle deelnemende koren: "You've
got a friend". Dit nummer was een
mooie afsluiting van een goed con-
cert. Daarna werd Frank Knikkink
door Joop Kraan voorzitter van de
"Görgelpiepen" in het zonnetje ge
zet. Ook werd Frank door zijn
dochters toegesproken.

Deze boden hem drie fotolij sten
met kranten artikelen aan over
zijn 35 jarige jubileum. Verder
ontving Frank een grote foto van
zijn kleinkinderen. Al met al een
geslaagde middag met tevreden
gezichten van zowel de koorleden
als het publiek. (Het concert werd
bijgewoond door circa 500 perso-
nen) En het Vordens Mannenkoor?
Het genoot van het zingen in het
Amphion theater met een zeer
goede akoestiek.

Musical "Jozef in de maak!
De commissie "Vorming en Toe-
rusting" heeft de afgelopen ja-
ren al vier keer met succes het
initiatief genomen om in Vor-
den een musical op te voeren,
waaraan telkens door circa
honderd personen werd deelge-
nomen.

Het begon begin negentiger jaren
met de musical "Anders dan de
nacht". Een verhaal over het leven
van Mozes, onder regie van Simo-
ne Boerstoel. Daarna in deze prille
eeuw achtereenvolgens "Het on-
dermaanse huis" (Job I), de musical
"Esther" en de musical "Jacob". De
ze laatste drie onder regie van Ma-
rianne Beitier. Toen zij samen met
haar man, die in Vorden dominee
was, naar het westen van het land
vertrok, leek het gedaan met de
musicals in Vorden.

Niets blijkt minder waar, want
achter de schermen nam Lieneke
van Ruller het initiatief om toch
weer te proberen een musical voor
het voetlicht te brengen. Er werd
een groepje mensen enthousiast
gemaakt. Inmiddels is er een orga-
nisatieteam samengesteld. De
keus is gevallen op de musical "Jo-
zef . Ruth Brink en Ron Bastiaan-
net nemen de regie voor hun reke
ning, terwijl Piet Piersma de muzi-
kale leiding heeft. De "kostume
ring" staat onder leiding van Ger-
da Ellenkamp. Decoropbouw/cate
ring: Ron Bastiaannet en Bert Mul-
derije.

Lieneke van Ruller: "Waar het nu
om gaat is, dat we de benodigde
honderd medewerkers kunnen
krijgen. Bij voorgaande musicals is

dat nooit een probleem geweest en
dat verwacht ik eerlijk gezegd voor
deze musical ook niet. Inmiddels
hebben er zich al een aantal aange
meld. Bij deze roep ik iedereen op,
die op enigerlei wijze (toneel,
zang, decor of gewoon wil helpen)
graag mee wil doen, om zondag-
avond 7 november om 19.00 uur
naar school "Beeckland" aan het
Hoge te komen. Daar kunnen ze
zich aanmelden en wordt er ver-
der tekst en uitleg gegeven. Het
ligt in de bedoeling om direct
daarna de rollen en de taken te
verdelen zodat met de repetities
kan worden begonnen. De uitvoe
ringen zijn gepland op 30 septem-
ber en l oktober 2005", zo zegt zij.

De naam zegt het al, de musical
gaat over Jozef, de verwende zoon
van Rachel en Jacob. Hij werd dui-
delijk door zijn vader voorgetrok-
ken, dit tot grote ergernis van zijn
broers. Die besloten hem in een
put te gooien. Jozef ontsnapte
daaruit. Later werd hij onderko-
ning van Egypte. Toen er in hun
land hongersnood uitbrak gingen
de broers naar Egypte om graan te
halen. Jozef herkende zijn broers,
maar liet dat in eerste instantie
niet merken. Andersom herken-
den de broers Jozef niet! Nadat Jo-
zef zijn broers op hun eerlijkheid
had getest, was het uiteindelijke
resultaat dat vader Jacob met zijn
zonen in Egypte ging wonen.

De musical "Jozef begint met zijn
begrafenis. Door de ogen van Dia-
na, zijn halfzus, zijn twee zonen
Manasse en Efraïm en zijn broers,
wordt op het leven van Jozef terug
gekeken.

Zangdienst in Dorpskerk
Op zaterdagavond 31 oktober
om 19.00 uur wordt er in de
Dorpskerk van Vorden weer een
zangdienst gehouden onder
het motto Vorden Zingt'.

Er zijn bij de organisatie verzoek-
liederen binnengekomen uit diver-
se bundels die deze avond op het

programma staan. Uit de gehele re-
gio komen bezoekers hiervoor naar
Vorden. Er zal een kort meditatief
moment gehouden worden door ds.
J. Kool uit Vorden en het orgel zal de
ze keer bespeeld worden door dhr.
G. Hovius uit Barchem. Na afloop is
er gelegenheid om na te praten on-
der het genot van koffie of thee.
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X Bobbus opstapplaatsen
. Vorden, De Herberg 21:40" Wamsveld, öoyerweg - De Kei 21:50

* Eefde. De Uitrusting 21:55 M/men. Kazerne 22:00' Borculo,
Busstation 21:45 * Geesteren, Baan 21:55 * Getselaar, Floryn 22:00

Lochem, Wolters Keukens 22:10 * Diepenheim, Garage Roessink
22:30 * Neede, O/de Mölle 22:40 * Haarlo, Zaal prinsen 22:50"

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

Buitenlust 22:55 * Ho/ten, Klavier 22:30 '
Diikernoek, Bonte Paard 22:35 * Baten. Brink 22:45.

Voor meer info kijk op WWW.WITKAMP.COM

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

F A M I L I E
DRUKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Rouwkaarten
Jubileumkaarten

Keuze uit een
grote collectie.

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax(0575) 55 10 86

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 / 13.30-17.30 uur
9.00-12.00 / 13.30-17.30 uur
9.00-12.00 / 13.30-17.30 uur
9.00-12.00 713.30-20.00 uur
10.00-16.00 uur

MENSEN IN NOOD/CORDAID, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB,

n ns

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

VAN ZEEBURG
& VISSER

Vanaf donderdag 28 oktober a.s. kunt u de

Makelaardij
rechtstreeks onder een nieuw telefoonnummer

bereiken:

(0575) 555 733
Voor assurantiën, hypotheken en pensioenen

kunt u het vertrouwde nummer 551 531
blijven gebruiken

NVM

ledere week kijkt men uit naar wat de slager, de bakker en de
groenteman te bieden hebben.

Contact wordt niet gelezen, maar gespeld.

U kunt nu iets doen voor
de Zonnebloem!

Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip. Stort uw bijdrage
op giro 145. Namens onze passagiers: hartelijk dank.

S S A L
B I J A A N S C H A F V A N E E N N I E U W E D A E W O O G R A T I S N A V I G A T I E ,

G R A T I S M E T A L L I C L A K E N G R A T I S U I T G E S T E L D E B E T A L I N G .
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28 OKTOBER

29 OKTOBER
10.00 - 2 1 .00

30 OKTOBER
10.00 - 17.

GRATIS VDO/D
Navigatie

t.w.v. 4
van een nieuwe

DAEWOO

REDING!SUPER G3i
Voor $tópPf-1.000,

inclusief BTW en montage bij aan;
van een nieuwe Daewoo*.

Uw voordeel € 1.500,-

AUTOBEDRIJF GROOT JEBBINK
RONDWEG 2 • VORDEN



Lesly Ann de Jongh:

'Meespelen in internetserie
smaakt naar meer*!

Ruim 34.000 vrijwilligers collecteren voor het diabetes fonds

Uw bijdrage helpt uw buurvrouw,
uw tante of die mijnheer van 3 huizen verder

Zij is nog maar 17 jaar en heeft
één duidelijke doelstelling in
haar leven, van acteren haar be-
roep maken. Haar naam Lesly
AIIII de Jongh. Wij zochten haar
op in haar ouderlijk huis aan
de Wierserallee, nog net ge-
meente Vorden, een tiental me-
ters verwijdert van de "grens"
met Ruurlo. Lesly is momenteel
een druk bezet meisje, overdag
als Ie verkoopster de klanten
bij de Kruidvat in Ruurlo hel-
pen en op de zaterdag naar
Noordwijk voor de opnames
van de internetserie "Do not
disturb", een serie voor jonge-
ren dat in tien delen op inter-
net wordt uitgezonden.

Een serie met een zogenaamd
"open einde" zodat bij succes er
nog een aantal afleveringen bij
aangeknoopt kan worden. En dat
ziet er wel naar uit want wanneer
de "grote mijnheer Joop v.d. Ende"
de regisseur complimenteert met
de serie, dan kan het niet missen of
er zit nog meer in het vat!

Afgelopen zaterdag werden de laat-
ste delen opgenomen. Wie de ko-
mende zes vrijdagavonden na
20.00 uur www.onlineserie.nl op
internet aanklikt ziet daar het ver-
haal "Do not disturb". Heeft men
afleveringen gemist, geen pro-
bleem. Men kan ze ten alle tijde te-
rugzien. Het wijst zich vanzelf op
het scherm.

Lesly de Jongh: "De serie gaat over
een stel jongeren, die op vakantie
zijn in Noordwijk. Daar worden ze
betrokken bij een ontvoering van
een meisje Nicky genaamd. De jon-
geren durven de politie niet te bel-
len, bang als ze zijn dat ze daar-
mee het leven van Nicky in gevaar
brengen. Dan gaan ze zelf op on-
derzoek uit en belanden zij van
het ene in het andere avontuur",
zo zegt de Vordense. Zelf speelt
Lesly Ann de rol van journaliste
(één van de tien hoofdrollen). Zegt
ze: "Ik breng eigenlijk als journa-
liste een soort journaal. Dan vertel
ik op een grappige en stomme ma-
nier wat er aan de hand is, hoe het
onderzoek verloopt, zeg maar het
"laatste nieuws".

ANDER MEISJE
Ik heb al een paar opnames terug
gezien en ik moet zeggen, ik was

erg onder de indruk. Ik kende mij-
zelf niet terug, een totaal ander
meisje dan ik normaal ben. Als ik
acteer dan sluit ik mij af. Ik leef
mij helemaal in, in de rol die ik
speel", zo zegt ze ernstig. Moeder
Rita de Jongh heeft inmiddels ook
enkele afleveringen gezien en
vond dat haar dochter en ook de
andere acteurs en actrices er goed
en leuk uitsprongen. "Ik denk dat
de serie voor jonge kinderen, pak-
weg in de leeftijd elf tot en met
achttien jaar, leuk is om er naar te
kijken.

Hoe komt een meisje uit de "verre
Achterhoek" aan een rol in een
dergelijke serie. Lesly: "Ik zag op
internet dat ze tien acteurs en ac-
trices zochten voor een jongeren-
serie. Ik heb een foto opgestuurd
en die werd op het internet ge-
plaatst. Er waren in totaal honder-
den aanmeldingen. De kijkers, dus
in dit geval jongeren konden op
ons stemmen. Ik kwam door de
eerste ronde en moest ik vervol-
gens auditie doen voor de tweede
ronde. Het gevolg een filmpje op
internet en dus weer stemmen. De
meeste kandidaten hadden fami-
lie en vrienden ingeschakeld om
op hem of haar te stemmen.

Ik wilde dat niet, ik wilde absoluut
geen steun van de familie. Ik wilde
het op eigen houtje doen. Dus
dacht ik bij mij zelf dat ik daar-
door wel te weinig stemmen zou
krijgen. Daar had ik mij op voor-
hand al bij neergelegd.

Tot mijn verbazing bleek ik toch
veel stemmen behaald te hebben,
waarna de jury mij uitverkoos om
één van de tien hoofdrollen te spe
len. De eerste opnamedag vond ik
in het begin toch wel eng. Een-
maal voor de camera, totaal geen
zenuwen meer. Voor de opnames
heb ik veel overleg gevoerd met re
gisseur Steven Looye, die mij veel
vrijheid gaf in de teksten", zo zegt
Lesly Ann.

Moeder Rita de Jongh: "Toen Lesly
zes jaar was, wilde ze model wor-
den. Dat had ze in haar hoofdje ge
zet. Ik heb haar toen uitgelegd dat
het vak van model niet altijd over
rozen gaat. Ik heb toen een af-
spraak gemaakt met de fotografe
Gerbie Pen. Die zou Lesly een hele
dag in haar studio uitleggen en la-

ten zien wat er zoal bij komt kij-
ken. Ik dacht dat wanneer Lesly
dat alles van nabij heeft gezien,
dan ziet ze er wel van af om model
te willen worden. Wat gebeurde,
mijn dochter kwam aan het eind
van de dag heel enthousiast
thuis"! zo kijkt moeder Rita terug.

MODELLENWERK
VOOR DIVERSE BLADEN
Lesly Ann is overigens door haar
ouders naar Lesly Ann Down ge
noemd. De vrouw die samen met
Patrick Swayze de hoofdrol speel-
de in de beroemde Amerikaanse
T.V. serie "North and South". Lesly
wist het dus zeker, ze wilde model
worden. Zij toonde initiatief en
stuurde tientallen foto's naar aller-
hande modellen bureau's. Moeder
Rita laat ons het resultaat zien. Bij
een autoblad van Toyota, Lesly
voor op de cover. In het jongeren-
blad "Breakout" staat de Vordense
diverse keren afgebeeld. Rokken,
broeken, kortom m diverse bladen
showde zij kleding. Thans is ze
niet echt meer met het modellen-
werk bezig. "Een wereldje met
toch veel haat en nijd onderling.
Heel anders dan bij het acteren,
juist daar onderling een fijn sfeer-
tje", zo zegt Lesly Ann.

Toen ze 13/14 jaar was, heeft ze in
Doetinchem ongeveer 1,5 jaar to-
neelles gevolgd. "Toen ben ik er-
mee gestopt. Ik vond op gegeven
moment dat ik er niets meer leer-
de, dus geen zin meer om naar
school te gaan. Ik dacht bij mijzelf,
ik leer het acteren in de praktijk
wel", zo zegt Lesly. Inmiddels heeft
ze diploma' s in "Zorg en Welzijn"
behaald en vindt zij het heerlijk
om in het Kruidvat filiaal in Ruur-
lo continu met mensen bezig te
zijn. Maar met wel in haar achter-
hoofd ooit nog eens verder te kun-
nen gaan als actrice.

Tijdens de opnames van deze jon-
gerenserie ontmoette Lesly onder
meer Marlies van "Idols" en Rachel
van "K- Otic", beiden bekend van
T.V. (Marlies en Rachel spelen in
"Do not disturb" een gastrol). "En
dat smaakt naar meer" zo zegt de
zelf bewuste Lesly die in haar ou-
ders nuchtere fans heeft en een
zus (Patty) die het heel leuk vindt
om de belevenissen van de jongste
spruit in het gezin de Jongh te vol-
gen.

Diabetes is een ernstige chroni-
sche ziekte, ook wel de sluipen-
de volksziekte genoemd. De
laatste 10 jaar is het aantal gere-
gistreerde diabetespatiënten
verdubbeld tot bijna een half
miljoen.

Maar dat is slechts een deel van
het totaal, want maar liefst
400.000 Nederlanders hebben dia-
betes zonder het zelf te weten. Ie
dereen kan diabetes krijgen, jong
en oud, dik of dun. Misschien de
vriendelijke caissière in de super-
markt, uw collega, de bakker of de
postbode. Indien niet tijdig ont-
dekt, kan diabetes leiden tot ern-
stige complicaties, zoals hart- en
vatziekten, blindheid, aantasting
van de nieren en het zenuwstelsel
of voet- of beenamputaties. Van 31
oktober tot en met 6 november za-
melt het Diabetes Fonds via een
landelijk collecte geld in om oplos-
singen te vinden om diabetes te
voorkomen en te behandelen. Uw
bijdrage is hiervoor hard nodig.

WAT DOET HET DIABETES
FONDS?
Met het opgehaalde geld finan-
cieert het Diabetes Fonds een aan-
tal belangrijke wetenschappelijke
onderzoeksprojecten. Deze onder-
zoeken gaan niet alleen over hoe
diabetes kan worden voorkomen,
maar ook hoe de ziekte kan wor-
den behandeld. Veel patiënten

hebben daar nu al profijt van.
Daarnaast geeft het Diabetes
Fonds ook voorlichting. En dat is
nodig, want veel mensen zijn zich
er niet van bewust dat diabetes
een ernstige ziekte is. Zo krijgen 6
van de 10 diabetespatiënten hart-
problemen en is de aandoening de
belangrijkste oorzaak van blind-
heid en slechtziendheid. Wilt u
weten of u een van de 400.000
mensen bent die diabetes heeft,
zonder het zelf te weten? Doe dan
de test op www.diabetesfonds.nl
en bekijk uw risico.

WAT KUNT U ALS DONATEUR
BETEKENEN?
De collecte is nog steeds de voor-
naamste bron van inkomsten.
Vandaar dat we een beroep op u
willen doen. Met uw gift kan het
diabetes fonds zich actief inzetten
om diabetes en complicaties te
voorkomen en te behandelen. Om
zo bij te dragen aan een betere
kwaliteit van leven voor mensen
met diabetes. U kunt de gift ook
overmaken op giro 5766, t.n.v. het
Diabetes Fonds in Amersfoort.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het Diabetes
Fonds, tel (033 462 20 55 of kijk op
www.diabtesfonds.nl

Wilt u meehelpen als collectant
dan gaarne bellen naar G.J. Brum-
melman, tel. 551701.

CDA Bronckhorst
komt naar u toe
In het kader van de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen
worden er diverse activiteiten
en bijeenkomsten georgani-
seerd. Om de inwoners van alle
dorpen de gelegenheid te geven
op een openbare bijeenkomst
met de kandidaten in gesprek
te komen, organiseert het CDA
Bronckhorst een drietal extra
bijeenkomsten en wel op:

DINSDAG 2 NOVEMBER
Politiek café in Baak. Hier heeft u
de gelegenheid om in een onge
dwongen sfeer in contact te ko-
men en kennis te maken met de
CDA-kandidaten. U kunt met vra-
gen en opmerkingen bij hen te
recht en zij zullen u graag hun vi-
sie geven over de toekomst van on-
ze nieuwe gemeente Bronckhorst.
Plaats: Café de Bierkaai, Wich-
mondseweg 30 in Baak. Aanvang:
vanaf 20.00 uur.

DINSDAG 9 NOVEMBER
Een thema-avond over de kleine

kernen in Zelhem. Op deze avond
zullen CDA Statenlid, de heer Jan
ter Horst, de secretaris van de Ver-
eniging Kleine Kernen Achterhoek
en Liemers en voorzitter van Haar-
lo's Belang, mevrouw Joke van de
Kerk en lijsttrekker Ab Boers ver-
schillende onderwerpen, die bij de
leefbaarheid in de kleine kernen
aan de orde komen, belichten.
Plaats: Zalencentrum Het Witte
Paard, Ruurloseweg l in Zelhem.
Aanvang: 20.00 uur.

WOENSDAG 10 NOVEMBER
Een inloopavond in Vorden. Ook
deze avond is bedoeld om u de ge
legenheid te geven om in een on-
gedwongen sfeer in contact te ko-
men en kennis te maken met de
CDA-kandidaten. U kunt met vra-
gen en opmerkingen bij hen te
recht en zij zullen u graag hun vi-
sie geven over de toekomst van on-
ze nieuwe gemeente Bronckhorst.
Plaats: Het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6 in Vorden. Aanvang:
vanaf 20:00 uur.

G NDA V O R D E N
Iedere dag:

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

De Bosrand/Ludgerusgebouw:
ledere maandagavond: Coun-
try-line dancing les. Slankklup
cursus.
ledere dinsdagavond: Volksdan-
sen voor senioren. Toneelclub
Vierakker/Wichmond oefenen.

Iedere woensdagavond: Teken-
cursus.
Iedere donderdagavond: Har-
monie Jubal oefenen
ledere laatste woensdagmid-
dag van de maand soos voor
senioren.

OKTOBER
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.
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Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

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

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

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

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28
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Zoals met alles wordt ook muziek altijd
nóg een keer hip: de zogenaamde
revival. Zo ook de echte discomuziek.
Enkele jaren geleden begon deze
muziek zo hier en daar alweer de kop
op te steken. Het bleek een blijvertje.
Wie in het weekend John Travolta's
Saturday Night Fever over wil doen
heeft daar nu volop gelegenheid voor!
In heel Nederland staan elk weekend
weer talloze OJ's "the good old disco-
music" op de dansvloer te blazen. En
vergis je niet, geen kleine feestjes
ergens achteraf, maar discofeesten van
2000 swingende afropruiken, wijde
broeken en plateauzolen. Alles wordt
weer uit de kast gehaald, inclusief de
verlichte dansvloer! Wie de jaren '70 en
'80 bewust heeft meegemaakt zingt
natuurlijk alle toppers mee. Niet alleen
de oudere jongere van rond de 35 jaar
tref je weer in de discotheken, maar ook
de partypeople van rond de 20 jaar. Ze
zingen alle nummers mee! De oude
discomuziek is immers voor veel
hiphop- en house-artiesten hun basis.
In veel latere muziek hoorde je vaak
samples, fragmenten van oudere disco-
nummers. Ook op de radio hoor je volop
disco. Sinds vorig jaar zelfs met de bijna
legendarische Ferry Maat, waarvan
menig oudere jongere al dacht dat hij
met pensioen was. Je kunt hem nu zelfs
tegenkomen als DJ op één van de vele
discoparty's in de Nederlandse disco-
theken. Zijn Soulshow was in de jaren
'80 één van de best beluisterde radio-
programma's. Ook radiojocks Ben
Liebrand en Corné Klein draaien de
nodige discofeestjes weer plat.
Kortom: zoek een gezellig discofeest uit
"and put on your disco shoes"!!

ledere maand staat op deze pagina het Genieten cent

de horeca ons te bieden heeft. Genieten we niet allemaal van tijd tot tijd?

De één wat vaker dan de ander, maar iedereen weet wat het is. Toch hebben we

daar allemaal een ander gevoel bij, een ander genot. Dat lees je allemaal op deze

Pagina Genieten...

Een heerlijk
avondje op

komst
Deze maand is het zo ver, Sinterklaas bezoekt weer ons land! Zijn aankomst gaat in de meeste families niet
ongemerkt voorbij. Wekenlang zijn de kleintjes in de ban van de goedheiligman. Kloppende kinderhartjes, prachtige
tekeningen, hooi en een wortel voor zijn paard. Aan alles wordt door onze kinderen gedacht om het Sint en zijn
Pieten naar de zin te maken. Reden temeer om Sinterklaas een groots welkom te bezorgen, maar pak de intocht dit
jaar eens wat anders aan. Ga bijvoorbeeld iets eerder op de dag de stad in, dan is parkeren vaak nog geen
probleem en kun je alvast rustig een plekje uitzoeken voor de intocht. In afwachting van zijn komst even lekker
schuilen voor de kou of de regen in een lunchroom. Genietend van een dampende mok warme chocolademelk voor

de kids en zelf een lekker bakkie troost. Verwen jezelf met
een overheerlijk stuk appeltaart naar grootmoeders recept
of een lekkere uitsmijter of een broodje en het wachten op
de goedheiligman krijgt een heel ander dimensie. Na de
aankomst van Sinterklaas ga je niet meteen naar huis! Nee,
dan samen naar de bowling of de bioscoop. Maak er een
gezellig dagje uit van. Iedereen geniet zo van een gezellige
zaterdag in de stad! Wellicht een goed idee om dit eens wat
vaker te doen. Dubbel en dwars genieten van die geluk-
zalige kinderen en jezelf ook heerlijk in de watten leggen.
Laat dat heerlijk avondje
nu ook maar komen...!

In de ban van de 'Novembe
De Wadden zijn ongetwijfeld de enige, echt toeristische strandplekken in de winter.
Daar koketteren ze met wind en regen als 'warme' souvenirs. Uitwaaien en dan
drogen aan de toog. In menig stormvaste restaurantserre is regengeklerter en wind-
gefluit dé muziek bij een stevige pot snert. Inclusief de - weer of geen weer - immer
smakende gele rakker. Dat zijn de Wadden!
In november krijgt de herfst bijzonder kleur op Ameland. Van 31 oktober tot en met
28 november wordt daar de Kunstmaand gehouden, met als thema
'Novemberdroom'. Ruim zeventig kunstenaars, uit Nederland, Duitsland en
Denemarken exposeren op 26 locaties in en om de vier Amelandse dorpen. Hun
werken zijn net zo gevarieerd als de natuur op het eiland: van realistisch tot totaal
abstract. Naast schilders zijn er ook beeldhouwers, fotografen en glaskunstenaars.
Alle locaties zijn in principe open van donderdag tot en met zondag, maar ook op
andere dagen is er veel kunst te zien. Op vrijdag- en zaterdagavond zijn er concerten
en is er kleinkunst. En op tal van andere tijden zijn de eet- en drinkhuizen open. Voor
culinaire kunst, maar ook voor die van het biertappen. De Wadden zijn natuurlijk
meer dan Ameland alleen. Uitwaaien kan dan ook op Texel, Vlieland, Terschelling en
Schiermonnikoog. Voor herfstige arrangementen en tips voor lekker weg op deze
eilanden, surf je naar www.lekkerweg.nl.
Voor de specifieke onderdelen van de Kunstmaand kijk je op www . wvameland . nl en
www . amelandkunstmaand . nl .

Gedeeld genoegen
Genieten is een venijnig en vreemd iets, het is eigenlijk
een zeer verfijnde vorm van jaloezie. Je kunt namelijk
pasje genot beleven als je het kunt delen met iemand
anders. Je kunt wel in je eentje genieten, maar dan
altijd met de gedachte om dit later uitgebreid aan
iemand te vertellen. Het opwekken van enige jaloezie
bij de luisteraar doet de verteller vaak goed. Door mijn
levenswijze kan ik soms wat egocentrisch en irritant
overkomen. Alsof ik enkel en alleen mooie dingen
beleef om het anderen in hun gezicht te wrijven. Ik eet
de heerlijkste zeevruchten, drink een lekker drankje in
het park en dineer als een koning. Daarna vertel ik het
anderen om er nog een keer van te kunnen genieten.
Kortom, ik geniet ten koste van anderen.
Toch gaat mijn genieten niet altijd ten koste van
anderen...
Op een mooie heldere, ijskoude novemberavond ging ik
naar de stad voor een zeer mooi en uitgebreid diner. Ik
had in een goed restaurant intens genoten van allerlei
heerlijkheden. Boterzachte biefstuk, vriendelijke
bediening en de prachtigste wijnen. Na dit hemelse
maal en vooral de bijna goddelijke wijnen besloot ik
nog even naar een museum te gaan. Het was
Museumnacht dus ik kon na het eten uitbuiken terwijl
ik kunst met een grote K bekeek. Rustgevende schil-
derijen, mooie naakten, de warmte van de zalen en het
nagloeien van de wijnen maakten dat ik ultiem
genoot, maar ook zeer slaperig werd. Ik viel in slaap
op één of ander modern kunstwerk. Het leek wel wat
op een bank na een verfexplosie. Toen ik wakker werd,
staarde een grote groep mensen mij aan. Ze dachten
dat ik bij het kunstobject hoorde en vonden de com-
binatie prachtig!
Nu was het ik het eens een keertje die niet aan het
genieten was. Ik was namelijk het onderwerp van hun
genot. Dit gaf mij raar genoeg, een goed gevoel. Je zou
bijna kunnen zeggen dat ik er zelf ook van genoot...
Guido Genoit (levensgenieter)

Wtf"
Het gastronomisch hoogseizoen met bij-
zondere producten als wild en paddestoelen
is aangebroken. Wild is smaakvol en mager
biodynamisch schar r el vlees. Dat is bijzonder,
omdat bij kalfs-, lams-, runder- en varkens-
vlees de smaak van het vlees vooral
afkomstig is van het vet. Wild heeft een
pure, karakteristieke smaak. Over wild
bestaan wel allerlei vooroordelen en misver-
standen. Je hoort wel eens dat wildge-
rechten heel zwaar zijn of dat het bereiden
ervan heel ingewikkeld is. Allebei niet waar.
Het bakken van een hertenbiefstuk of een
fazantenfilet is niet anders dan een rund-
biefstuk of een kipfilet. Wild hoeft ook niet
duurder te zijn dan vergelijkbaar vlees.
Wild vlees kun je het hele jaar rond eten.
Ook in de winter, het voorjaar en de zomer
is er vers Nederlands wild beschikbaar.
Maar, in het najaar is het aanbod wel het
meest gevarieerd. Eet smakelijk!

e somen
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www. lekkerweg. nl
ZANDVOORT 500
CIRCUIT ZANDVOORT
30 oktober: 500 km race voor
toerwagens uit diverse klassen.
www. circuit-zandvoort. nl

KREADOE JAARBEURS UTRECHT
2-7 november: Veel materialen,
gereedschappen en crea-cursussen.
www.jaarbeursutrecht.nl

MALT WHISKY FESTIVAL
PIETERSKERK LEIDEN
5-7 november-. Veel whisky-
huizen,forse entree, maar proeven is
gratis, www.whiskvfestival.nl

POPPEN- EN BERENBEURS
AHOY' ROTTERDAM
5 en 6 november: Veel soorten uit vele
landen. Ook is er alles om ze zelf te
maken. www.niesiewolters.nl

NATIONALE JEUGD
THEATERDAG(EN)
70 LOCATIES
5-7 november: Theaterdeuren gaan
wijd open voor jong publiek, dat kan
kijken, maar ook moedoen.
www. ieugd-theater. nl

SMARTLAPPENFESTIVAL
CENTRUM UTRECHT
19-21 november: In ruim 40 café's
en restaurants zingen ze smartlappen
voor jong en oud.
www.smartlappenfestival.nl

KERSTMARKT IN GROT
VALKENBURG - ZUID-LIMBURG
19 nou -19 dec-. Bijzondere kerstsfeer
in versierde en verlichte grotgangen en
spelonken, www.gemeentegrot.nl. De
kabouters van Rien Poortvliet zitten
verderop, www.fluweelengrot.nl

COLOFON contact: reacties@gastheervandesamenleving.nl redactie: Koninklijk Horeca Nederland nov 20O4

SINTERKLAASONTVANGST
HAVEN SCHEVENINGEN
13 november en
NEDERLANDS SCHEEPVAARTMUSEUM
21 november: Eerst in Scheveningen,
dan rijtoer Den Haag, zie
www.denhaag.com. Later vaart de
Stoomboot via de Amstel naar Sints
officiële werkpaleis. Daarna volgt hier
stadsrondrit.
www. scheepvaartmuseum. nl

LOVE & MARRIAGE BEURS
IJSSELHALLEN ZWOLLE
20 en 21 november
JAARBEURS UTRECHT
27 en 28 november: Voor wie de
beslissing heeft genomen, maar de
trouwdag nog moet invullen
www. trouwplannen. nl
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^ SANITAIR

^^ TEGELS

W NATUURSTEEN

F ROLLUIKEN

DE
BESTE
KEUS

HoLfSLAG
i RUURLO

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

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.

TEGELHANDEL
mullcf-vordcn bv

piavuizen • natuursteen • wandtegels
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. (0575) 55 32 78 (Industrieterrein)

www.mullervordenbv.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

HOUT
VERSNIPPEREN?

Bel dan
Edwin Bretveld
na 16.30 uur

06-51 923 274

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

Keuze uit 5O toerbussen.

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klaranbeeks«weg 14 - VOORST

Tel. (0575) 5O 13 34

70 MAR

50%
KORTING

op uw geboorte- of huwelijks-

advertentie als u de kaarten laat
drukken bij Drukkerij Weevers, Vorden.
U kunt ook bestellen bij onze filialen.

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

>v
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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEVODRUK, 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

DEtTjSPANNEVOCEL

... gel&uf 'tof neet, mcuyr 'tt^woor ...

GORDIJNEN, TAPIJTEN,
INBETWEENS EN VINYL
kunnen wij nu aanbieden
met een grandioze
fabriekskorting van liefst

... 't (& maar da/j 't wet,

ACTIE LOOPT IN OKTOBER,
NOVEMBER EN DECEMBER

Naar De Spannevogel gaat u voor:
meubelen - slaapsystemen
tapijten - parket - laminaat

gordijnen - vitrages - zonwering - rolluiken

Ruurloseweg 2, Hengelo GId, (0575) 46 14 84 - Dorpsstraat 27, Ruurio, (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Tonny

Dn* AUTOSCHADE
STELBEDRIJF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

de Bos Makelaardij biedt aan:

Zelhem
Bleek ong.

Vorden
De Bongerd 30

Nabij het centrum van het dorp, uitstekend
gelegen royale bouwkavel.
Deze rustig gelegen bouwkavel is geschikt voor
de bouw van een vrijstaande woning.
Het perceel is ca. 1.070 m2 groot.
Bestemmingsplanvoorschriften ter inzage.
Collegiale verkoop Luimes Makelaardij te
Zelhem en De Bos Makelaardij te Zutphen.

Nabij het centrum gelegen, helft van dubbel
woonhuis met vrijstaande garage, hobbyruimte/-
berging en diepe achtertuin. Indeling: entree, hal,
toilet met fontein, dichte keuken met inbouw-
apparatuur en ruime lichte woonkamer met
houtkachel. Ie Verdieping: overloop, 3 slaap-
kamers (ca. 7,14 en 15 m2), waarvan 1 met
balkon en een luxe badkamer (2003) met ligbad,
toilet en wastafelmeubel. Vaste trap naar...
2e Verdieping: veel bergruimte en zolderkamer.
Bouwjaar 1970, inhoud ca. 325 m3 en perceels-
grootte 270 m2. De garage is aan de achterzijde
uitgebouwd met een extra berging en hout-
opslag. Gunstig en rustig gelegen en uitstekend
onderhouden.

M
NVM de Bos

Rijkenhage 12, 7201 LP Zutphen
Telefoon 0575-516635
Internet www.debos.nl

makelaardij o g

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Ook in uw regio kent
de Bos Makelaardij og

prima de weg!

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

U dèBos

UEBERLE
SCHOORSTEENTECHNIEK

Schoorsteenveger!.
Reparatie en renovatie aan schoorsteen en dak.

Inbouw van flexibele en dubbelwandig geïsoleerde
schoorsteenvoeringen.

Wij zijn bereikbaar van ma. t/m za. tussen 9.00-18.00 uur.

Warnsveld - Tel.: (0575) 52 02 40



PLUS
Weekendvoordeel

G e l d i g v a n d o n d e r d a g 2 8 t / m z a t e r d a g 3 0 o k t o b e r 2 0 0 4

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

"Alstublieft,
speciaal voor dit weekend

een excellente mossel"

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

Maridel
Mosselen
Excellent
Bak 2 kilo

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

Saucijzen-
broodjes
Vers uit eigen oven

3 broodjes

99
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O P E R

Le Patissier
Roomijs
Duo caramel, chocolade of
pêche melba. Bak 950 ml.

Champignons
Fijn. Bak 250 gram

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

Varkens-
schnitzels
Naturel of gepaneerd.
500 gram

49
BESTSELLER!
E C H T N E R G E N S G O E D K O

Lay's Sensations
Red sweet paprika,
oven roasted chicken
of Thai sweet chilli.
Zak 150 gram

Oï89

MEER VOOR MINDER WEKEN

Iglo
Stoom-
groenten
Bloemkool,
doperwten/wortel of
sperziebonen.
Doos 300 gram 1.99

Whiskas
kattenvoer
Diverse smaken.
Blik 400 gram 0.75
off Pedigree
hondenvoer
Diverse smaken.
Blik 410 gram
0.92

O Mikken naar keuze fwfl

Uw korting minimaal 1 . B B ~

Unox
Gelderse
rookworst
Per stuk 275 gram
1.49

Knorr
Wereld-
gerechten
Lasagne bolognese,
lasagnette
Napoletana.
3 pakkenSritf 4.99
Overige smaken oa:
kip madras,
kip tandoori
off koffta
Pak 227-324 gram
1.89

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1, 7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 -
www.plussupermarkt.nl

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

Opgeteld de beste!
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