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Henk Aalderink geïnstalleerd
als burgemeester van Bronckhorst

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vordert
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
LidNNP

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten :
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst@planet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Cfcristmosfoir

kasteel Ï|UBC
donderdag 8 t/m wndag IJ december

12.00 tot 19.00 uur
Entree €&$«* en kmderen € 3,~

Kaartverkoop in de brasserie
of via wv Vutden

gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact

Met de veerpont kwam de heer Aal-
derink aan en zette voet aan wal
aan de "goede" kant van de IJssel.

Bij de veerpont in Bronkhorst werd
Henk Aalderink en echtgenote har-
telijk ontvangen door loco-burgemees-
ter Ab Boers namens het ontvangst-
comité van de gemeente Bronckhorst.
In de volgende editie van Weekblad
Contact een uitvoerig verslag.

Henk Aalderink is maandag 14
november tijdens een buitengewone
raadsvergadering " geïnstalleerd als
burgemeester van Bronckhorst.

Zondag 20 november

VLOOIENMARKT
Sporthal 't Jebbink

Het Jebbink 13 te Vorden
van 10.00 tot 16.00 uur

Kraam € 20,°° (4m x 1,20m)

„REAN" evenementen
Tel. (06) 51 48 15 27

MAGAZIJNVERKOOP
WEGENS GROOT SUCCES...

NIEUW: GROTE PARTY
DAMES & HEREN KLEDING

elke zaterdag geopend - nu van 9.00 /16.00
Nijverheidsstraat 3 Ruurlo

naast Het Reklame Huis

Opbrengst collecte
De opbrengst van de collecte voor het
Diabetesfonds is € 4.845,-. Alle collec-
tanten en gevers heel hartelijk dank
voor dit mooie resultaat.

Voorjaarsprogramma 2006 H.V.G. Linde
Woensdagavond 4 januari Jaarverga-
dering en Nieuwjaar wensen met hap-
je en drankje. Aanvang 19.30 uur.
Woensdagavondl februari Mevr. B.
Koerts uit Dieren met knipkunst. Aan-
vang 19.30 uur. Woensdagavond l
maart Mevr. G. Wisselink uit Hengelo
vertelt over haar voetreis naar Rome
met de hond. Donderdag 16 maart Ex-

cursie naar het Grafisch Museum, ver-
trek 13.30 u van "Lindese Molen".
Woensdagavond 5 april Paasliturgie. J.
Haaring vertelt over het ophalen van
een Chinees adoptiekindje. Aanvang
19.30 uur. Woensdagavond 3 mei
Avond verzorgd door de eigen leden.
Aanvang 19.30 uur.
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 november 10.00 uur ds. J. Kool, laatste zondag
kerkelijk jaar.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 november 10.00 uur ds. Benard/Baauw.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 november 10.00 en 19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 november 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RJC. kerk Vierakker
Zaterdag 19 november 17.00 uur Eucharistieviering dames/
herenkoor.
Zondag 20 november 10.00 uur Woord-/Communieviering
m.m.v. herenkoor.

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

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

Tandartsen:
19 en 20 november: J.J. de Kruif, Vorden, telefoon 0575
553372. Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde da-
gen 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.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en in-
tensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30,15.30-16.45 en 18.45-19.3O uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

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

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen.
Woonwinkel Borculo/Ruurlo/Vorden,
Tel. (0545) 46 34 70.
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur
borculo@prowonen.com
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314)6261 40
Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00-16.30 uur
zelhem@prowonen.com en www.prowonen.com

Algemeen Maatschappelijk werk
Zutphenseweg l c, tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief).
Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.

Sensire thuiszorg
diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
TeL (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief). Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-
17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.

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

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

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00-12.30 uur 13.30-16.00 uur; vr. 9.30-
17.30 uur; za. 10.30-13.30 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. Stichting Vermiste en zoekgeraakte
huisdieren. Info Dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68.
Landelijk klachtennummer dierenmishandeling, tel. (0900)
20 21 210. Dierenambulance, tel. (0900) 99 91 999.

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

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

Stichting Welzijn Vorden
- Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel 553405, openingstij-

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

• YOGA in Vorden, di. av.
en vr. av. In Groenlo di. av. en
do. m. Proefles € 7.50 Inl.
Theo de Gans, gedipl. yoga-
leraar 0573 - 44 11 38
www.dhanwantari.nl

• Vanaf 16 november weer
kindercadeaus vanaf € 1,50
op onze cadeautafels: een
wereldgeschenkje! zie ook
www.wereldwinkelvorden.nl

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Acfie 20% korting
gouden slovenarmbanden

en zegelringen NL fabricaal

Atelier Henk Eggersrrïan
Trouwring veranderen ?

bronzen beelden

Burg. Galleestraat 8
Vorden 550725

openingstijden wo. t/m za. 10-17 uur

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

• Het Achterhoeks Bach-
koor zoekt voor de uitvoering
op 12-03-06 van het Stabat
Mater van Haydn en dat van
D Scarlatti tenoren die op
projectbasis mee willen
doen. Info: J Pleumeekers
0573-461628 Strijkers zijn
ook welkom.

• 26 november Concert Ju-
weel, het muzikale duo dat je
raakt! in C.K. Kerk te Vorden,
aanvang 20.00 uur. Kaartver-
koop a € 6 bij foto Willemien
en Elbrink Groen. Info: (0575)
521053/www.juweelmuziek.nl

• Te koop: 3 Sint pakken,
15 Piet pakken en 2 kerst-
man pakken, tel. 0573 - 45
1385.

• Nieuw: Hairstyle Claudy.
Uw kapster bij u aan huis.
Tel. (06) 112 03 439, b.g.g.
(0573) 45 42 99.

• Ik ben Annette en zoek
creatieve mensen die samen
met mij een bedrijf willen
opstarten in natuurproducten.
Meer weten? Bel, tel. (0575)
52 93 45.

• Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit maga-
zijn vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

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

• Is slanker en fitter wor-
den uw doel? Hoe kunt u
dat bereiken zonder honger-
gevoel? Bel Jerna Bruggink,
dan bereikt u uw doel! 0575 -
46 32 05.

• Te huur Sint en Piet
kostuums. DS Design, Molen-
kolkweg 33 te Steenderen,
tel. (0575)452001.

• REURLSE MIDWINTER-
HOORNWANDELING Zon-
dag 27 nov. a.s. van 11.00 -
16.00 u. Starten tot 14.00 u.
bij Pannekoekboerderij De
Heikamp Demonstratie mid-
winterhoornwandeling Be-
zichtiging Cactus Oase Zoek
de 7-sprong schatkist in de
Doolhof Keuze uit 3 routes; 6,
12 en 18 km Volw. € 5,-,
kind. € 3,50 incl. bezichtigin-
gen en consumptie. Inl. WV
Ruurlo 0573 45 39 26.

• De Pomoloog Marcel
Tross voor aanleg en onder-
houd van boomgaarden en
tuinen, tel. (0545) 29 30 03 of
(06) 22 33 06 26.

• Topvoeding voor binnen
en buitenkant! Fit, energiek
en een stralende huid.
Herbalife en Shapeworks
bieden u een kans. Nieske
Pohlmann (06) 54 32 66 69.
www.no-jojo.nl

• Gevraagd: hulp voor het
verzorgen van onze pony's/
paarden, ca. 3 uur per dag,
liefst ervaring, telefoon (06)
55 17 32 73.

Het is herfst

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo-Tel. (0573) 47 1653

Vlaai v/d week

Zwitserse roomvlaai
6-8 stukken € 5,95

Dinsdag = brooddag

3 tijger bruin
€4,00

Weekendaanbiedingen

Speculaascake
€2,95

Appelflappen
p/st € 1 ,OO

• HERBALIFE: voor info en
gratis vetmeting, bel Bianca
te Veldhuis (0575) 46 48 82.

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

• Kunt u vanwege uw ge-
zondheid of leeftijd uw huis-
houding niet meer aan? Ik wil
u graag helpen, tel. 55 32 33.

• Zondag 27 november
van 10.00 tot 16.00 uur.
Open huis voor workshops
kerstdecoraties. Tevens
sint en kerstcadeautjes. M.
Fredderiks, Wiendelsweg 1,
Keijenborg. Tel.: 0575-46 34
42.

• Woensdag 16 november
a.s. zijn de volgende VW's
gesloten: VW Vorden, WV
Hengelo en WV Zelhem.

• Ontdek je mogelijkheden:
HEILIG PAD voor vrouwen -
13 x zo.av. in Warnsveld van-
af 27 nov. Zelfde cursus voor
mannen en vrouwen vanaf
januari op wo. of do.av. Tel.
0573-44 11 38 www.dhan-
wantari.nl.

• Scharenborg crossloop
Lichtenvoorde zondag 27
november 2005. Start
jeugdcross 10.30 uur deel-
name t/m 12 jaar gratis. In-
schrijfgeld voor 6,1 km is
€ 4,50 en voor de 12,2 km is
€ 5,50. Voorinschrijving is
mogelijk via www.lopersver-
eniginggroenlo.nl t/m 20 no-
vember. De start van de 6,1
km om 11.15 uur en de 12,2
km is om 12.15 uur. Alles
vindt plaats bij het MACL-ge-
bouw in de Besselinkschans
te Lichtenvoorde.

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

Dagmenu's
16 t/m 22 nov. 2005

Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50
Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

Bestellen mag maar hoeft niet.
Dagmenu's kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur.

U mag uw dagmenu aankleden met extra gamituren of een extra gang dan zijn dit onze
afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsaiade € 1.25 p.p.

. Prijs voor soep € 2,25 p.p.
Prijs voor ijs met slagroom € l ,75 p.p.

Woensdag 16 november
wildbouillon / spies de rotonde met kruidenboter, aardappelen
en groente

Donderdag 17 november
varkensmedaillons met pepersaus, frieten en herfstsalade /
yoghurt friss... slagroom

Vrijdag 18 november
uiensoep met kaascrouton / boerenkool met spekjes, rook-
worst, verse worst en jus, zuur

Zaterdag 19 november (alleen afhalen)
zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente /
ijs met slagroom

Maandag 21 november
gesloten

Dinsdag 22 november
wiener schnitzel met frieten en rauwkostsaiade /
ijs met slagroom

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 15 19
Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

*/^~\ lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
/ Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

<~^"~ en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Bram

Hij is geboren op 8 november 2005 om 15.51 uur,
weegt 3920 gram en is 51 cm lang.

Jan, Annet en Anouk Denkers «

'» ' Kerkweide 23
7251 LN Vorden

Nog één keer een buikje.
Nog één keer geschop.

Nog één keer een wiegje.
Nog één keer beschuit

met muisjes er op.

Niels heeft een broertje

Sam
geboren op 11 november 2005

Hij weegt 3010 gram

Vinko, Tonnie & Niels Golstein *
| DeDoeschot20
* > 7251 VJ Vorden

Eduard Besselink
50jaar

18-11-1955-18-11-2005

DE VERGANKELIJKHEID
VAN HET LEVEN,

DE DUURZAME HERINNERING
VAN NATUURSTEÉi.

Wij nodigen u uit voor een bezoek aan
ons bedrijf, waar we u met deskundig

advies te woord zullen staan.

Grafmonumenten

\teCorbeel natuursteen
Sneliiusstraat 32 7102 ED Winterswijk Tel. 0543 513388

Terborgseweg 29 7001 CM Doetinchem Tel. 0314 383107
www.decorbeel.nl

ZOEPZONDAG
m.m.v:

Jajem
Stolling Rones

( Tribute to the Stones )

JOVINK
ZONDAG 27 NOVEMBER
14:00 uur - 19:30 uur

entree v.verkoop 12,50
aan de zaal 15,00

v.verkoop adressen:
Witkamp Laren, Haarsalon

Figaro Lochem, Café Braakhekke Bathmen

Live muziek tijdens uw

huwelijksinzegening in

kerk of gemeentehuis

www.adagiojvdstaak.com

"Niet alleen de kleine
krijgt 'n plakje worst."

Wekelijks maken we in onze eigen worstenmakerij
volgens ambachtelijke recepten de lekkerste worsten.

Daar laten we niet alleen de kinderen 'n plakje van
proeven, maar ook als ze lief zijn hun papa's en

mama's. Die gaan immers over de huishoudportemonnee.

Keurslager Koopje

Kipfilets
4 halve

Vleeswaren koopje

Gekookte WOrSt 100 gram €

Speciaal aanbevolen

Hachee 250 gram €
Weekaanbieding
Tiroler Braten
400 gram Tiroler Braten 4 pitahbroodjes
1 bakje saus samen voor maar €
+ kanskaart

Special

Kip Florence 100 gram €
^ Vleeswarenspecial

- Spianata romana ioogram€
|
| Weekaanbieding

| Rl'blappen SOO gram €
01 + kanskaart

o?9

2.19

5?°
160

1?8

4?"
Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

£

Almenseweg 35a • 7251 HN • Vorden

tel. 0575-554001 • www.oldelettink.nl • e-mail: info@oldelettinluü

eten wat de pot schaft
bij ons opeten € 7,so • afhalen € 6,00

van di. 15 t/m zo. 20 november

• Bal gehakt

Frites, appelmoes

• Raüwkost

• Pudding
Elke

warm Si koud buffet € 15,OO p.p.
kinderen van A tot 12 jr € 1,00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink

Weekblad Contact, het weekblad waar
men naar uitkijkt!

familie-advertenties, aanbiedingen van de bakker, de slager,
groenteman en visboer.

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

• onderhoud grafmonumenten

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

' IVvcns uw val rouw c l <.• 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 Lijcrkamp)

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

Eppink
UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u verzekerd bent.

Telefoon (0575) 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink

Steenderen
A. Ruiterkamp
Almen

Bronkhorsterweg i", 7221 AA Steenderen
tel. (OOT) 4S 20 20, fax (0^75) 4^ 16 21

FAMILIE
DRUKWERK
Geboortekaartjes

Trouwkaarten

Rouwkaarten

Jubileumkaarten

Keuze uit een

grote collectie.

d r u k k e r i j Weevers

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



Gratis
laar

Circus
Sijm?

Grolsch bier
krat 2H pijpjes

van 8,79 voor

799
•

met extra gratis

2 circuszegels

(instore lx 6-pack

Grolsch blik 0,33 + l

De deelnemende Super de Boer
vestigingen vindt u in:
Steenderen - Dorpsstraat 14 - Telefoon 0575-H51206

Vorden - Dorpsstraat 18 - Telefoon 0575-552713

Hengelo (gld) - Zuivelweg 7 - Telefoon 0575-H61793

Neem ook eens een kijkje op www.superdeboer.nl

Tien weken lang, van maandag 10 oktober

2005 t/m zaterdag 17 december 2005, kunt

u bij onderstaande vestigingen van Super de

Boer sparen voor GRATIS toegangsbewijzen

voor het grandioze Wintercircus Sijm.

Gedurende de actieperiode ontvangt u bij

iedere € 12.50 aan boodschappen (exclusief

statiegeld, tabakswaren, koopzegels, diensten

en slijterij) een spaarzegel. Tevens ontvangt

u wekelijks bij 2 verschillende artikelen ook

nog eens l of meerdere spaarzegels.

Sparen gaat dus snel en makkelijk.

De spaarzegels plakt u op een spaarkaart.

Wij verzoeken u uw volle spaarkaart zo

snel mogelijk om te wisselen voor een

waardecheque, die u dan vanaf woensdag

21 december 2005 weer kunt omwisselen

voor uw definitieve GRATIS toegangsbewijs.

De circusvoorstellingen vinden plaats bij

camping Goldberg, Larenseweg l te Vorden

van zaterdag 31 december 2005 t/m zondag

8 januari 2006. De voorstellingen vinden

plaats om 12.30 uur en om 15.30 uur.

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Roosvicee
Multivit en Lay's Chips.

Mento
H-pack, divese smaken

2x H-pack voor

H-pack
met extra gratis

l circuszegel

Graag gedaan.

Super
deBoer

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag
l H november t/m zaterdag 19 november 2005 en alleen geldig bij
nevenstaande Super de Boer vestigingen.
Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.
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Food for all Vorden
Dorpsstraat 8 • Telefoon (0575) 55 43 55

2 persoons gezinszak patat

2 snacks naar keuze

beker fritessaus €3,OO
3 persoons gezinszak patat

3 snacks naar keuze

beker fritessaus €4,50
persoons gezinszak patat

4 snacks naar keuze

beker fritessaus €6,00
5 persoons gezinszak patat

5 snacks naar keuze

beker fritessaus
8,00

O persoons gezinszak patat

O snacks naar keuze

beker fritessaus
€9,75

Keuze snacks zijn : • frikandel • kroket • nasischijf • bamischijf
• kaassoufle • kipcorn • plaza knakworst* • plaza rundvleeskroket*

*= vernieuwd receptuur en goedkoper

De gehele maand november geldig en niet in combinatie met andere acties of spaarkaarten en geen zegeluitgifte.

7 dagen in de week geopend tot 21.00 uur
(maandag en dinsdag tot 20.30 uur)

STERS
full-colour
ze knallen er uit en

de prijs zal u meevallen

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Postbus 22
7250 AA Vorden

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

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

Giro 800800
S A M E N W E R K E N D E
H U L P O R G A N I S A T I E S

Den Haag

Sfüotsu Therapie
Vage klachten die je leven uit balans brengen, wie kent
dat niet. Klachten die niet zomaar op te lossen zijn met
een pilletje. Niet zelden ligt de oorzaak in een verstoorde
energiebalans van ons lichaam. Met shiatsu therapie is
deze natuurlijke balans te herstellen.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:
• maag/darmklachten
• rug/nek/schouderklachten
• stress
• menstruatieklachten
• spierpijn
• depressie
• slapeloosheid
• hoofdpijnen enz.

Shiatsu heeft een diepe werking en is zeer rustgevend om
te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie of een
behandeling op afspraak:

sftiatsutfterapeut
Jet SdtoCu-Hartman
Ruurloseweg 95, Vorden

Telefoon (O575) 55 65 OO

voor;
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg 11"
7251JG Vorden

Tel. 0575-476600
Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

Kair^s—

„Er is meer "
dinsdag 22 NOVEMBER 2005

Aanvang 20.00 - Zaal open 19.00 uur
Entree: € 6,00 www.kairospraktijk.nl
Plaats: 't Zwaantje, Zieuwentseweg l, Lichtenvoorde
Info: Nardie Krabbenborg, tel: 0544-375708
Zie artikel elders in deze krant.

[CBFS

r

ZINDER UW HULP
KOMEN WE NERGENS

Het Diabetes Fonds zoekt 3000
nieuwe collectanten. Dat is

hard nodig met 65.000 nieuwe
patiënten per jaar. Met slechts
2 uur van uw tijd kunt u mee-
helpen aan de oplossing...
De collectebussen staan al klaar.
Bel (033) 422 65 20 of ga naar
www.diabetesfonds.nl

Diabetes Fonds

-V»• «V •



Slipjacht blijft fraai schouwspel 14e Scharenborg-crossloop

Het gezelschap dat zaterdag in Vor-
den deelnam aan de jaarlijkse slip-
jacht heeft weer kunnen genieten
van het coulissen landschap waar-
aan de omgeving zo rijk is. Het
plaatselijk jachtcomité (Albert
Mulderije, Appie Noordlomp, Ger-
rit van Zeeburg en Tiny Koning)
had ook nu weer een attractief par-
cours uitgezet. Ook voor de toe-
schouwers een leuk schouwspel, de
foxhounds die het spoor van de na-
maak vos volgden en in hun kiel-
zog de 'jagers' in hun rode jassen
en witte broeken, het tenue dat ge
dragen wordt door de leden van
het Koninklijk Nederlands Jacht
Gezelschap (KNJG).

Alvorens de jacht van start ging, wer-

den de deelnemers in de weide voor
kasteel Vorden, middels een hand-
druk welkom geheten door Ab Boers,
wethouder in de gemeente Bronck-
horst. Terwijl de jagers zich het drank-
je, aangeboden door hotel Bakker,
goed lieten smaken, stoven de fox-
hounds 'als gekken' door het weiland.
Voor hen duurde dit oponthoud veel
te lang, ze wilden maar één ding: de
bossen in en rennen maar!
Toen de slipjacht, dit jaar voor de 27e
keer, precies volgens de tijdsplanning
werd aangeblazen, ging het jachtge
zelschap over paden en door landerij-
en voor de eerste run, vanaf de Zicht-
laan bij kasteel Vorden richting buurt-
schap Delden, van waaruit koers werd
gezet naar Huize Kieftskamp waar de
kill werd gehouden.

De tweede run eindigde nabij Huize 't
Zelle waar eveneens de kill werd ge
houden. De laatste run ging vanaf 't
Zelle terug naar Vorden, waar in de
weide voor kasteel Vorden de jacht
werd afgeblazen. De honden moe van
het rennen, werden hier beloond met
een lekker hapje. Master J.E Lichten-
voort Cats moest vanwege een blessu-
re de slipjacht in Vorden aan zich
voorbij laten gaan.
Huntsman Gert Loourens nam daar-
door ook de taak van 'master' op zich.
Boudewijn van Heuveln en Frank Rot-
tinghuis, fungeerden deze middag als
fieldmaster.

De slipjacht, waaraan door circa 50
personen werd deelgenomen, verliep
probleemloos.

Najaarsmarkt 'De Wehme'

Afgelopen zaterdag werd er in de
Wehme een najaarsmarkt gehou-
den. Tijdens deze markt kon het
kopend publiek onder meer geme-
ten van de overheerlijke oliebollen
en nieuwjaarsrolletjes die het per-
soneel zelf had gebakken.

Ook de zelf gemaakte bloemstukken
gingen vlot van de hand. Ook vanuit
het dorp waren mensen met een stand
op de markt present. Zij verkochten
onder meer sieraden, houten speel-
goed, kortom keus genoeg. De op-
brengst van deze najaarsmarkt (onge

veer 600 euro) komt in het potje voor
de aanschaf van een bus. De Welfare
afdeling was deze dag ook met een
stand aanwezig.

De opbrengst van deze verkoop was
voor de Welfare zelf.

Ook dit jaar gaat de Scharenborg-
crossloop weer van start en wel op
zondag 27 november. De prestatie
loop waar iedere loper wordt
gewaardeerd. De crosscommissie
(LopersverenigingGroenlo) heeft
besloten de jeugdloop van 1,2 km
jaarlijks terug te laten komen. Dit
jaar wordt het voor de jeugd wat
spannender gemaakt doordat ze
een startnummer krijgen en ze
worden geklokt zodat iedereen
weet in welke tijd de 1,2 Ion word
afgelegd.

Voor de lopers die bekend zijn met de
loop, zullen merken dat het parcours
ook dit jaar iets veranderd is.Dit komt
door aanpassingen door de MACL aan
de crossbaan. De voorinschrijving kan
tot en met 20 november via onze web-
site: www.Lopersvereniginggroenlo.nl
en voor de late beslissers op de wed-

strijddag tot 15 min. voor aanvang van
de te lopen afstand. Het inschrijfgeld
bij voorinschrijving € 3,50/ 6,1 km en
€ 4.50/12,2 km. Op de wedstrijddag €
4.50/ 6,1 km en € 5.50/12,2 km. Er zijn
geldprijzen voor de nummers l t/m 5
op de 6,1 en 12,2 km (zowel dames als
heren) en extra geldprijzen voor ieder-
een binnenkomend op
nr.10,20,30,40,50 enz.

De starttijden zijn 10:30- 1,2 km en
11:15- 6,1 km en 12:15- 12,2 km. Alles
vindt plaats bij het MACL gebouw in
de Besselinkschans in Lichtenvoorde,
waar douche en kleedruimte aan-
wezig zijn. Ook is er voor iedere deel-
nemer een leuke herinnering.
Voor de uitslag kan men terecht op
eerder genoemde website.Wil men
nog meer informatie, kunt u zich
wenden tot Hans Asmann tel. (0544)
37 40 27.

Troubadour in
Kasteel Hackfort
Zaterdagavond 26 november a.s.
vertolkt de bekende Achterhoek-
se troubadour Gery Groot Zwaaf-
tink diverse ballades en verhalen
in kasteel Hackfort te Vorden.
De drie uur durende voorstelling
begint om 20.00 uur. Plaatsreser-
vering is mogelijk bij ledenser-
vice van Natuurmonumenten
(035) 655 99 11.

TUSSEN DAGERAAD EN
TWEEDUUSTER
Gery Groot Zwaaftink woont in Vor-
den en is dé troubadour van de Ach-
terhoek! Hij voelt zich allereerst trou-
badour met een voorkeur voor het
Nederlandstalige lied. Daarbij be
speelt hij de gitaar. In de regio vertelt
en zingt hij ook dikwijls in het dia-
lect, veelal zijn eigen teksten. Deze
avond zal Gery zijn programma Tus-
sen dageraad en Tweeduuster' ten ge
hore brengen. Hierin bezingt hij de
mooie Achterhoek en vertelt hij o.a.
verhalen over Aornt Peppelenkamp
en zijn vrouw Geerte, over de avontu-

EXCITYNG SE:

ren van Dinie als ze een avondje gaat
stappen op de kermis en het advies
van een dominee aan een roddelaar,
ook zingt hij in zijn liedjes over de
haast die langzaam doordringt in de
Achterhoek en tijdsplaatjes van vroe-
ger en nu. Voor het eerst zal Allart
van der Heijde uit Zutphen hem bij-
staan met lichtbeelden om het effect
van liedjes nog meer te versterken.
Een voorstelling voor iedereen die
van verhalen en luisterliedjes houdt
en/ of de Achterhoek!

HACKFORT
Dit goed bewaard gebleven Achter-
hoekse landgoed werd in 1981 bij Ie
gaat aan Natuurmonumenten ge
schonken door baron van Westerholt
van Hackfort. Het landgoed bestaat
uit loofbos, akkers en weilanden, ge
scheiden door houtwallen. Het kas-
teel is normaal gesproken niet toe
gankelijk. Dit concert biedt dus een
unieke kans om te genieten van
prachtige muziek in een bijzondere
ambiance.

Yves de Ruyter en CJ Stone
Op zaterdag 19 november vind in
City Lido de release party plaats
van 'Rush', de nieuwste plaat van
resident Milo.nl en CJ Stone. Deze
energieke tech-tranceplaat werd
onlangs officieel gereleased en de
reacties zijn op zijn minst lovend
te noemen.

De plaat wordt nu al volop gesteund
door Marcel Woods, Johan Gielen, Ron
van den Beuken, Rank l, Don Diablo
en vele anderen. Zolang de voorraad

strekt ontvangt iedere 10de bezoeker
een gratis CD. Special guest zijn CJ Sto-
ne en de belgische Hardstyle DJ Yves
Deruyter. Een plaats in de DJ list boven
Jean en Luna geeft meteen aan dat
Yves Deruyter na 20 jaar nog steeds
aan de top staat.

Resident is Milo.nl.
Verder zorgt Jeroen deze zaterdag na-
tuurlijk voor de beste Urban in Club
de Reau en draait Daniël de herkenba-
re 80s/90s in de Soulkitchen.

Plaatsing eerste gebouwdeel
verpleegunit in Vorden
Op dinsdag 15 november aanstaan-
de zal het eerste gebouwdeel van
de verpleegunit op het achterter-
rein van de Wehme worden ge
plaatst.

Het gebouw is uitgevoerd als interim-
voorziening omdat Vorden voor wat
betreft de verpleegunit niet kan lang
meer kon wachten. In tussentijd
wordt een nieuwbouwplan voorbereid
waar ook verzorgingshuis de Wehme
bij is betrokken.
De afgelopen weken is de paalfunde
ring gerealiseerd waarop het gebouw
zal rusten. In de week voor de kerst
vindt de oplevering plaats en op 17 ja-
nuari 2006 wordt de unit in gebruik
genomen. Voordat de bewoners het ge

bouw betrekken zal er een openmid-
dag voor omwonenden en andere be
langstellenden worden georganiseerd.
De plaatsing van het eerste deel zal
plaats vinden onder aanwezigheid
van de initiatiefnemers en de samen-
werkende organisaties. De realisatie
van de unit is mogelijk geworden door
inzet van Sutfene, Sensire, ProWonen
en de gemeente Bronckhorst.
Naast de verpleegunit komt op het
achterterrein een praktijkruimte voor
de huisartsen Albers Tanis en de prak-
tijk voor fysiotherapie Jansen van den
Berg.
De plaatsing van het eerste gebouw-
deel vind om 10.00 uur plaats.
Graag nodigen wij u voor deze gebeur-
tenis uit.



Het wild aangeblazen

Het najaar is het seizoen van het wild.
Jagers gaan de natuur in om het wild
te schieten en de specialiteitenrestau-
rants organiseren speciale avonden
om het 'wild' aan de gasten te presen-
teren. Restaurant 't Wolfersveen had
de hoorngroep 't Melder uitgenodigd

om het wild 'aan te blazen' en daar-
mee de activiteiten rondom het wild-
buffet te openen. Met hun hoorn-
geschal werd het wild geëerd, voordat
het op tafel geserveerd wordt. In de ko-
mende weken kunt u in restaurant 't
Wolfersveen genieten van uitgebreide

wildspecialiteiten. Op 19, 23 en 24 no-
vember worden er speciale culinaire
buffetavonden georganiseerd.

Voor de precieze inhoud ervan en
eventuele reservering verwijzen we u
naar de website www.wolfersveen.nl

Vorden ontvangt Pax
bij ingebruikname lichtinstallatie

Selectie w Vorden seizoen 2005/2006

Voetbalvereniging Vorden neemt
op donderdagavond 17 november
a.s. de nieuwe verlichting van het
hoofdveld officieel in gebruik.

Men doet dit met een oefenwedstrijd

tegen Pax uit Hengelo. Een duel wat in
het verleden altijd het kenmerk droeg
van een derby. De wedstrijd is echter
de laatste twee decennia maar een
paar keer gespeelt. In het seizoen
2001/2002 kwamen beide clubs voor

het laatst tegen elkaar uit in de derde
klasse C. De nieuwe verlichting van
het hoofdveld te Vorden is mede mo-
gelijk gemaakt door de Club van 50
van de voetbalvereniging. Toegang is
gratis.

Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Begrotingstekort
Bronckhorst
Het college van Bronckhorst is voor-
nemens het begrotingstekort (€ 5 mil-
joen) op te lossen, o.a. door verhoging
van de OZB-tarieven voor huiseige-
naren. Er wordt in de media gespro-
ken over 'handig gebruik maken van
afschaffing van het gebruikersdeel'.
Ik weet niet of ik de daaruit volgende

verhoging van tarieven met ruim 40
procent van het eigenaarsdeel nu echt
'handig' vind. Ik noem dit eerder bui-
tensporig. Daar komt nog bij dat deze
maatregel alleen de huiseigenaren
treft; huurders blijven buiten schot.
Prima voor laatstgenoemden maar de
ze willekeur begrijp ik niet.

Een tekort dient door alle burgers ge-
dragen te worden. Iets anders is; waar-
door is het tekort eigenlijk ontstaan
en wie is daarvoor verantwoordelijk?
Ik lees hier niets over. In 2009 'denkt'
de wethouder van financiën de situa-
tie onder controle te hebben. Als er vijf
jaar na de fusie nog geen structurele

financiële voordelen zijn, wanneer
komen die dan wel?

Overigens heb ik via andere media
vernomen dat het afschaffen van ge-
bruikersdeel, vanwege de gebruikte
verrekenmethodiek door het rijk,
Bronckhorst sowieso voordeel zou
opleveren, waar is dit extra geld ge
bleven?

Ik stel voor: handen af van een door de
regering gepropageerd voordeel voor
de burger.

Lex van Glabbeek,
De Koppel 9

7251 VN Vorden

Gl NDA V O R D E N

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave bij de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

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

NOVEMBER
16 Vbrdense bridgeclub, Dorpscentrum.
16 Bazar Welfare Rode Kruis de Weh-

me.

16 Informatie-avond in de Herberg over
Waterschap en Muskusratten N.B.V.P.

16 Klootschieten bij de Kleine Steege.
17 Bejaardenkring Dorpscentrum.
17 Klootschietgroep Vordense Pan.
21 Vbrdense bridgeclub, Dorpscentrum.
22 Chr. Vrouwenbeweging Passage, de

nieuwe gemeente Bronckhorst.
23 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
23 Klootschieten bij de Kleine Steege.
24 Klootschietgroep de Vordense Pan.
24 PCOB middagbijeenkomst in het

Stampertje, 14.30 uur. "De 4 jaar-
getijden' door dhr Niessink uit
Apeldoorn plus verrassing

26 ANBO/PCOB rijbewijskeuring 70+
in de Wehme; info tel. 55 20 03

28 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
30 Vordense bridgeclub, Dorpscentrum.
30 HVG Linde, Sinterklaasavond.
30 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis, de Wehme.
30 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege.

Vlooienmarkt Vorden
Zondag 20 november is er weer
een gezellige vlooienmarkt in
sporthal 't Jebbink in vorden.
Ook nu kunt u weer heerlijk snuf-
felen langs de vele kramen met 2e
hands spullen.

Bezoekers hebben de keuze uit een
uitgebreide collectie tweedehands
goederen o.a. boeken- kleding- speel-

goed en huishoudelijke spullen. Ook
diverse antieke artikelen uit groot-
moeders tijd worden aangeboden.
Wellicht vindt u datgene waar u al
zolang naar op zoek was. De hal is
voor het publiek geopend van 10.00
tot 16.00 uur, het adres is: Jebbink
13. Voor inlichtingen zie advertentie
elders in Contact.

Operatie Schoenendoos
Kerken en basisscholen in Vorden
en omgeving slaan de handen in-
een om Operatie Schoenendoos dit
jaar tot een groot succes te maken.

Operatie Schoenendoos is een jaarlijks
terugkerende, internationale actie.
Kinderen in kerken en op scholen ver-
sieren een schoenendoos en vullen de-
ze met praktische artikelen als zeep,
tandpasta, schoolspullen, een knuffel
of speelgoed. Kinderen geven vaak ook
iets persoonlijks van zichzelf weg, en
stoppen dit in de doos, die gegeven
wordt aan een kind dat leeft in een
vluchtelingenkamp, een krottenwijk,
op een vuilnisbelt of in een door een
ramp getroffen gebied. Zo raken Ne-
derlandse kinderen actief betrokken
bij het leven van een kind in nood.
Daarnaast leren kinderen om con-
creet te delen met een leeftijdsgenoot
in een moeilijke situatie. Operatie
Schoenendoos hoopt dat dit jaar
225.000 kinderen een schoenendoos
vullen.

Dit jaar gaan de dozen naar kinderen
in o.a.: Tanzania, India en Moldavië.
Er worden extra schoenendozen ge-
vraagd voor kinderen in het door de
aardbeving getroffen gebied in Paki-
stan. Allereerst is er daar natuurlijk
behoefte aan onderdak, medicijnen
en eten. De kinderen in het getroffen
gebied hebben niets meer. Nederland-
se kinderen kunnen deze kinderen
een hart onder de riem steken door

een schoenendoos te vullen met
schoolspullen en speelgoed. Er gaan
in ieder geval 5 containers met schoe-
nendozen (ongeveer 37.500 schoenen-
dozen) naar Pakistan. Na de eerste fase
van noodhulp, zullen de schoenendo-
zen vanaf voorjaar 2006 uitgedeeld
worden in het getroffen gebied.

In de Hervormde en Gereformeerde
kerken in Vorden wordt uitgebreid
aandacht besteed aan Operatie Schoe-
nendoos. Kinderen en hun ouders
worden opgeroepen mee te doen met
deze actie. Ook op de basisscholen De
Vordering, Het Hoge en De Kraanvogel
kunnen kinderen een schoenendoos
vullen.

De versierde en gevulde dozen kun-
nen worden ingeleverd op school, of
tijdens de kerkdienst in de Gerefor-
meerde Kerk op zondag 20 november;
de dienst begint om 10.00 uur. De ac-
tie loopt tot en met 25 november.
Wilt u een schoenendoos vullen of
meer informatie? Bel dan Anneke Dal-
voorde, jongerenwerkster Hervormde
Gemeente Vorden, tel. 54 32 81.

Operatie Schoenendoos is één van de
grootste kinderacties dp het gebied
van ontwikkelingssamenwerking.
Meer dan één miljoen kinderen in
Nederland deden sinds 1995 mee.
Operatie Schoenendoos wordt georga-
niseerd door Edukans en Samaritan's
Purse Nederland.

Bridgen

VORDENSE BRIDGECLUB
Uitslagen maandag 7 november

Groep A: l Mw. van Burk/Dhr.H.Dek-
ker 58,3%; 2 Mw. D. Hoftijzer/Dhr. G.
Hoftijzer 56,6%; 3 Mw. N. Warringa/
Mw. G. Rossel 52,1%

Groep B: l Mw. M. Koekkoek/Dhr. J.
Koekkoek 65,9%; 2 Mw. P. van de
Ven/Dhr. G. Feij 53,4%; 3 Mw. L. Meij-
erink/Dhr. T. Meijerink 52,7%

Groep C: l Dhr. P. den Ambtman/Dhr.
H. Kip 59,9%; 2 Mw. R. de Bruin/Mw. G.
ter Schegget 56,5%; 3 Mw. G. Duinker-
ken/Dhr. J. Duinkerken 56,2%

Woensdag 9 november
Groep A: l Dhr. J. Holtslag/Dhr. H. Wa-
genvoorde 60,83; 2 Mw. G. Rossel/Dhr.
D. Wijers 57,92; 3 Dhr. B. Bergman/
Dhr. G. Hissink 56,67

Groep B: l Mw. G. Nulden/Mw. R. de
Bruin 63,33; 2 Mw. C. v.d. Stouwe/Mw.
T. Velde 57,92; 3 Mw. G. Kriek/Dhr. P.
den Ambtman 55,83



Weergaloos concert Sursum Corda & Cor Bakker!
De toeschouwers in de sporthal
"het Jebbink" hebben zaterdag-
avond 12 november waar voor hun
geld gekregen! Niet alleen speelde
Cor Bakker de sterren van de he-
mel, maar werd ook door het or-
kest en de malletband van Sursum
Corda een meer dan uitstekend
concert neergezet! Het thema "
muziek door de jaren heen" werd
goed gestalde gegeven in de stuk-
ken die ten gehore werden ge-
bracht.

Na het openingswoord van de voorzit-
ter Christiaan Wichers beet het har-
monieorkest de spits a f , waarbij het
Iers getinte "Lord Tullamore" meteen
al liet zien waartoe het orkest in staat
was en dit in de vervolgstukken alleen
maar werd bevestigd! Het Ie optreden
van Cor Bakker in het nummer "Root
Beer Rag" , was meteen een zeer swin-
gend gebeuren. Orkest en Cor Bakker
gaven het publiek het gevoel alsof
men al jaren met elkaar speelden, wat
natuurlijk iets zegt over de muzikale
kwaliteiten van Cor, maar ook over de
kwaliteit van het orkest dat onder lei-
ding stond van Jacob Jansen.
Tijdens de korte ombouw van het po-
dium werden door de "voice over" Jur
Ooijman enkele anekdotes uit de "ou-
de doos "opgehaald die het publiek
een beeld gaven van de ontwikkeling
van de vereniging door de jaren heen,
waarbij de humor niet vergeten werd.
De majorettes van Sursum Corda lie-
ten vervolgens zien hoe men op een
mix van moderne muziek een show
kan geven.
Eén van de hoogte punten was het so-
lo-optreden van Cor Bakker, waarin hij
in een medley van "meisjessongs"
waaronder Margootje van Wim Son-
neveld, de mooiste tonen uit de vleu-
gel haalde. Zoals Cor zelf aangaf in
een voorafgaand intermezzo met het
publiek, bleek hij de streek te kennen
en zelf voorvaderen te hebben uit Zel-
hem. Ook de kreet "brommers kie-
ken" bleek hem bekend te zijn. Cor
toonde zich een artiest met humor,
maar dan wel één met enorme muzi-

kale kwaliteiten!
In het nummer "tune for all" betrok
dirigent Harry Klaasen van de mallet-
band, het publiek bij een muzikaal
vraag en antwoordspel, waarbij met
het juiste ritme meeklapt diende te
worden. Door meteen een voorbeeld
te geven van een onmogelijk mee te
klappen ritme had ook hij de lachers
op zijn hand.
Bij het opvolgende "una paloma blan-
ca" werd ook de malletband begeleid
door Cor Bakker, terwijl de minirettes
en de majorettes een show opvoerden.
Vervolgens werd door de voorzitter

van de jubileumcommissie de heer
Haiko Elerie de trekking uitgevoerd
van de hoofdprijs, de reischeque ter
waarde van n 250. De prijswinnaar,
mevrouw Gea Vaneker, bleek in de
zaal te zitten en kon meteen haar prijs
ophalen.
Gezamenlijk met het orkest en mallet-
band werd de mars "muzifesti" ge-
speeld, waarbij ook de mini- en majo-
rettes zich lieten zien.
In de pauze werden lijsten opgehan-
gen van de prijswinnaars van de loten
en bleek dat de meeste loteigenaren in
de zaal aanwezig waren en direct hun

prijs konden verzilveren.

Na de pauze werd er een non-stop pro-
gramma gespeeld, waarbij Cor Bakker
beurtelings het harmonieorkest en de
malletband begeleide. De Glenn Mil-
ler medley (met een solo van zowel Jo-
han en Dick Boerstoel) sprak natuur-
lijk de ouderen aan, maar ook de flo-
wer power medley bleek heel veel be-
kende melodieën te bevatten. Via
Grease , waarbij de dames van de ma-
jorettes in 60 er jaren jurkjes dansten,
werd de stap gemaakt naar de TV tune
van M*A*S*H.

Loterij
De 40 winnende loten op nummer-
volgorde: 008 , 013, 017, 039, 054,
058, 072, 075, 081, 087, 088, 089,
124, 133, 141, 142, 158, 186, 190,
197, 199, 201, 213, 214, 220, 227,
237, 241, 246, 281, 289, 291, 299,
300, 305, 314, 355, 375, 383, 396,
397 en nogmaals 281 voor de
hoofdprijs. De prijzen, alle waarde-
bonnen van ondernemers uit de
regio Vorden, zijn op te halen bij de
penningmeester van Sursum Cor-
da, Erna Rondeel, tel: 0575 551569

Aansluitend werd het enorm swingen-
de "everybody needs somebody" van
de bluesbrothers gespeeld, waarbij
een koppel dames als "blues sisters"
acteerde en de typische bijbehorende
danspasjes demonstreerden! Het viel
op dat het zonnebrilgehalte bij de mu-
zikanten en dansers tijdens dit num-
mer erg hoog was! AXEL F luidde het
moderne tij perk in dat door de mallet-
band met ondersteuning van Cor su-
bliem ten gehore werd gebracht.
Toppunt van kippenvel was het ont-
roerende nummer "geef mij je angst"
waarbij Dick Boerstoel op bugel en Cor
bakker op piano weergaloos de sterren
van de hemel speelden, zuiver en ge-
voelig. De zaal bedankte hun met een
ovationeel applaus! Tot slot werd het
nummer "dromen zijn bedrog" door
de gehele vereniging gespeeld, waarbij
ook hier Cor zich van zijn creatieve
kant liet zien. Ook na deze finale be
loonde het publiek de vereniging met
een ovationeel applaus. Men was dui-
delijk meer dan tevreden over de mu-
zikale inhoud en kwaliteit van dit con-
cert.
De voorzitter kon na afloop dan ook
terugkijken op een zeer geslaagde
avond en het feit dat veel mensen na
het concert nog gezellig bleven "han-
gen" voor een hapje en een drankje en
een praatje met deze en gene, gaf aan
dat het geheel al zeer geslaagd kan
worden genoteerd.

Voetbal

Vorden-Terborg 0-3
Vorden heeft zondag een dikke neder-
laag geleden tegen het laag geklasseer-
de Terborg. De tegenstander kwam
wel heel gemakkelijk aan de doelpun-
ten en de 0-3 was met de rust al be-
reikt.
In de tweede helft kwam Terborg er
niet meer aan te pas. Het trok een ver-
dedigingsmuur op en deelde met
counters af en toe speldenprikken uit.
Hoewel het manco bij Vorden in de
voorhoede zit, blonk zondag de verde-
diging ook niet bepaald uit.
Terborg speelde overigens veel te hard
en schuwde zware overtredingen niet.
Zo moesten Mark Borgonjen, Joris
Platteeuw en Arjan Vruggink gebles-
seerd het veld verlaten en liepen ook
andere spelers blessures op.

De wedstrijd was nog maar vijf minu-
ten oud of Vorden keek al tegen een 0-
1 achterstand, aan. Mistasten in de ach-
terste linie ging daaraan vooraf.
Vorden kon het spel niet maken en de
spitsen waren onbereikbaar of werden
door korte mandekking uitgescha-
keld.
Doordat Terborg het veld breed bezet-
te kon ook het middenveld van Vor-
den onvoldoende bijsluiten wanneer
het ten aanval trok.
Een ogenschijnlijke eenvoudige bal
werd door doelman Mark Borgonjen,
wellicht verblind door de laagstaande
zon, verkeerd ingeschat en dat bete
kende 0-2.
Het zou allemaal nog erger worden
voor Vorden, want Terborg counterde
net voor rust naar 0-3.
Vorden was totaal onmachtig, want
het wist zich voor rust geen enkele
kans te creëren.
In de tweede helft was Vorden heer en
meester, maar de muur van Terborg
leek ondoordringbaar.
Toch kreeg Vorden mogelijkheden om
wat aan de score te doen, maar het zat

allemaal tegen, want men kreeg de
bal niet in de touwen.
Ronald Visser en Tim van de Berg had-
den nog de beste kansen, maar het
was Vorden zondag niet gegeven om
te scoren.

UITSLAGEN ZATERDAG 12
NOVEMBER
Vorden B2 - Columbia B3 5-0, Go
Ahead D. Cl - Vorden Cl IA, Vorden
C2 - Brummen C2 14, Steenderen C2-
Vorden C3 2-2, Vorden Dl-Grol Dl 1-5,
Zeddam Dl-Vorden D2 6-2, Vorden D3-
GSV '38 D2 04, Vorden El-Zelhem El
5-4, DZC '68 E2-Vorden E2 3-3, Warns-
veldse Boys E3-Vorden E3 0-10, Vorden
E4-VIOD E4 3-6, Vorden E5-Angerlo
Vooruit E5 4-1, Zelos E4-Vorden E6 2-3,
WHCZ Fl-Vorden Fl 7-0, Vorden F2-Ho-
ven de Fl 0-8, Pax F4-Vorden F3 3-6,
Vorden F4-Brummen F4 0-2

UITSLAGEN ZONDAG 13 NOVEM-
BER
Vorden 1-Terborg l 0-3, Vorden 2-
SDOUC 2 2-2, Vorden 3-Hoven de 2 4-1,
Baakse Boys 2-Vorden 4 4-2, Dierense
Boys 5-Vorden 5 10-3

PROGRAMMA
Zaterdag 19 november: WG '25 Dl-
Vorden Dl, Vorden D2-DVC '26 D4M,
Babberich SV Dl-Vorden D3, WHCZ E2-
Vorden El, Vorden E2-Zelos El, Vorden
E3-Pax E2, Zeddam El-Vorden E4, HC
'03 E4-Vorden E5, Vorden E6-Doetin-
chem E4, Pax Fl-Vorden Fl, Vorden F2-
Pax F3, Vorden F3-Concordia-W F5,
DZC '68 F5-Vorden F4.

Senioren zondag 20 november: Pax 4-
Vorden 3, Vorden 4-HC '03 5, Vorden 5-
Brummen 7.

Ratti Dames
Afgelopen zondag kwamen de dames
uit Steenderen op bezoek bij de Ratti
dames. Een spectaculair begin voor de
dames uit Steenderen. Met behulp van
een verdedigster van Ratti kwamen ze
al in de derde minuut op voorsprong.

Een voorzet werd niet goed wegge-
werkt en belandde in het net. 0-1. Taak
om deze achterstand zo snel mpgelijk
weer recht te trekken. Door het chaoti-
sche voetbal kwam Ratti niet lekker in
de wedstrijd. Er werd weinig tot nau-
welijks gecombineerd, maar wel felle
en pittige duels.Een speelster van Rat-
ti werd net buiten de zestien van
Steenderen neergehaald. Een vrije
trap was het resultaat en Genie Brum-
melman wist deze perfect te nemen
en krulde de bal over de keepster. 1-1.
Ratti ging op zoek naar de 2-1. Nog
voor rust was daar het resultaat. Rian-
ne Meijerink gaf een hangende bal
mooi op maat. Gerrie Brummelman
wist hier wel raad mee en ronde reso-
luut af. 2-1. Steenderen probeerde
druk te zetten, maar een enkele keer
dat ze erdoor heen kwamen werden
ze niet echt gevaarlijk. In de rust was
er een donderspeech van coach An-
toon Peters over het zwakke en onrus-
tige spel van Ratti, de dames gingen
weer gemotiveerd het veld op. Wencke
Olthuis werd vlak na de rust in de zes-
tien van Steenderen onderuit geschof-
feld, waar een terechte penalty voor
werd gegeven. Deze werd beheerst bin-
nen geschoten door Gerrie Brummel-
man. 3-1. Ratti bleef aanvallend spe-
len. Gerrie Brummelman wist de ver-
dediging van Steenderen te verrassen
met een crosspass. Marielle Peters rea-
geerde alert en kwam oog in oog te
staan met de keepster van Steenderen.
De keepster van Steenderen had het
nakijken en de bal belandde in het
net. 4-1. Ratti kwam eigenlijk nog
steeds niet lekker aan het voetballen,
maar er werd meer gevochten voor el-
kaar dan in de eerste helft. De voor-
sprong werd verder uitgebreid. Een
cornerbal van Gerrie Brummelman
werd binnengetikt door Yvonne
Wenzcowski. 5-1. Daaropvolgend werd
er wederom uit een corner gescoord.
Wencke Olthuis nam de corner en de
ze werd door Steenderen niet goed
weggewerkt, Marielle Peters schoofde
bal binnen. 6-1. Steenderen probeerde
nog te redden wat er te redden viel en

werd nog een paar keer gevaarlijk.
Keepster Wieteke Schotman wist met
een paar sublieme reddingen het ach-
terin goed dicht te houden en zo werd
de einduitslag 6-1. Er werd zeker geen
mooie pot voetbal, maar wel resultaat
en daar gaat het om. De drie punten
zijn weer binnen! Aanstaande zondag
staat er een belangrijk duel op het pro-
gramma, uit tegen de nummer twee
Activia.

UITSLAGEN SV RATTI:
Zaterdag: Ratti 4-SSSE 4 2-2, Ratti Cl-
Beekbergen C2 5-4, Ratti Dl-Terwolde
Dl 4-2, Ratti El-Doesburg SC E6M 9-0,
Warnsveldse Boys B2-Ratti BI 1-14, GSV
'38 E4-Ratti E2 2-1, WG '25 F4-Ratti Fl
2-3
Zondag: Ratti 2-Neede 7 2-7, Ratti 3-Zel-
hem 6 3-4, Ratti DA1-Steenderen DA1
6-1, GSV '63 1-Ratti l 5-1

PROGRAMMA SV RATTI WEEK-
END 19/20 NOVEMBER:
Zaterdag: Ratti Fl-AZSV F6, Ratti E2-
Doesburg SC E5M, Ratti 4-Grolse Boys
3, Harfsen Dl-Ratti Dl, VIOD E6-Ratti
El
Zondag: Ratti 3-AD '69 5, Ruurlo 6-Rat-
ti 2, Activia DAl-Ratti DA1

Sociï nieuws
Sociï ging op bezoek bij SP Doesburg
deze wedstrijd werd na 70 min ge-
staakt
door een ernstige beenbreuk knie van
Gert Jan Loman werd al wachtende op
de
ziekenauto in overleg besloten de wed-
strijd te staken.
In een duel om de bal met zijn tegen-
stander kwamen ze ongelukkig met
elkaar in aanraking met deze blessure
als gevolg.
Dit is in een week al de tweede selectie
speler die trainer Jan Steffens lange
tijd kwijt raakt met een zware blessu-
re vorige week Ruben Rensink knie en
nu Loman tel daar alle andere gebles-
seerde Selectie spelers nog bij op dan
word de spoeling dun en komt er veel

creatieve tijd voor trainer Steffens bij
kijken om een goed elftal te laten spe-
len. Dit alles gebeurde bij een 1-1
stand, voor Sociï scoorde na drie min
Nick Arends uit een vrije trap.
Ondanks de tegenslagen zal er zater-
dag voor de beker gewoon gevoetbald
worden tegen eerste klasse spelende
WHCZ op sportpark de Lankhorst
aanv 14.30 uur.

VERDERE UITSLAGEN:
Keijenburgse B C!-SBC Cl 44, SBC C2-
Eerbeekse B C4 1-2, Zelhem Dl-SBC Dl
0-2, HC 03 D3-SBC D2 7-5, SBC Fl-Doe-
tinchem F2 2-1, SBC F2-SP Doesburg F3
04, Sociï 2-IJselstreek 3 5-2, Sociï 3-PAX
6 2-8, DW 5-Sociï 5 12-0

PROGRAMMA19/20 NOV
Keijenburgse B Bl-SBC Bi, SBC Cl-Loo
Cl, SBC Dl-Loo Dl, SBC D2-Be Quick Z
D4, SBC D3-DZC 68 E2, SBC E2-Warns-
veldse B E5, Warnsveldse B F2-SBC Fl,
Sp Doesburg F2-SBC F2, Sociï-WHCZ,
Sociï 2-Gorssel 2, Baakse B 2-Sociï3,
Brummen 5-Sociï 4, Sociï 5- Gazelle N
5.

Volleybal

Dash
UITSLAGEN ZATERDAG 12
NOVEMBER
Reflex MBl-Dash MB2 0-4, DVO MB1-
Dash MB1, Brevolk Hl-Dash H3, Longa
'59 H5-Dash H2 3-1, Reflex H2-Dash Hl
1-3, VCV MCl-Dash MCI 4-0, Rivo MBl-
Dash MB3 3-1, VIOS D2-Dash D4 3-1, VI-
OS D4-Dash D6 1-3

PROGRAMMA ZATERDAG 19
NOVEMBER
GUV GREVEN BOVO Dl-Dash Dl,
s.v.Harfsen Dl-Dash D3, Vollverijs Dl-
Dash D2, Dash eire 1-Harfsen l, Dash
MB2-VCV MB2, Dash MB3-KSV MB1,
Dash H3-KSV H2, Dash MCl-Willems
Gemini MCI, Dash MBl-Harfsen MB1,
Dash D4-Tornax D2, Dash D5-DVO D7,
Dash Hl-KSV Hl.



BALUSTRADE ZAAL
UITZONE

VLOOIENMARKT
4/12 LOCHEM
SPH. t>f BEEMD
9-16 U. ENTK. 1,70
INL 0320-216351

Huur
Mister Steatn

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf

meubelstoffering of vloerbedekking
kunt reinigen.

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

BIKER'S POINT
Vordenseweg 21-23 7231
(06) 10 92 29 07
UW ADRES VOOR MOTOREN

BMW F 650
BMW 100 RT
HONDA 900RR FIREBLADE
HONDA VFR 750 F
HONDA VTR 250
HONDA SEVEN FIFTY
HONDA TRANSALP
HONDA SHADOW 700C
HONDA SHADOW 700C
HONDA SHADOW 700C
HONDA SHADOW 600C
HONDA CB 450
HONDA CM 450C
HONDA GOLDWING K2
KAWASAKI 800 DRIFTER
MOTO-GUZZI CALIFORNIAII
SUZUKI 1200GSF N
SUZUKI GS 500 E
YAMAHA XJ600S
YAMAHA VIRAGO 535

Openingstijden:

PC Warnsveld

ZWART
BIAUW

WIT/ROOD/B LAUW
ROOD
GROEN/WIT f

BLAUW
B LAUW/GRIJS
BORDEAUX ROOD
BORDEAUX ROOD
ZWART
BLAUW
ROOD
BLAUW
BLAUW
ROOD/ZWART
WIT/GROEN
RACING GREEN
BLAUW/WIT
ROOD
ROOD

di-do 9.00-1700 uur,
vr 9.00-20.00 uur,
za 10.00-1700 uur en op afspraak.

16049 km
77000 km
27474 km

67500 km
21285 mijl
41279 km
24182 km
20001 mijl
35271 mijl
36500 mijl

5324 mijl
51200 km
28073 km
64376 km
15000 km
75183 km
11849 km

4196 mijl
18350 mijl
20673 km

Naast de verkoop van motoren/scooters en bromfietsen kunt u bij ons ook terecht voor onderhoud en reparatie van alle
merken motoren, winterstalling, bemiddeling in de verkoop van uw motor, motorhelmen, kleding, accessoires en onderdelen.
Tevens verhuur van motortrailers. Biker's Point is MOTORDROP DEALER! Neem alvast een kijkje op onze website
www.bikerspoint.nl en kom naar BIKER'S POINT. De koffie staat klaar in onze gezellige showroom.

MOTORRIJDERS VINDEN ELKAAR BIJ BIKER'S POINT!

21:30 UUR - 02:00 UUR

ZATERDAG 19 NOV,
WAT BETREFT SANITAIR EN TEGELS

IS DE KEUS EINDELOOS EN GROOT

Streek Lochem

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

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

heeft de ideeën, de

dessins, de kwaliteit,

het comfort en de

originaliteit om van uw

badkamer, uw vloeren

en uw wanden iets

prachtigs te maken.

Kom kijken en kies

bijvoorbeeld voor dat

vleugje Italiaanse •

bravoure en ontdek de

sfeer die bij u past.

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

Openingstijden magazijn:
dagelijks van 7.30 - 17.00 uur

Zaterdag van 8.00 -12.00 uur

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

wi e
blind is
redt z ich
vaak prima met een

s t e u n t j e In de rug

Help mee via giro 400 40 40

Ontwerp en realisatie internetsites

Weevers Net

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

Electronics

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
«7251 DG Vorden

^^ Tel: 0575-551224
Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmachj
* televisie, radio, dvd en schotel
* kiein huishoudelijk
* computer en randapparatuur
* ADSL. en netwerkomgevingen

Kanai* deale
l

.0 f&V A j

a\ U^* A
&*°

^DutchPC Electronics
Brummen-Vorden

EVERY 8ATURDAY

CITY THEATER i: CLUB DE REAU ;: SOULKITCHEN

' ~\£ BAR :: CLASSIC CAFÉ

VRIJDAG
25 NOV

OF ROCK
A TRIBUTE TO
NIRVANA / U2
METALLICA

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
: 0544 46 13 08 :: INFO@CrrVLIDO.NL :

:; WWW.CITYLIOO.NL ::

:: MINWHJM ACE 18 :: CITY LIOO HAS
THE RH3HT TO REFUSE ENTRANCE ::

organiseert een

KLAVERJAS-
EN

JOKERAVOND
donderdag

17 november
aanvang: 20.00 uur

Kantine
De Ark

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens

• Borduurpakketten

en -stoffen

• Beiersbont

• Grote collectie haak- en
handwerkboeken

• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten

"De Witte Engel"
• Fournituren

interieuradviseur

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

Dé grote tapijtmerkën

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, De

Ploeg, Ado of Gardisette

zijn onze garantie voor

een modieus en kleur-

rijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

"Noten en Zo
!!!!!!!!!!! Aanbieding van deze week !!!!!!!!!!!

Royaal gevulde muesli
met noten/vruchten 750 gram

Cashewnoten
geroosterd of gebakken 250 gram

Walnotenmarsepein 100 gram

2.

€ 2.25

€2.»

"Noten en Zo"
Korte Beukerstraat 17, Zutphen • tel. (0575) 51 48 83

www.steunbartirneus.nl

• bartiméus

Hartige
broodjes

nu 3 voor

50

De enige ethte
ZWANENHALZEN

volgens Origineel recept

Echte Bakker
VAN ASSELT

Suiker
brood

nu

00

De Echte Bakker Dat proefje!

Zutphenseweg 18 - Vorden
Tel. (05751SJ 13 84

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



I N F O R M A T I E P R O J E C T ' H A L T U VALT' S C H O T IN DE ROOS!

Voorkomen is beter dan genezen
De informatiemarkt van het pro-
ject ' Halt U Valt' met als motto '
Voorkomen is beter dan genezen'
werd woensdagmiddag wel op zeer
ludieke wijze geopend. Wethouder
Ab Boers die namens de gemeente
Bronckhorst de honneurs waar-
nam, kwam lopend achter een drie-
wieler rollator de zaal binnen,
waar hij kwam te vallen. Voormalig
huisarts Gerben Sterringa die hem
' begeleidde' riep direct ' Halt U
Valt'. Ab Boers kreeg een ' echte'
rollator en zie het leed was direct
geleden! De in Vorden woonachti-
ge wethouder opende daarmee ge-
lijktijdig het informatieproject.'
Een prima initiatief, deze voorlich-
ting, de mensen willen immers zo
lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen', zo sprak Ab Boers.

Louise van Uden, coördinator Welzijn
Ouderen Vorden en initiatiefneemster
van deze voorlichtingsmiddag, toonde
zich tevreden over de belangstelling.
Het is een gegeven dat er in Nederland
elke vier minuten een oudere dusda-
nig gewond raakt, dat medische be-
handeling noodzakelijk is. Of anders
gerekend van iedere 43 mensen ouder
dan 55 jaar belandt er één jaarlijks bij
de huisarts of in het ziekenhuis. Bijna
driekwart van alle spoedeisende hulp
wordt volgens de GGD veroorzaakt
door valpartijen. In Vorden is bijna
twintig procent van de bevolking 65
jaar en ouder. Dus reken maar uit hoe
groot de kans is dat er valpartijen
plaats vinden!

Louise van Uden:' Als je beter beweegt
heb je een betere conditie en wordt de
kans op een valpartij geringer. Van-
daar ook dat Welzijn Ouderen Vorden
' Meer Bewegen' organiseert'. Dat ge-
beurde ook deze middag; onder lei-
ding van een medewerkster van Wel-
zijn Ouderen, konden de aanwezigen
aan enkele oefeningen meedoen,
waarbij ook Gerben Sterringa 'zijn be-
ste beentje' voorzette. De politie was
deze middag ook present. Wijkagent
Jacques Tabor gaf informatie over al-
lerlei zaken.' Hoe is de politie bereik-
baar mijnheer'? 'Gewoon 0900- 8844
bellen mevrouw', zo sprak Jacques.
Vragen over identificatieplicht, vragen
over beveiliging, de Vordense wijk-
agent stond iedereen vriendelijk te
woord. Trouwens hij had ook nog een
nieuwtje te vertellen.

POLITIE INFORMATIEPUNT
Jacques Tabor: Zoals bekend is het po-
litiebureau in Vorden verdwenen. Mo-
menteel zijn we druk bezig om hier
een andere locatie te vinden, geen bu-
reau maar een informatiepunt waar
wij spreekuur kunnen houden en
waar mensen met vragen en klachten
terecht kunnen. In het kader van de
onderhandelingen kan ik er op dit
moment niet meer over zeggen', zo
sprak hij. Bennie Hekkelman, post-

commandant in Vorden, bemande de-
ze middag de brandweerstand op de
informatiemarkt. Hij gaf diverse tips:'
staat er wat op het gas, gebruik een ei-
erwekker, dan kan men niets verge-
ten. Geen bloemen op water op de TV
zetten en nooit de TV in de 'stand-by'
laten staan. De elektrische deken niet
vouwen maar netjes oprollen. Anders
krijg je 'knikken' in de draad en daar-

door kans op kortsluiting', zo advi-
seerde Hekkelman.

Gerda Wullink vertegenwoordigde
haar bedrijf ( van oudsher Harmsen
genoemd), specialist op het gebied van
beveiliging. ' Er mankeert nogal wat
aan de beveiliging. De mensen denken
vaak, we hebben een slot op de deur
en dat is voldoende. In vele gevallen

dus niet, wij laten hier zien hoe je het
huis beter kunt beveiligen', aldus Ger-
da. De plaatselijke ANBO manifesteer-
de zich middels een ' mini- tentoon-
stelling', met onder meer apparatuur
om een evenwichtstest, een gehoor-
test, en/ of een reactietest te onder-
gaan. Ook was er een 'brekebeen'- test.
Met andere woorden hoe groot is de
kans dat ik een beenbreuk oploop.' De

aanwezigen hier, vinden deze test
hoogst interessant en leer/aam', zo
sprak Sonja v.d. Pol die de mensen
hielp met het intoetsen van de vragen
die op het paneel voorkwamen.

Willy Derksen hield een oogje in het
zeil bij de evenwichtstest. ' Daar heb-
ben de meeste mensen toch wel moei-
te mee'. Terwijl opticien Siemerink
continu bezig was met het afnemen
van een ogen test, belichtte de plaatse-
lijke apotheek weer andere zaken op
het gebied van medicijnen e.d. Een
goede voorlichting is daarbij van groot
belang, want mensen die medicijnen
gebruiken hebben een grotere kans
om te vallen. Daarvoor zijn broeken
met 'valbeschermers' bij de apotheek
verkrijgbaar. Ook bestaat de mogelijk-
heid om samen met de apotheek, wat
betreft de medicijnen, een ' inname-
schema' op te stellen.'

VOORKOM DUIZELIGHEID
Fysiotherapeut Rob Jansen v."d. Berg
demonstreerde hoe mensen met een
rollator om moeten gaan. Ook gaf hij
voorlichting op het gebied van ' gaan
zitten'.' Patiënten die bij mij in behan-
deling zijn en s' nachts het bed uit
moeten om naar de WC te gaan, advi-
seer ik altijd, wanneer ze een 'hoop'
moeten doen en men moet dus per-
sen, blijf eerst rustig zitten. Door het
persen stroomt er te weinig bloed
naar je hoofd, met daardoor de kans
dat je duizelig wordt en valt', aldus
Jansen v.d Berg.

Het bedrijf' Aangepast Thuis' van Jan
Jansen uit Zelhem was present met tal
van producten die de ' ouder worden-
de' mens van pas kunnen komen.' Bij-
voorbeeld men kan de trap niet meer
op, men heeft een handicap en men
wil toch graag in het eigen huis blij-
ven wonen, dan wordt één en ander
beoordeeld door de gemeentecQnsu-
lent die ons dan weer benadert', /.o
sprak Koen Bouwmeester, van beroep
Ergotherapeut, adviseur en installa-
teur van ' Aangepast Thuis'. Monique
Wijgman is wijkverpleegkundige in
Vorden. Deze middag was zij aanwezig
namens de Thuiszorg winkel van Sen-
sire, waar men onder meer hulpmid-
delen zoals bedden, krukken en po-
stoelen kan huren.

Ingrid Bos was als consulente van
Wegwijzer present om belangstellen-
den te informeren over tal van zaken
op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. Zo kregen de bezoekers deze
middag een groot scala aan voorlich-
ting aangeboden. Mocht er in de toe-
komst weer een dergelijk informatie-
project van ' Halt U Valt' worden geor-
ganiseerd, is dit voor ouderen die zo
lang mogelijk thuis willen blijven wo-
nen, een echte aanrader om een be-
zoek te brengen, want het is zoals
Louise van Uden het formuleerde:
'Voorkomen is beter dan genezen'!
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v i l l
Een lekker chocolade-
suikerbeestrecept

Marsepein
Een eerbiedwaardig lekkernij
Stevig van buiten, zacht van bin-
nen, zo moet harembrood zijn.
Wanneer u ooit in Lübeck komt
dan is een bezoek aan de Bahnho-
fallee de moeite waard. Daar woont
confiseur Hermann Heyermann,
die u vol trots zijn 'Ltibecker Edel-
marzipan' zal laten zien. Trots? Ja-
zeker, want hij is de zesde genera-
tie die het harembrood op origine
Ie wijze maakt. Het recept is eeu-
wenoud en ging van vader op zoon.
Marsepein van de 'bovenste plank*,
bestaande uit 90% amandelen
(met zorg geselecteerd) en 10% ho-
ning. Ook het rozenwater ont-
breekt niet. Met het recept wordt
niet gesjoemeld. Straks zal zoon
Helmuth dezelfde marsepein be-
reiden.

UIT HET VERRE OOSTEN
Marsepein is een eerbiedwaardige zoe-
tigheid. De amandel is een van de oud-
ste vruchten die we kennen. Sultans
en koningen uit het Verre Oosten wis-
ten de marsepein te waarderen. Het
harembrood was een lekkernij dat al-
leen voor de allerrijksten werd ge-
maakt. De amandelen mogen alleen
uit een bepaald gebied aan de Middel-
landse Zee komen en de honing moet
afkomstig zijn uit zonnebloemen. In
veel gebieden is de honing vervangen
door suiker. De amandelen worden
niet meer rauw geplet en vermalen.
Sinds eeuwen wordt de amandel eerst
in water verhit, het bevordert de duur-
zaamheid. Een uitvinding van de Ara-
bische legers, die de amandel als voed-

sel meenamen op hun krijgstochten
naar Zuid Europa. Harembrood bleef
lang goed en de amandelen waren ge
makkelijk te vervoeren. Europeanen
ontdekten marsepein op hun kruis-
tochten en brachten het mee tot in het
noorden van Europa. Zelfs na maan-
den reizen was de marsepein nog uit-
stekend eetbaar. De exotische zoetig-
heid was haar opmars over de wereld
begonnen en nu zouden we ons geen
Sinterklaasfeest meer kunnen voor-
stellen zonder het roze marsepein-
varkentje in de etalage van de banket-
bakker.

STATUSSYMBOOL
Het eten van marsepein bij het diner
was jarenlang een statussymbool. In
Breslau, Neurenberg, Amsterdam en
Venetië werd de amandelmassa zelfs
zo populair dat de in die tijd gebruike
lijke verboden op luxe artikelen erop
van toepassing waren en ze onderwor-
pen werd aan de raadsverordening.
Prijkten op de dis van de vorst bijvoor-
beeld verscheidene soorten marse
pein, dan mocht de adel alleen wit en
groen gekleurde marsepein aanbie
den, terwijl bij de burgers en de boe
ren helemaal geen marsepein op tafel
kwam. Ook op het begrafenismaal
werd vaak de exotische zoetigheid ge
presenteerd. In Hamburg bestelde
graaf Rantzau Breitenburg eens een
rouwmarsepein van 15 pond. Die be
stond uit een ovaal van marsepein
met daarop vier suikerpiramiden, om-
ringd door treurende 'marsepeinkin-
deren'.

KUNSTWERKEN
Het krijgen van marsepein was een hè
Ie eer. Geen wonder dat ook vooral
met Kerstmis de deftige heren wilden
laten zien aan de dames wat ze zich
konden veroorloven. Marsepein laat
zich goed modelleren en dus gaven de
heren opdracht aan de banketbakkers
fraaie kunststukken te ontwerpen.
Met uitzondering van het verwerken
van marsepein in bonbons en andere
zoetigheden heeft marsepein de sta-
tus als geschenk behouden. In de
meeste gevallen is de waarde van de
'kunstwerken' gedevalueerd tot enkele
euro's, omdat ze tegenwoordig mas-
saal in de industrie worden gefabri-
ceerd. Het zijn vaak simpele figuur-
tjes, die in de meeste gevallen niets
meer van doen hebben met de prach-
tige kunstwerken die vroeger uit de
amandelmassa ontstonden. Overigens
zijn er nog maar weinig banketbak-
kers die de tijd en de kennis bezitten
om van marsepein kunstwerken te
maken. Het is een offer aan de tegen-
woordige tijd, waarin uitsluitend pro-
ductiecijfers tellen. Maar wanneer we
tegen 5 december de etalages van de
banketbakkers zien of een stukje van
het roze marsepeinvarkentje over on-
ze smaakpapillen laten glijden, dan
weten we dat die smaak misschien de
oudste zoetige smaak ter wereld is,
tenminste wanneer u échte marse
pein eet... van amandelen. Bij Sinter-
klaas horen geschenken. Dus echte
marsepein. Het eten van surrogaat-
marsepein is bijna een zonde!

Jubileum Piet Jettica
Er is dit jaar onder de pieten een
jubilaris.

Piet Jettica komt dit jaar voor de 25ste
keer met de Sint mee naar Vorden. De
ze Piet zal het best heel leuk vinden
om van jullie een hand te krijgen. Dus
doe je best om deze Piet de hand te
schudden. OOk een tekening o.i.d. zal
erg gewaardeerd worden.

Extra koopavond voor Sinterklaas te Vorden

Donderdag l december tot 21.00 uur

En natuurlijk de gebruikelijke vrijdagavond.

verder zijn de winkels op zaterdag en
maandag gewoon geopend

Vroeger was er in Nederland niet
zoveel suiker. Wij Nederlanders
wisten toen nog niet dat je uit bie
ten suiker kon maken. De suiker
kwam uit verre warme landen, zo-
als Indië. Daar wisten ze als eersten
gekristalliseerde suiker uit suiker-
riet te halen. De kruisvaarders
brachten in de middeleeuwen voor
het eerst grote hoeveelheden sui-
ker mee naar Europa. Suiker was
toen erg duur en werd alleen op
feesten gegeten. Sinterklaas was
een van die feesten. Wat is Sinter-
klaas zonder snoepgoed? Het zou
dan wel een heel saai feest worden!

Benodigdheden: 50 gram poedersui-
ker, 2 eetlepels cacao, 100 gram krist-
alsuiker, 3 lepels water of melk, enke
Ie druppels vanille essence, suiker-
beestvormpjes en figuren.

Zet de vormpjes in een bak met water
en het bakblik bekleed met bakpapier
in de koelkast. Doe de poedersuiker
door een zeef. Laat de kristalsuiker

met de melk of het water op een zacht
vuur al roerend oplossen. Laat het dan
aan de kook komen en l minuutje
zachtjes doorkeken. Haal de pan van
het vuur en voeg de essence toe. Roer
dit er snel doorheen. Haal alles uit de
koelkast en leg de natte vormen op het
bakblik. Giet hierin de massa en laat
alles hard worden in de koelkast, l laai
de vormpjes van de suikerfiguren. Wil
je andere kleuren roer er dan voedsel-
kleurstof doorheen, maar ben hier wel
heel zuinig mee. Roomborstplaat kriji*
je als je in plaats van water room toe
voegt.

We sturen het hele jaar door kaarten
naar onze familie en vrienden. Als er
iets bijzonders is gebeurd zoals een
nieuw huis, een gehaald examen en
met Kerst en Nieuwjaar. Ook als ie
mand ziek is om beterschap en sterkte
te wensen. Maar met Sinterklaas doen
we dat eigenlijk niet. Toch is het aar-
dig om ook met dit leuke feest iemand
een fijne of gezellige Sinterklaasavond
te wensen.

Stuur met Sinterklaas
een kaartje

We sturen het hele jaar door kaar-
ten naar onze familie en vrienden.
Als er iets bijzonders is gebeurd
zoals een nieuw huis, een gehaald
examen en met Kerst en Nieuw-
jaar. Ook als iemand ziek is om be-
terschap en sterkte te wensen.
Maar met Sinterklaas doen we dat
eigenlijk niet. Toch is het aardig
om ook met dit leuke feest iemand
een fijne of gezellige Sinterklaas-
avond te wensen. Vooral als je zelf
niet naar dat feest toe kan gaan.

Maak zelf leuke Sdkaarten om te ver-
sturen. Met allerlei soorten Sinter-
klaascadeaupapier kunnen het leuke
kaarten worden.

Benodigdheden: een krom scherp
schaartje. Sinterklaasplaatjes, Sinter-
klaascadeaupapier, stevige kaarten of

kaarten met passepartout, plaksel, fo-
am-tape of lijmpistool.
Zoek cadeaupapier uit met veel dezelf-
de afbeeldingen en dat stevig is.
Begin met de afbeeldingen goed te be
kijken. Kijk vooral naar de onderdelen
die eruit springen. Knip een plaatje
netjes uit en knip bij het volgende
plaatje meer weg van de achtergrond.
Van het laatste plaatje knip je het uit-
springende deel uit. Plak nu het eerste
plaatje met een laagje gewone lijm op
het kaartje en daarna het tweede
plaatje met dikke druppels lijm uit
een lijmpistool of met stukjes foam-ta-
pe. Plak daarboven op weer het derde
plaatje met lijm of foam-tape. Je kunt
de kaart nu nog versieren met een
randje kleine plaatjes en een mooi ge
schreven stukje tekst. Je kunt ook met
mooie plakletters een stukje tekst ma-
ken.
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Activiteiten van de Regio Ijsselstreek
17 november
Informatieavond nieuw bestemmingsplan

Al in 2001 hebben de voorontwerp-
bestemmingsplannen voor de bui-
tengebieden van de voormalige ge-
meenten Vorden en Hengelo in het
kader van inspraak ter inzage gele-
gen. Dit heeft destijds een stroom
aan reacties opgeleverd.

De periode daarna is vooral gebruikt
voor overleg met vertegenwoordigers
van rijk en provincie. Aanvankelijk
waren deze instanties van oordeel dat
de plannen veel te ruim waren opge-
zet, teveel mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen gaven en er te weinig
aandacht was voor de bescherming
van waardevolle bos- en natuurgebie-
den. Dit heeft geleid tot de nodige aan-
passingen. Ook het Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers en het nieuwe
Streekplan Gelderland 2005 hebben
hun invloed gehad op de inhoud van
de plannen.

Na de gemeentelijke herindeling zijn
beide voorontwerpbestemmingsplan-
nen samengevoegd tot één plan. In-
middels is het zover dat het ontwerpbe
stemmingsplan 'Buitengebied Henge
lo/Vorden' ter inzage gelegd kan wor-
den. Voorafgaande aan de ter inzage
legging is er op 17 november een infor-
matieavond bij Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo Gld. De avond
begint om 20.00 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur. Belangstellenden zijn
hiervoor van harte uitgenodigd.

HOE IS HET BESTEMMINGSPLAN
IN TE ZIEN?
Om geïnteresseerden vooraf alvast in-
zicht te geven in de ontwerpplannen,
zijn een korte toelichting, kaartmate-
riaal en een overzicht van de maten en
mogelijkheden in het ontwerpbestem-
mingsplan buitengebied, gebied Vor-
den en Hengelo Gld., vanaf vandaag
op de website van de gemeente ge-
plaatst.
In het overzicht zijn voor de themais
landbouw, wonen, functiewijziging,
recreatie en niet-agrarische bedrijvig-
heid de belangrijkste mogelijkheden
binnen de belangrijkste (gebieds) be-
stemmingen 'agrarisch gebied met na-
tuur- en landschapswaarden', 'agra-
risch gebied met hoge natuur- en land-
schapswaarden' en 'bos en natuurter-
rein' op een rijtje gezet. De lijst is niet
volledig.

Wie exact wil weten wat mag, moet al-
le kaarten en de gehele tekst van het
bestemmingsplan raadplegen. Dit ligt
ter inzage vanaf 21 november a.s. bij
de afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling in het gemeente-
kantoor.

Het uittreksel uit de ontwerpplannen,
kaartmateriaal en de procedure
beschrijving zijn te vinden op de
website www.bronckhorst.nl onder:
infobalie/plannen en projecten/bp bui-
tengebied Bronckhorst.

"De 'Roll over Bronckhorst' werd in 2005 voor de eerste keer door De Zonnebloem georgani-
seerd en daar was zeer veel belangstelling voor."

De Zonnebloem zet zich al vele jaren in voor langdurig zieken, lichame-
lijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De Regio Ijsselstreek
heeft voor het aankomende jaar wederom een prachtig programma
opgesteld. Nieuw is dat in de overkoepelende regio Achterhoek en
Veluwe diverse jeugdgroepen bij De Zonnebloem zijn gevoegd. Jonge
vrijwilligers die zich in willen zetten voor jonge gehandicapten!

Eerste exemplaar voor Jos Giesbers

-6 jaar
Het districtshoofd Vrijwilligersonder-
steuning van De Zonnebloem regio
Achterhoek en Veluwe, Jan Kuiperij, is
verheugd dat steeds meer jeugdgroe-
pen worden opgestart. Deze hebben
een andere doelgroep, zeker wat be-
treft leeftijd en leefstijl. Er zullen acti-
viteiten op het programma komen die
bij die jongeren passen.

Er werd in de afdeling Beek-Loerbeek
al eerder een jeugdgroep opgericht.
"Kleinschalig en dat is goed!" aldus
Jan Kuiperij. Van de Regio Liemers is
een programma voor een groep van
ongeveer acht rolstoel jeugdigen met
daarbij evenveel vrijwillige duwers.
Deze groep ging al naar een musical,
een film en uit eten. Toch gingen ze
ook mee op de gezamenlijke boot-
tocht die De Zonnebloem jaarlijks or-
ganiseert.

Ook in Steenderen is sinds kort een
Jeugdgroep opgestart, het zogenaam-
de J-team. Initiatiefnemers hierbij zijn
Anne en Marieke Visser en Ellen Plant.
Zij zullen binnenkort hun program-
ma presenteren. In Apeldoorn en de
Veluwezoom wordt een soortgelijk ini-
tiatiefgenomen.

Er worden jongere vrijwilligers ge-
vraagd die zich willen aansluiten bij
de vele vrijwilligers waar De Zonne-
bloem op kan rekenen. Ook voor het J-
team zijn vrijwilligers nodig. Belang-
stellenden kunnen zich aanmelden
bij de voorzitter van de Regio Ijssel-
streek, de heer Jan Visser.

Zijn emailadres isj.vms@planet.nl, te
lefoon (0575) 45 18 30. Voor dit jaar
staat in de Regio Ijsselstreek nog een
Artiestenmiddag op het programma.

Op 26 november 2005 zal in het Dorps-
centrum in Vorden de Revue van 'De
Raddraaiers' uit Winterswijk te zien
zijn.

PROGRAMMA REGIO IJSSEL-
STREEK 2006
• Op 11 en 12 februari wordt de twee-

jaarlijkse Hobbybeurs georgani-
seerd in Sporthal Het Hooge Wessel

aan de Bernardlaan in Steenderen.
De zaal is dan aangepast aan rolstoe-
len, de doelgroep die zeker op de za-
terdag voorrang krijgt. Andere be-
langstellenden zijn dan welkom,
maar houden rekening met de rol-
stoelen. Op de zondag zijn alle be-
langstellenden welkom op deze hob-
bybeurs. Zeker 40 kramen zijn er in-
gericht met een veelheid aan hobby-
artikelen. Ook is er een restaurant
ingericht waar iets kan worden ge
dronken en gegeten. De entree is ?
2,- per persoon.

• De jaarlijkse vakantieweek is ge
pland van 27 maart tot en met l
april.

• De dagboottochten zijn op 21 april
voor Warnsveld en Zutphen, en op
24 april voor Hengelo, Vorden en
Steenderen.

• Voor de tweede keer wordt een 'Roll
over Bronckhorst' gehouden, op
donderdagavond 18, vrijdagavond
19 en zaterdagmiddag 20 mei. Op de
eerste dag wordt gestart bij het Ge
meentekantoor in Hengelo gld. De
tweede avond is een route uitge-
schreven vanuit Hoog-Keppel en de
zaterdag eindigt deze driedaagse
met een route rond Zelhem. Ook dit
keer worden per dag twee routes ge
maakt: een voor de rolstoelen en
een voor de scootmobiels. Deze drie
daagse is niet prestatiegericht. Het
meedoen en genieten van de omge
ving met anderen is het doel.

• Op 21 september zal de Rondvaart
in Amsterdam plaatsvinden

• De Herfstrit zal worden verreden.

• In november is er een Artiestenmid-
dag.

Algemene informatie over Nationale
Vereniging De Zonnebloem is op
www.zonnebloem.nl te vinden.

Meer informatie over de Regio Ijssel-
streek via voorzitter Jan Visser, email
j.vms@planet.nl en tel. (0575) 45 18 30.

Feestkrant 'De Stoomtrein'
voor ouders met kids van 0

Tineke Roorda, voorzitter van de werkgroep taalbeleid en Jos Giesbers

Op de scholen in Hengelo en Keijenborg, de peuterspeelzalen PUK en
HOPZA, het kinderdagverblijf en het consultatiebureau wordt deze
week de feestkrant 'De Stoomtrein' verspreid. Jos Giesbers, de grondleg-
ger van 'Hengelo stoomt door* heeft voor de vroegere gemeente Henge-
lo het taalbeleid vormgegeven en een project- en werkgroep ingesteld.

Dit initiatief van de werkgroep taalbe
leid 'Hengelo stoomt door' is een ver-
volg op de folders die in de afgelopen
jaren zijn uitgedeeld. Deze werkgroep
heeft in de afgelopen jaren, vanaf
2001 met het project 'Hengelo stoomt
door' initiatieven ontwikkeld om het
taalgebruik en taaibegrip van jonge
kinderen te stimuleren. 'Ik ben Bas',
een boek dat alle jonge kinderen zeker
kennen, was daarvoor het uitgangs-
punt. Bij dit project zijn ook het
consultatiebureau, kinderdagverblijf,
peuterspeelzalen, basisscholen, biblio-
theek en GGD betrokken.

Voor de ouders zijn reeds folders ont-
wikkeld met ideeën om actief met
hun kind(eren) om te gaan.

Dit najaar van 2005 krijgt het project
een vervolg met een uitbreiding van
taalontwikkeling in samenhang met
motorische ontwikkeling.

Taalontwikkeling is geen op zich zelf
staande ontwikkeling. Kinderen leren
taal door doen en nadoen. Via moto-
riek (lopen, klimmen, voelen, etc.) ont-
dekken kinderen hun wereld, de taal
leert hun de bijbehorende begrippen.

Kinderen die bewegen leren hun taal
beter gebruiken. Dit is het uitgangs-
punt van de werkgroep om nog meer
ondersteuning te bieden in het taalge
bruik.

Daarvoor worden weer allerlei ideeën
aangedragen en ontwikkeld.waar ou-
ders en hun kind(eren) een leidraad
aan mogen beleven.
Deze feestkrant met praktische taai-
en motoriekspelletjes, zal een vervolg
in de komende jaren krijgen. Maar
vooral gaat het erom een gezellig en
leesbaar blad uit te geven, dat ouders
en kinderen met taal en motoriek laat
bezig zijn.

Het eerste nummer is officieel aange
boden op het gemeentehuis van
Bronckhorst aan de heer Jos Giesbers,
die het mogelijk heeft gemaakt dit
project vorm te geven.



Stichting Commissie Oost Europa
Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.
Info: (06) 27 43 53 95

Kerst breipakketten voor Roemenië
Velen kwamen afgelopen woensdagmid-
dag naar Ons Huis met hun zelf gebreide
truien, sokken mutsen en dekens om deze
in te leveren voor Roemenië en ook om de
gemaakte spulletjes van andere dames te
bewonderen. Onder het genot van een
kop thee werden er doorlopend dia's ge-
toond over de mooie natuuc, maar ook de
armoede in Roemenië. Komende week
worden er van alle breiwerken met aan-
vulling van zeep een kaars en wat speel-
goed of een handdoek een leuk pakketje
gemaakt. Dit jaar worden de pakketten be-
zorgd in Ocna Mures, een stad ongeveer
zo groot als Doetinchem. De pakketten
worden door de predikant van de Refor-
matorische gemeente en iemand van de
rooms-katholiek parochie in samen-
spraak met de sociale dienst uitgedeeld
aan arme mensen. Wij willen alle brei-
sters, mensen die wol gaven na de oproep,
mensen die spontaan geld gaven, de fami-
lie van Dokkum, het bestuur van Ons Huis
en allen die op welke manier dan ook
weer hebben bij gedragen dat er weer vele
honderden pakketten kunnen worden ge
maakt, hartelijk bedanken. Namens de
Roemeense bevolking hartelijk dank voor
uw warme bijdrage voor de waarschijnlijk
weer naderende koude winter. De kerst
breipakketten groep voor Roemenië.

Schoenendoosactie Roemenie
Afgelopen weken zijn de scholieren
van de lagere scholen in Hengelo en
omgeving weer druk bezig geweest
met het maken van mooi gevulde
schoenendozen voor de kinderen in
Roemenie. Hoe gaat dat in zijn werk:
Iemand van de stichting Oost Europa
Hengelo komt in de eerste week na de
herfstvakantie op de scholen uitleg
geven met plaatjes van Roemenie. Dit
was tot nu toe altijd een diavoorstel-
ling, maar vanaf dit jaar is dit een po-
werpoint presentatie geworden. Hier-
mee wordt de kinderen iets getoond
van het land en het leven in Roeme-
nie. Daarnaast wordt er verteld wat er
in de schoenendozen gestopt kan
worden. Natuurlijk speelgoed, dat
vind ieder kind leuk, maar ook tan-
denborstel en tandpasta, schriften,
pennen, kleurtjes ed. Ook warme

sjaals, mutsen, wanten en sokken zijn zeer welkom.Het is niet de bedoeling dat kinderen allemaal nieuwe spulle
tjes in de dozen doen, juist ook iets van henzelf, dit om ook eens iets met een ander te delen. Bovendien vragen wij
hen om door middel van een heitje voor karweitje minimaal een euro bij de doos in te leveren voor het vervoer.Dit
jaar konden ook de juffen en meesters mee doen voor een juf of meester in Roemenie, bij hen hebben we ook ge-
vraagd om bijv. een pak koffie of thee in te pakken.

Niet alle scholen kunnen ieder jaar meedoen omdat wij alles moeten controleren en weer in grote dozen moeten
verpakken. Dit kost ieder jaar toch zeker twee dagen werk voor een groep van 5 tot 8 personen, dit controleren is
nodig omdat er totch ieder jaar dozen bij zitten die niet vol genoeg zijn of waar bijv. toch een paar schoenen in zit
en dit mag Roemenie niet in. Word dit aan de grens ontdekt dan kan een hele vracht geweigerd worden. Dit zou-
den wij heel jammer vinden vandaar ieder jaar weer de controle. De scholen die niet mee doen aan de schoenen-
dozenaktie krijgen dan een grote doos op school waarin zij ook speelgoed, pennen schriften ed. kunnen doen, dit
stoppen we dan voor algemeen gebruik weer als opvullinf tussen de schoenendozen in de grote dozen.Ook als een
grote doos niet vol is, alees word voor daar ook per school of klas verpakt dan worden de dozen vanuit de grote do-
zenaktie bijgevuld. Ook dit jaar was er weer veel animo. De kinderen zijn heel enthousiast. We hebben veel heel
mooie dozen gezien en alle kinderen verdienen een pluim.

Een klas moet zeker even apart genoemd worden en ook van deze klas ziet U een foto, dat is groep 6/7 van de Ber-
nardusschool uit Keijenborg, deze zijn zo enthousiast heitjes voor karweitjes wezen doen, dat ze met hun klas 180
euro hebben opgehaald, dit betekend dat we buiten de schoenendozen ook een stel fietsen en een paar rolstoelen
voor kinderen kunnen meesturen, daar hebben deze jongelui voor gezorgd, fantastisch petje af. Op Rozengaard-
sweide waren er ook nog twee meisjes die samen lege flessen hadden opgehaald en daarmee ruim 14 euro hadden
verdiend. Dit zijn enkele voorbeelden, maar wekelijk alle kinderen hebben goed hun best gedaan, Allemaal namens
de kinderen van Ocna Mures, Roemenie, Bedankt!!!!!!!!

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkel-
man, Beijerinkdijk l in Hengelo (Gld.) U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed,
lappen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aanbiedingen eerst even con-
tact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 (ach-
ter ingang s.v.p.).

Heeft men nog vragen of ideeën, neem gerust contact op met het bestuur.
Voorzitter: Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo, tel. 46 04 04
Secretaris: Pietje-Pull ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. (0314) 64 18 96
Penningmeester: Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE Hengelo, tel. 46 27 66
Lid: Roald Harmsen, Varsselseweg 25a, 7255 NN Hengelo, tel. 46 02 86 /
Anneke Cornelissen, Regelinklaan 7, 7255 DA Hengelo, tel. 46 42 41
Administratie: Jaap van Mourik, Singel l, 7255 WK Hengelo, tel. 46 32 41
P.R.: L.G. Weevers, Vorden, tel. (0575) 55 14 04 en (0575) 55 10 10

Wielersport

Van Amerongen
boekt eerste
cross-zege
Thijs van Amerongen heeft zijn eerste
overwinning in een cross dit seizoen
binnen. Dit gebeurde in Eibergen,
waar een cross werd verreden in voor
de GOW-competitie. Hij versloeg be-
roepsrenners Joost Postuma en Rudi
Kemna. Jan Weevers uit Hengelo werd
knap 6e.
Bij de dames behaalde Greta Klein
Brinke ondanks een slechte start toch
een mooie 4e plek. Bij de veteranen
werden Garjo Kamphuis en Frans de
Wit 12e en 17e. Verschillende renners
van de RTV hadden pech; Rens te
Stroet kampte met kettingbreuk en
Garjo Kamphuis brak zijn stuur.
Op zondag 6 november werd er in Al-
melo ook een GOW-cross verreden.
Hier stonden ook verschillende RTV-
renners aan het vertrek. Richard Sleu-
mer werd na een mooie inhaalrace bij
de Elite netjes 4e. Peter Makkink reed
naar een mooie 10e stek.
Bij de veteranen reed Rudi Peters naar
een 7e plek. Garjo Kamphuis werd lle
en Frans de Wit 17e. Greta Klein Brin-
ke werd bij de dames mooi 3e.
Op zondag 4 december organiseert
RTV Vierakker Wichmond een cross
voor de GOW-competitie. Deze cross
zal plaats vinden op het landgoed
Kamphuizen aan de Wildenborcb.se-
weg. De jeugd start om 9.45 uur. Vete-
ranen, Nieuwelingen en dames om
10.30 uur en Elite en amateurs om
12.30 uur. Dit zal de enige cross zijn de
RTV organiseert. De jaarlijkse kasteel-
cross zal dit jaar geen doorgang vin-
den, aangezien er geen geschikte da-
tum voorhanden was bij de wieler-
bond. De planning is echter wel dat er
voor 2006 wel weer een cross wordt ge-
organiseerd.
Op dinsdag 15 november organiseert
de RTV een klein symposium met als
speciale gast Rudi Kemna, afgelopen
jaar beroepsrenner bij Shimano en
volgend jaar ploegleider bij deze
ploeg. Aanvang is 20.30 uur in de kan-
tine van de Kleine Steege te Wich-
mond.

Paardensport

PC De Graafschap
Dit weekend begaven veel ponyruiters
van PC De Graafschap uit Vorden zich
•naar Laag-Soeren voor een indoor
dressuurwedstrijd.
Zaterdag kwam Jermaine Pellenberg

uit in de klasse B-C en wist met haar
pony Skippy tweemaal de eerste prijs
te halen met 159 en 156 punten.
Zondag was het de eerst de beurt aan
de ruiters in de klasse B. Sebastiaan
Hamer startte hier in de klasse B-D
met zijn pony Sunshine of Toys en en
behaalde een eerste en een tweede
prijs met resp. 169 en 163 punten.
Later op de dag kwamen de M2 amazo-
nes Marit Kouwenhoven en Hester
Slegt in de ring. Zij verdeelden de prij-
zen en gingen beiden met een eerste
en een tweede prijs naar huis. Marit
behaalde met haar pony Sara resp. 168
en 166 punten. Hester kwam uit met
haar pony Woodrow Carisbroke en
haalde 164 en 168 punten.
In Lochem kwam Nynke Woerts uit
met haar pony Nina.- Zij behaalde hier
een vijfde prijs in de klasse B-DE met
166 punten.

M o t o r s p o r t

Erwin Plekkenpol
wint ook in Harfsen
Wanneer Hrwin Plekkenpol in het
weekend van vrijdag 25 en zaterdag 26
november tijdens de kampioensrit de
machine heel houdt en hij zou in die
rit als tweede eindigen, dan is deze
klassering voldoende om zich kampi-
oen van Nederland te mogen noemen.
De Vordenaar die afgelopen zaterdag
de endurorit in Harfsen winnend al1

sloot ( 5e zege in successie) wenst niet
op de zaken vooruit te lopen.' Ik moet
me gewoon goed blijven concentre-
ren. Zaterdag had ik na drie crossproe-
ven in Harfsen al 30 seconden voor-
sprong op Erik Davids opgebouwd. Ik
ga dan echt niet ' kalmer aandoen'.
Gewoon er vol voor gaan, dat is de be-
ste manier om de concentratie te be
waren.

De wedstrijd in Harfsen vond ik trou-
wens niet zwaar. Het parcours was
door de goede weersomstandigheden
van de laatste tijd eerder wat stoffig',
zo zegt Erwin die na afloop van de
race (drie ronden van 65 kilometer) 50
seconden voorsprong had op de huidi-
ge Nederlandse kampioen Erik Davids.
Met alleen nog de KNMV kampioens-
rit in Borculo voor de boeg heeft Er-
win Plekkenpol in de tussenstand 232
punten tegen Erik Davids 222 punten,
De KNMV kampioensrit wordt in twee
afzonderlijke ritten verreden met
start en finish bij Kerkemeyer in Bor-
culo. Komend weekend zijn er geen
wedstrijden. Erwin:' Ik wil deze dagen
gewoon benutten om uit te rusten om
zodoende in Borculo fit aan de start te
verschijnen'.

GEEN LUCHT. GEEN LEVEN.
STEUN HET ASTMA FONDS. GIRO 55055 €
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NATUURST EN

NIEUWSTE

KEUKENMODELLEN
EXCLUSIEVE WAND- EN

VLOERTEGELCOLLECTIE

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

HoLfSLAG
i RUURLO

Spoorstraat 28
0573 - 452 000

IE5EN puimr
Sporteokken

SCHOENMODE
BaaMxptoin 6, WéW{0314)681378

_ DorpMfrut 4,Vbrden{0575)553006

www.Gie8en.Shoes.nl SGtesen@Shoes.nl

KE5EKVEEK VROEGTIJDIG VOOK

vanaf 14.00 uur

3-gangen keuzemenu van onze

hjM%eUccuwt € 1 5,00 p.p.

kinderen t/m 6 jaar € 7,50 p.p.

of

28,50

kinderen t/m 6 jaar c 1 2,50 p.p.
vanaf 16.00 uur alleen op reservering.

KIP- EN SCHNITZELFARM
20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,

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

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.
Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

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

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

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Dlburgen

Dl C ROE N CADEiAUWI K N
BIJ SI N K.

om wNor t v

Nu vanaf
i • : . i

paratie; itroëi

De Citroen \-*ó La vie e

Normaal -
Cadeau korting:

Nu vanaf €12.390
/cl- Mobilit'

paral

De Citroen {^Q. Technologie komt tot leven

Normaal vanaf: € 18.490
Cadeaukorting: € 1.250

Nu vanaf € 17.240

De Citroen

Normaal vanaf:
Cadeaukorting

Nu vanaf

€ 26.590
€ 2.000

€ 24.590

Eurocasion

OP
GEBRUIKTE AUTO'S
EN DEMONSTRATIE

AUTO'S

LPG

VOOR

JNCLÜSIEF MONTAGE

auto's vanaf 7500
vraag naar de voorwaarden

Kijk op www.ruesink.nl voor ons totale occasionaanbod.

QRUESINK
UW GARANTIE VOOR TOPPRESTATIES

Grutbroek 6, Doetinchem, tel. 0314-323500.

De Venterkamp 11, Ruurlo, tel. 0573-452004.

De Stoven 16a, Zutphen, tel. 0575-570075.

Hendrik ter Kuilestraat 175-b, Enschede, tel. 053-4308006.

Laarstraat 33, Goor, tel. 0547-274018

www.ruesink.nl CITROEN
'Uitsluitend verkrijgbaar op de Ligne Prestige. Afgebeelde modellen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Elke nieuwe Citroen heeft 2 jaar
fabrieksgarantie, 3 jaar Citroen Assistance en 12 jaar garantie tegen corrosie van binnenuit. Gecombineerd brandstofverbruik varieert van 4,1 L/100km (24,4 km/L) tot 10,0 L/IOOkm (10,0 km/L). CCVuitstoot varieert van 108 tot 238 gr/km.
Financieringen worden verstrekt door Citroen Financiering, toetsing en registratie bij het BKR in Tiel. De acties zijn geldig t/m 31 december 2005. Uiterste registratiedatum is 28 februari 2006. Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig bij de aan de
actie deelnemende Citroen verkooppunten. Fleetklanten zijn uitgesloten van deze aanbiedingen. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. Zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. Citroen prefereert Total, Bel voor informatie

gk op www.citroen.nl



IK
gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie

Jaargang 1
Nr.46
15 november 2005

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

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

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

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

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Recreatie en toerisme, Communicatie,
voorlichting en promotie, Openbare
orde en veiligheid, Handhaving,
Algemeen Juridische en Bestuurszaken
en Dualisering

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

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

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

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

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

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

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

Informatieavond nieuw bestemmings-
plan 'Buitengebied Hengelo/Vorden'
op 17 november

Al in 2001 hebben de voorontwerp-
bestemmingsplannen voor de bui-
tengebieden van de voormalige
gemeenten Vorden en Hengelo in
het kader van inspraak ter inzage
gelegen. Dit heeft destijds een
stroom aan reacties opgeleverd.
De periode daarna is vooral gebruikt
vooroverleg met vertegenwoordi-
gers van rijk en provincie. Aanvan-
kelijk waren deze instanties van
oordeel dat de plannen veel te ruim
waren opgezet, teveel mogelijkhe-
den voor nieuwe ontwikkelingen
gaven en er te weinig aandacht was

voor de bescherming van waarde-
volle bos- en natuurgebieden. Dit
heeft geleid tot de nodige aanpas-
singen. Ook het Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers en het
nieuwe Streekplan Gelderland 2005
hebben hun invloed gehad op de
inhoud van de plannen. Na de
gemeentelijke herindeling zijn beide
voorontwerpbestemmingsplannen
samengevoegd tot één plan. Inmid-
dels is het zover dat het ontwerp-
bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden' ter inzage gelegd
kan worden. Voorafgaande aan de

Michel Hulsman wint Mp3 speler
Gemeente aan de slag met jeugdbeleid

Michel Huisman uit Vorden is
15 jaar, gek op vrachtwagens en
heeft een zwak voor dieren. Hij is
de winnaar van de Mp3 speler.
Dit mooie muziekapparaat is door de
gemeente ter beschikking gesteld
voor één van de deelnemers aan de
onlangs gehouden enquête voor het
jeugdbeleid. Uit ruim 800 jongeren
die hieraan hebben meegedaan, is
Michel de enigszins verbaasde ge-
lukkige. Hij had de enquête samen
met z'n moeder ingevuld, maar was
dit eerlijk gezegd alweer een beetje
vergeten. Des te leuker, kun je dus
zeggen. Z'n zus en broertje waren
maar wat jaloers. "Tja", zegt moeder
vlug, "hadden jullie ook maar mee
moeten doen". De vader en moeder
van Michel vonden het best verma-
kelijk dat de eer aan Michel te beurt
was gevallen. "Hij is er ongetwijfeld
heel blij mee, maarvoor zijn gehoor
is het niet zo gezond". Dit vertelde ze
omdat Michel een meervoudige han-
dicap heeft, waardoor hij onder an-
dere moeite met praten en het ge-
hoor heeft. "Maar goed, dan moet hij

'm maar wat zachter zetten, net als
al die andere jongeren die in de bus
en de trein met zo'n 'dreunmachien-
tje' in hun oren zitten", aldus zijn
moeder. We praten wat door over
het jongerenbeleid in de nieuwe ge-
meente Bronckhorst. "Het is best
lastig om voor jongeren een breed
algemeen beleid te maken. Laat
staan om voor de jongeren met een
lichamelijke en/of geestelijke be-
perking hierin een gezamenlijkheid
te vinden. Maar in het algemeen is in
Vorden, op een aantal hangplekken
na, weinig voor jongeren te vinden.
Dat is jammer.

Pluim
Eén onderdeel verdient echter een
pluim in deze gemeente en dat is dat
het vervoersbeleid van Michel goed
is geregeld", zo zegt moeder Huis-
man. Gelukkig wel, want dan kan hij
op de lange weg naar school met
een gerust hart naar zijn nieuwe
Mp3 muziek luisteren. Michel, veel
plezier ermee! Via de enquête, een
chatsessie en een debat met

terinzagelegging is er op 17 novem-
ber a.s. een informatieavond in zaal
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo
Gld. De avond begint om 20.00 uur,
de zaal is open vanaf 19.30 uur. U
bent hiervoorvan harte uitgenodigd.

Hoe is het bestemmingsplan in te
zien?
Om u vooraf alvast inzicht te geven in
de ontwerpplannen, zijn een korte
toelichting, kaartmateriaal en een
overzicht van de maten en mogelijk-
heden in het ontwerpbestemmings-
plan buitengebied, gebied Vorden en
Hengelo Gld., op de website van de
gemeente geplaatst. In het overzicht
zijn voor de thema's landbouw,
wonen, functiewijziging, recreatie en
niet-agrarische bedrijvigheid de be-
langrijkste mogelijkheden binnen de
belangrijkste (gebieds)bestemmin-
gen 'agrarisch gebied met natuur-
en landschapswaarden', 'agrarisch
gebied met hoge natuur- en land-
schapswaarden' en 'bos en natuur-
terrein' op een rijtje gezet. De lijst is
niet volledig. Als u exact wilt weten
wat mag, moet u alle kaarten en de
gehele tekst van het bestemmings-
plan raadplegen. Dit ligt ter inzage
vanaf 21 november a.s. bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwik-
keling in het gemeentekantoor.

Het uittreksel uit de ontwerpplan-
nen, kaartmateriaal en de procedu-
rebeschrijving zijn te vinden op de
website www.bronckhorst.nl onder:
infobalie/plannen en projecten/bp
buitengebied bronckhorst.

jongeren en overleggen met bij de
jeugd betrokken organisaties heeft
de gemeente gegevens verzameld.
Deze worden meegenomen in
het nieuwe jeugdbeleid, waar
de gemeente nu mee aan de
slag is.

Provincie stelt geld
beschikbaar voor
verbreden fietspad
Zelhem/Ruurlo
Het fietspad tussen ZelKem en
Ruurio (langs de doorgaande weg
N315) is smal en daardoor niet
veilig. Ook heeft al jaren geen groot
onderhoud plaatsgevonden op dit
pad dat eigendom is van de provin-
cie. Op verschillende plekken is het
asfalt daardoor brokkelig geworden
en er komen boomwortels door-
heen. De voormalige gemeente
Zelhem heeft in 1987 al bij de pro-
vincie de wens aangekaart het fiets-
pad te verbreden. Vorige week
stemde de provincie hier mee
in en stelde 8 miljoen euro be-
schikbaar voor het realiseren
van het plan.

Blij
Wethouder Peter Glasbergen: "Wij
zijn hier erg blij mee. Ambtenaren,
fracties in onze gemeenteraad en ik,
als wethouder, hebben bij de provin-
cie duidelijk aangegeven dat het van
groot belang is het fietspad te
verbreden en daardoor veiliger te
maken voor gebruikers. Dat geldt
ook voor onze collega's in Berkel-
land en aanwonenden. Onze visie
wordt nu door een groot aantal
partijen in Provinciale Staten ge-
deeld. Zij hebben de gedeputeerde
opdracht gegeven werk te maken
van de verbreding en verbetering
van het fietspad." Eerder dit jaar
zag het er nog naar dat uit de
provincie het fietspad niet wilde
verbeteren, maar de voorkeur
gaf aan andere fietspaden in de
provincie. Na de lobby is dit
dus teruggedraaid.

Informatieavond
reconstructie
Wichmondseweg
Baak goed bezocht

Zaal Herfkens was vol tijdens de
informatieavond die de gemeente
op 8 november organiseerde over
de reconstructie van de Wich-
mondseweg en de Pastoriestraat
in Baak. Wethouder Glasbergen
en medewerkers van de gemeen-
te hebben veel vragen van aanwe-
zigen beantwoord.

Inspraak tot 8 december a.s.
Burgemeester en wethouders
verlenen tot 8 december inspraak
op het reconstructieplan. U kunt
het plan inzien op de afdeling
Openbare werken in het gemeen-
tekantoor.Tot en met 8 december
kunt u uw zienswijze schriftelijk
kenbaar maken aan b en w. Deze
reacties en de reacties uit de in-
formatieavond worden betrokken
bij het vaststellen van het defini-
tieve ontwerp.



Verstrekking uit en geheimhouding van persoonsgegevens in GBA
De GBA is de gemeentelijke basisad-
ministratie voor persoonsgegevens.
Van iedere inwoner van Nederland is
in de GBA een elektronische per-
soonslijst aangelegd. Deze lijst be-
vat alle belangrijke gegevens van
een persoon en wijzigingen daarop.
Zoals naam, geboortedatum, adres,
huwelijk, kinderen en datum van
overlijden. Uw administratieve le-
vensloop dus. Het bijhouden van de
GBA is een taak van gemeenten.
Gemeenten wisselen indien nodig
(bijvoorbeeld bij een verhuizing) de
gegevens uit de GBA uit via een be-
veiligd elektronisch netwerk. Ook de
levering van persoonsgegevens aan
buitengemeentelijke (overheids)in-
stellingen loopt via dit netwerk.

Wie maken er gebruik van de
gegevens in de GBA?
Afnemers
Allereerst maken alle gemeentelijke
organisaties gebruik van de per-
soonsgegevens in de GBA. Maar ook
andere (semi-)overheidsinstanties
zoals bijvoorbeeld de Belasting-
dienst, de Rijksdienst voor het Weg-
verkeer, de Sociale Verzekerings-
bank (in verband met de AOW en de
Kinderbijslag), het ministerie van
Justitie en notarissen hebben deze
basisgegevens nodig, zodat zij de
aan hen (wettelijk) opgedragen
taken goed kunnen uitvoeren. Deze
gebruikers van de persoonsgege-
vens worden afnemers genoemd.
Het is niet mogelijk dat u aan de
gemeente vraagt om uw persoons-
gegevens voor deze afnemers
geheim te houden! De gemeente is
verplicht om deze gegevens te ver-

strekken. Wel kunt u aan ieder van
deze instellingen afzonderlijk vra-
gen om uw gegevens voor anderen
geheim te houden dan wel er zeer
zorgvuldig mee om te gaan in het
belang van uw privacy.

Derden
Met derden worden bedoeld alle
andere instellingen of personen
dan een afnemer of de burger zelf.
Er zijn drie soorten derden.

Bijzondere derden:
Er zijn ook derden-die in de Wet GBA
vanwege hun taken zijn gelijkgesteld
met afnemers. Het betreft hier der-
den die een bijzonder maatschappe-
lijk belang dienen. Hierbij kan wor-
den gedacht aan pensioenfondsen,
instellingen en voorzieningen voor
onderwijs, gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening.
Deze groep derden wordt aangeduid
als 'bijzondere derden'. Sinds 1 sep-
tember 2001 zijn daaraan toege-
voegd: kredietinstellingen, effecte-
ninstellingen, verzekeraars en be-
leggingsinstellingen. Zij mogen de
gegevens uitsluitend gebruiken om
gerechtigden op opvorderbare gel-
den, effecten of goederen ter bena-
deren. De levering van gegevens aan
de 'bijzondere derden' gaat via het
GBA-netwerk. Geheimhouding voor
deze 'bijzondere derden' is niet mo-
gelijk. De gemeente is verplicht om
de gevraagde gegevens te verstrek-
ken. Hierop is één uitzondering: de
Stichting Interkerkelijke Ledenad-
ministratie (SILA). De SILA is een
samenwerkingsverband van kerkge-
nootschappen of andere genoot-

schappen met een geestelijke
grondslag en houdt gegevens bij
voor de ledenadministratie van de
aan dit samenwerkingsverband
deelnemende kerken. Deelnemers
zijn: de Nederlands Hervormde
Kerk, de Gereformeerde Kerken in
Nederland, de Evangelisch Lutherse
Kerk, de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit, de Oud-katholieke Kerk,
de Molukse Kerk, de Noodgemeente
Maluku die Belanda en de Vrije
Katholieke Kerk. Sinds kort neemt
ook een aantal parochies van de
Rooms-katholieke Kerk deel aan de
SILA. Het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft bepaald welke gegevens aan
de SILA mogen worden verstrekt.
De overige kerkgenootschappen en
parochies van de Rooms-katholieke
Kerk die nog niet zijn aangesloten bij
de SILA vallen onder de categorie
'vrije derden'. Indien u kiest voor
geheimhouding ten aanzien van de
SILA, betekent dit ook absolute
geheimhouding. Er worden door de
gemeente dan onder geen enkele
voorwaarde gegevens verstrekt.

Verplichte derden:
Naast afnemers bestaan er instel-
lingen of personen die voor de uit-
voering van algemeen verbindende
voorschriften ook gebruik moeten
maken van de juiste persoonsgege-
vens, maar die in de Wet GBA geen
afnemer worden genoemd. Het gaat
hier bijvoorbeeld over een faillisse-
mentscurator of een advocaat. Deze
instanties en personen worden 'ver-
plichte derden' genoemd. Het is in
principe mogelijk om voor deze

Brandweer Bronckhorst adviseert: veilig de winter door

Laat uw schoorsteen één keer per jaar
nakijken en indien nodig schoonmaken.
Zo voorkomt u schoorsteenbrand!

De winter is in aantocht, een periode
van lange en koude avonden. Bij
koud weer doet iedereen er meestal
van alles aan om er binnen warm-
pjes bij te zitten. Soms met meer ge-
volgen dan het warmer worden in
huis. Elk jaar weer levert het stop-
pen van kieren en gaten met oude
kranten en handdoeken in combina-
tie met slecht onderhouden gastoe-
stellen dodelijke slachtoffers op.
De brandweer van Bronckhorst zet
enkele oorzaken en tips voor u op
een rijtje.

Bij een onvolledige verbranding van
bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen
ontstaat koolmonoxide. Een zeer
giftig gas dat 250 maal sneller in het
bloed wordt opgenomen dan zuur-
stof. Het CO is een sluipmoorde-
naar: je ruikt en proeft het niet en
voor je het weet ben je bewusteloos.

(Bad)geiser
Een geiser moet het aardgas, dat
toegevoerd wordt, kunnen verbran-
den. Daar is zuurstof voor nodig. Is
er te weinig zuurstof, dan verbrandt
niet alles en vormt zich koolmonoxi-
de. Mogelijke indicaties om het
gevaar aan te zien komen zijn:
• in de geiser zelf is de vlam oranje

en brandt hoger dan normaal
• door de vrijkomende waterdamp,

die niet via de afvoer verdwijnt,
beslaan de ramen

Preventie
Het jaarlijks laten controleren van
uw (bad)geiser door een erkend in-
stallateur is een goede preventieve
maatregel. De vlam van een goed af-
gesteld gastoestel is blauw. Ook het
afvoerkanaal moet schoon en in or-
de zijn. Daarnaast moet er voldoen-
de lucht toegevoerd worden. Tegen-
woordig zijn er ook zogenoemde
gesloten geisers op de markt. Deze
apparaten zorgen zelf voor voldoen-
de zuurstof, zodat er nooit sprake
kan zijn van koolmonoxidevorming.

Centrale verwarmingsinstallaties/
gaskachels
Voor de centrale verwarmingsketel
in uw huis of een gaskachel in uw
huiskamer geldt hetzelfde als voor
een (bad)geiser. Een dodelijk onge-
val deed zich voor in een nieuw-
bouwwijk elders in ons land waar
een jong gezin om het leven kwam.
De woning was nog maar een jaar
oud en uitstekend geïsoleerd. Een
centraal afzuigsysteem zorgde voor
het afvoeren van de lucht uit de wo-
ning. In verband met de kou werd
echter de aanvoerbuis van frisse
lucht met een handdoek dichtge-
stopt. In zo'n geval heeft de cv-ketel
binnen een paar uur alle zuurstof uit
de woning verbrand en wordt kool-
monoxide gevormd.

Tip
Vooral in nieuwbouwwoningen is
door goede isolatie geen natuurlijke
ventilatie (kieren en gaten) meer
aanwezig. Daarom mogen luchtaan-
en -afvoer nimmer worden afgeslo-
ten. Ook niet bij een zeer koude win-
ter. Let ook op de afzuigventilator van
de keuken, centrale afzuiging van
keuken, wc en badkamer. Zorg er-
voor dat de afvoer van de geiser op
het gasafvoerkanaal is aangesloten
en niet op het ventilatiekanaal. Bij
oudbouw komen mensen soms in de
verleiding om - bij extreme kou -
kieren en gaten met kranten of lap-
pen dicht te stoppen. Niet doen. want
de zogenoemde natuurlijke ventilatie

is dan niet meer aanwezig, terwijl er
ook op geen andere manier geventi-
leerd wordt. Ook het structureel
dichtmaken van kieren en naden met
behulp van kitafdichting en tochts-
trips levert gevaar op wanneer er
geen alternatief lucht aan- en afvoer-
systeem voor in de plaats komt.

Schoorsteen
Vervuiling door nestmaterialen,
specie, stenen of slechte kwaliteit
van het kanaal kan er toe leiden dat
de schoorsteen vervuild of verstopt
raakt. Ook door het stoken kan een
schoorsteenkanaal zodanig verstopt
raken dat het dichtslibt. De verbran-
dingsgassen stromen bij een
verstopte schoorsteen rechtstreeks
uw kamer in.

Tip
Een schoorsteen waarbij kolen, olie
of hout gestookt wordt moet tenmin-
ste 1x per jaar geveegd worden. Een
schoorsteen voor een gasgestookt
kanaal moet ieder jaar worden
nagezien en zonodig geveegd.
Informatie over aangesloten schoor-
steenvegers in uw buurt vindt u via
dé Gouden Gids of de Algemene
Schoorsteenvegers Patroonsbond in
Amsterdam.

Koolmonoxidemelder
Bij diverse doe-het-zelf zaken zijn
sinds kort elektronische koolmo-
noxidemelders verkrijgbaar. De
melder gaat af met een krachtige
sirene, bij een te hoog percentage
koolmonoxide in de lucht. Volg de
montagevoorschriften goed op!

Keuringen gasinstallatie
U kunt door uw energiebedrijf tegen
een geringe vergoeding een veilig-
heidsonderzoek laten uitvoeren.

Meer info?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling preventie
van de brandweer Bronckhorst op
het gemeentehuis, tel. (0575)
750228.

categorie om geheimhouding te
verzoeken. Wanneer een 'verplichte
derde' echter om uw gegevens
vraagt, zal het gemeentebestuur een
afweging moeten maken tussen uw
belang en het algemene belang van
de aanvrager. Het gemeentebestuur
zal in voorkomende gevallen echter
altijd om uw zienswijze vragen, voor-
dat wordt besloten om tot verstrek-
king van gegevens over te gaan.
Tegen een besluit tot verstrekking
staat beroep bij de rechtbank open.

Vrije derden:
Buiten deze zogeheten 'verplichte
derden' zijn er ook instanties en
personen die 'vrije derden' worden
genoemd en gegevens van u kunnen
opvragen uit de GBA. Gemeenten
kunnen uitsluitend onder strenge
voorwaarden niet commerciële in-
stellingen en particulieren, als vrije
derde bij gemeentelijke verordening
aanwijzen. De gegevens worden uit-
drukkelijk voor publieke doeleinden
verzameld. Overigens mag een ge-
meente op grond van de Wet GBA
aan deze 'vrije derden' niet méér
verstrekken dan de volgende gege-
vens: naam, naam (gewezen) echt-
genoot/geregistreerde partner,
naamgebruik, adres, gemeente van
inschrijving, geboortedatum en
overlijdensdatum. Indien u kiest
voor geheimhouding van uw gege-
vens voor de 'vrije derden' dan bete-
kent dit absolute geheimhouding.
Elk verzoek van een 'vrije derde'
om gegevensverstrekking wordt
dan onmiddellijk afgewezen.

Hoe kunt u om geheimhouding van
uw persoonsgegevens verzoeken?
Op het gemeentehuis, bij de afdeling
Publiekszaken, en via www.bronck-

horst.nl kunt u het formulier 'Ver-
zoek geheimhouding persoonsgege-
vens' verkrijgen. U kunt dit formulier
invullen en zo het verzoek indienen
bij afdeling Publiekszaken. U dient
zich bij de indiening van het verzoek
te legitimeren, denk er dus aan een
legitimatiebewijs mee te nemen, of
een kopie bij te sluiten. In het
verzoek kunt u aangeven voor welke
categorieën u geheimhouding wilt.
Het gemeentebestuur zal zo spoedig
mogelijk aan uw verzoek voldoen.
U ontvangt hiervan een schriftelijke
bevestiging. Een geheimhoudings-
verzoek geldt tot het moment dat
u het verzoek intrekt.

Wie mag het verzoek indienen?
Het verzoek kan naast ingeschre-
vene ook door de ouders, de voog-
den of verzorgers voor minder-
jarigen jonger dan 16jaarworden
gedaan. De curator van een onder
curatele gestelde kan eveneens een
dergelijk verzoek doen. Het verzoek
is niet gebonden aan voorwaarden.

Let op!
Het verzoek om geheimhouding
heeft alleen betrekking op uw
persoonsgegevens die zijn geregi-
streerd in de gemeente waar u het
verzoek indient. Indien u wenst
dat bijvoorbeeld uw vorige woon-
gemeente(n) ook geen gegevens
verstrekt, dient u tevens een
verzoek te richten aan die
betreffende gemeente.

Meer info?
Voor meer informatie over de GBA
en de geheimhouding van persoons-
gegevens kunt u terecht bij de
afdeling Publiekszaken van de
gemeente, tel. (0575) 75 02 50.

Gemeente organiseert op 23 november a.s.
informatieavond voor nieuwe inwoners

Op 23 november a.s. organiseert de
gemeente Bronckhorst een speciale
informatieavond voor nieuwe inwo-
ners (mensen die vanaf 1 januari
t/m november in de gemeente zijn
komen wonen). De avond begint om
20.00 uur en vindt plaats in zaal
Langeler. Spalstraat 5 in Hengelo
Gld. Begin november ontvingen
nieuwe inwoners hiervoor een per-
soonlijke uitnodiging. Ook inwoners
die daarna in Bronckhorst zijn ko-
men wonen, zijn van harte welkom.
Tijdens de avond stelt het college
van burgemeester en wethouders
zich nader aan haar nieuwe inwo-
ners voor, vertellen zij hoe de ge-
meentelijke organisatie werkt en
komt aan de orde waar de gemeen-
te haar inwoners mee van dienst
kan zijn. Dit laatste wordt nog dui-
delijker als de bezoekers daarna
langs één van de kraampjes lopen

waar medewerkers van de verschil-
lende afdelingen aanwezig zijn. Hier
kunnen nieuwe Bronckhorsters in-
formatie krijgen over waar ze bij-
voorbeeld aan moeten denken als
ze gaan (ver)bouwen, hoe de
gemeente omgaat met jongeren,
ouderen, het verenigingsleven in de
gemeente, afval en het openbaar
groen, maar ook hoe een inwoner in
aanmerking kan komen voor voor-
zieningen als hij of zij minder mobiel
is etc. De avond wordt afgesloten
met een hapje en drankje en duurt
tot ongeveer 22.00 uur.

Bent u één van onze nieuwe
inwoners?

De gemeente begroet u graag
op 23 november a.s. in zaal
Langeler.



Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Keijenborg, 12 november 2005 vanaf 15.00 tot 17.30 uur, optocht en sinterklaasmiddag,

verzameling op het Booltinkplein, vanaf daar per optocht (via Past. Thuisstraat, Geltinkweg,
Koldeweiweg, Teubenweg, St.Bernardusstraat, Pastoriestraat, Kerkstraat, St Janstraat)
naar zaal Winkelman

• Zelhem, 10 december 2005 vanaf 22.00 tot 01.00 uur, live-muziek, eetcafé De Groes,
Stationsstraat 2

• Zelhem, 30 december 2005 vanaf 21.00 tot 01.00 uur, live-muziek, eetcafé De Groes,
Stationsstraat 2

• Baak, 31 december 2005 vanaf 10.00 tot 18.00 uur, carbid schieten, Walterslagweg 1B
• Hengelo Gld., 31 december 2005 vanaf 11.00 tot 16.00 uur, carbid schieten, Ellenkampdijk 1
• Hengelo Gld., 31 december 2005 vanaf 11.00 tot 20.00 uur, carbid schieten, Lankhorsterstraat 1
• Hengelo Gld., 31 december 2005 vanaf 12.00 tot 16.00 uur, carbid schieten, evenementen-

terrein de Hietmaat, Zelhemseweg 13
• Vorden, 31 december 2005 vanaf 15.00 tot 17.00 uur, melkbusschieten (in privéverband),

Gazoorweg 2A
• Toldijk, 31 december 2005 vanaf 15.00 tot 20.00 uur, carbid schieten, Kruisbrinkseweg 18
• Vorden, 31 december 2005 vanaf 15.00 tot 20.00 uur, carbid schieten, van de Almenseweg 18

naar de aan de overkant liggende weilanden
• Zelhem, 1 januari 2006 vanaf 00.00 tot 05.00 uur, oud en nieuw feest, eetcafé De Groes,

Stationsstraat 2
• Vorden, 8 april 2006 vanaf 08.00 tot 18.00 uur en 9 april 2006 vanaf 08.00 tot 20.00 uur,

concours voor paarden en pony's, kasteelweide aan de Horsterkamp
• Hengelo Gld., U juli 2006 vanaf 20.00 tot 02.00 uur, lokale helden muziekfestijn met lokaal

talent, Veenmarktstraat achter perceel Spalstraat 5

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

Bouwvergunningen
• Drempt, Roomstraat 8, bouwen schuur
• Hengelo Gld., Baaksevoetpad 5, geheel plaatsen (particulier) zwembad
• Hengelo Gld., Berkendijk 2, geheel vergroten woning
• Hengelo Gld., Molenenk 5a, gedeeltelijk vergroten bedrijfshal
• Hengelo Gld., Gietelinkdijk 1, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., Waarleskamp 24, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., Westerstraat 70, gedeeltelijk vergroten woonkamer
• Hoog-Keppel. Burgemeester van Panhuysbrink 1, gedeeltelijk veranderen voormalig

gemeentehuis voor de toepassing van een praktijk voor fysiotherapie
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 22, verbouwen/uitbreiden woning; realiseren uitbouw en

plaatsen dakkapel
• Hummelo, Dorpsstraat 9, gedeeltelijk plaatsen gevelaanduiding
• Keijenborg, Sintjansstraat 65, bouwen berging
• Keijenborg, Wolsinkweg 3, bouwen woning
• Rha, Rhabergseweg 26, veranderen buitengevel woning
• Steenderen, Bronkhorsterweg 4, geheel plaatsen veranda
• Steenderen, Dorpsstraat 31, gedeeltelijk vergroten woning
• Veldhoek, Veldhoekseweg kavel 1 en 2, realiseren bijkeuken bij de dubbele woning
• Veldhoek, Veldhoekseweg kavelnrs. 3 en 4, 5 en 6, realiseren bijkeuken bij de dubbele

woningen
• Vorden, Biesterveld 82, gedeeltelijk vergroten keuken
• Vorden, Biesterveld 84, gedeeltelijk vergroten keuken
• Vorden, Het Hoge 11, bouwen vrijstaande overkapping
• Vorden, Het Hoge 11 en 13, gedeeltelijk vernieuwen garage/bergingen en verbouwvan

een woning
• Vorden, Kerkstraat 7, 9 en 11, geheel vernieuwen bergingen
• Vorden, Rondweg 1, bouwen berging annex garage
• Zelhem, Jan Steenstraat 52, gedeeltelijk vernieuwen en vergroten woning
• Zelhem, Lageweg 12, oprichten (machinale) timmerwerkplaats
• Zelhem, Ruurloseweg 23a, geheel plaatsen omheining rond zwembad
• Zelhem, Verzet 5, geheel plaatsen carport

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 65a, voor het bouwen van een kapschuur, het betreft een vrijstelling met

toepassing van artikel^, lid 2 respectievelijk artikel 5, lid 5.8., sub f van het geldende bestem-
mingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994', de vrijstelling maakt een hoogte van 5,50 meter
mogelijk voor het bijgebouw en een situering binnen 3 meter uit de voorgevel van de woning

Herbouwplan ligt van 17 november t/m 14 december 2005 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde openingstijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Velhoek, Veldhoekseweg voor de bouwvan één woning, geldend bestemmingsplan

Veldhoek 1983'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 17 november t/m
28 december 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Steenderen, Bronkhorsterweg 4, voor het geheel plaatsen van een veranda, het betreft een

vrijstelling,van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Steenderen 1987'

Het ontwerpbesluit ligt van 17 november t/m 28 december 2005 tijdens de openingstijden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu. Bent u op de genoemde ope-
ningstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een
van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

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

Verleende vergunningen, vrijstellingen en
ontheffingen
Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 7 november 2005:
• Olburgen, Roggeland 7, gedeeltelijk vergroten garage
Verzonden op 8 november 2005:
• Vorden, Het Jebbink 4a, wijziging van bouwen bloemenkas
Verzonden op 9 november 2005:
• Hengelo Gld., Hofstraat 34, veranderen en vergroten woning middels serre en hiermee

vergroting slaapkamer
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 23, plaatsen dakkapel
• Vorden, Wilhelminalaan 13, vernieuwen garage annex bergruimte

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 7 november 2005:
• Olburgen, Zandweide ong., geheel oprichten woning met garage/berging
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 18, gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van een woonboer-

derij met garage/berging, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Biesterveld 9, vergroten garage/bergruimte
• Vorden, Mosselseweg 7, vernieuwen loods/paardenstal, verleend met toepassing van artikel

50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers

• Zelhem, Wolfersveenweg 27. bouwen bijgebouw, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4
van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Verzonden op 8 november 2005:
• Steenderen, Kastanjelaan kavel 74, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 9 november 2005:
• Hengelo Gld., Bleekstraat 2, gedeeltelijk vergroten restaurant
• Vorden, Strodijk 6, geheel vernieuwen schuur/berging, verleend met vrijstelling op grond van

de artikelen 15 en 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 10 november 2005:
• Halle, Dorpsstraat 21 t/m 27 en Kerkstraat 2 t/m 6, bouwen 3 woningen en realiseren

10 appartementen en commerciële ruimten, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,
lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(niet in samenhang met bouwvergunning)
Verzonden op 9 november 2005:
• Vorden, Kostedeweg 10, voor wijziging van de agrarische activiteiten in opslag van partytenten

(in de wagenloods), bestemmingsplan Vorden 'Buitengebied 1982'

Sloopvergunningen
Verzonden op 10 november 2005:
• Halle, Varsseveldseweg 8, slopen vloer van schuur
• Hengelo Gld., Veldhoekseweg 25a, slopen bergruimte/opslagruimte, komt asbesthoudend

a f va l vrij
• Vorden, Galgengoorweg 14. slopen garagedak
• Zelhem, Hummeloseweg 37 en 37a. slopen bedrijfspand en woning, komt asbesthoudend

afval vrij
• Zelhem, Rubensstraat 8, slopen bijkeuken en garage
• Zelhem, Ruurloseweg 22, slopen woning en tuinbouwkas, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 11 november 2005:
• Halle, Hofstraat 10, voor het vellen van één ceder, één spar en één prunus. Geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 10, voor het vellen van één berk en drie eiken. Herplantplicht
• Hengelo Gld., Banninkstraat 46, voor het vellen van vijf berken en twee coniferen.

Herplantplicht
• Hengelo Gld., Sarinkkamp 30, voor het vellen van één esdoorn. Herplantplicht
• Hoog-Keppel, Brinkenhorst 5, voor het vellen van twee berken. Geen herplantplicht
• Hummelo, Dorpsstraat 11, voor het vellen één berk. Herplantplicht
• Hummelo, Korte Broekstraat, voor het vellen van diverse bomen. ,
• Keijenborg, Hengelosestraat 23, voor het vellen één ceder. Geen herplantplicht
• Steenderen, Covikseweg 10, voor het vellen van één berk. Herplantplicht
• Vorden, Almenseweg 60, voor het vellen van één beuk. Herplantplicht
• Vorden, de Stroet 11, voor het vellen van één goudiep. Herplantplicht
• Vorden, Willem Alexanderlaan 9, voor het vellen van één tam'me kastanje. Geen herplantplicht
• Zelhem, Jacob Ruysdaelstraat 12. voor het vellen één apeboom. Geen herplantplicht
• Zelhem, Oranje Nassaustraat 1, voor het vellen van één esdoorn. Geen Herplantplicht
• Zelhem, Priesterinkdijk 8a, voor het vellen van 3 berken. Herplantplicht
• Zelhem, Ruurloseweg 1. voor het vellen van één esdoorn. Herplantplicht
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 23. voor het vellen van één grove den. Geen herplantplicht
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 37, voor het vellen van één lijsterbes. Geen herplantplicht
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Zelhem, Vinkenkamp, voor het vellen van diverse bomen. Herplantplicht
Zelhem. Wissselt 38, voor het vellen van één berk. Herplantplicht

Mogelijkheden voor bezwaar

Tegen de verleende vergunningen, ontheffingen en toewijzing kunnen rechtstreeks belang-
hebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie
datum bij de bekendmaking), een bezwaarschrift indienen bij b en w. De stukken liggen
tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu,
Openbare werken of Ruimtelijke en economische ontwikkeling. In h'et bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw onder-
tekening. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met
uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo Gld., in verband met het houden van een off-road ontspanningsrit voor motoren is de

Veldermansweg op 27 november 2005 vanaf 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor het verkeer
• Vorden, in verband met het leggen van een transportleiding door waterbedrijf Vitens zijn de

Wientjesvoortseweg, vanaf de Galgengoorweg tot de oude Borculoseweg, en de Oude
Borculoseweg, vanaf de Wientjesvoortseweg tot de Almenseweg, afgesloten voor het verkeer
vanaf 12 november t/m 19 december 2005. Met de graafwerkzaamheden wordt begonnen aan
de Wientjesvoortseweg nabij de Galgengoorweg

Voor alle tijdelijke verkeersmaatregelen geldt dat de aangegeven tijden zoveel langer of korter
duren als wenselijk is en dat de aanwonenden en bedrijven bereikbaar blijven.

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005; Z.E.-weg 33b'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005; Z.E.-weg 33b' ligt van
17 november t/m 28 december 2005 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op de bouw van een nieuwe bedrijfshal en daarnaast het bestemmen
van de onderliggende gronden van het plangebied voor 'Bedrijfsdoeleinden', waarbij de uitoefe-
ning van een fietsen-, bromfietsen- en motorfietsenbedrijf wordt toegestaan.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005'
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 21 november 2005 t/m 1 januari 2006 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de voormalige gemeenten
Hengelo en Vorde'n. Dit Ontwerpbestemmingsplan is een samenvoeging van de plannen
Buitengebied van de voormalige gemeenten Hengelo en Vorden die in 2001 als voorontwerp ter
inzage hebben gelegen.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het Ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding Keppelse golfbaan'
Het Ontwerpbestemmingsplan 'Uitbreiding Keppelse golfbaan' ligt van 17 november t/m
U december 2005 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op uitbreiding van de Keppelse golfbaan van 9 naar 18 holes met
bijbehorende voorzieningen.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwferpbestem-
mingsplan schriftelijk kenbaar maken aan de gemeenteraad.

Onherroepelijk bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• Keijenborg Noord 2004 Eijkelkamp'. Dit plan heeft betrekking op de bouwvan twee woningen

op percelen gelegen tussen de Koldeweiweg en de Hengelosestraat. Het plangebied maakt
momenteel deel uit van de tuin, behorende bij het perceel Koldeweiweg 6 in Keijenborg

• Bronkhorst 2004'. Het plan heeft betrekking op de actualisatie van het bestemmingsplan
'Bronkhorst 1984' en voorziet in een aanvullende regeling voor de mogelijkheid tot vestiging
van nieuwe winkels, horecavoorzieningen en aan-huis-gebonden beroepen, die meer is toege-
spitst op de feitelijke situatie

De onherroepelijke bestemmingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Aangezien de plannen nu onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Wet milieubeheer
Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 17 november t/m 28 december
2005 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer
ter inzage:
• Vonden, Dienstenweg 5, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer

waarop het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van toepassing is. De inge-
diende melding heeft betrekking op een autowasplaats

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften betreffende
het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer.

Ontwerpbesluit tot aanpassing van de voorschriften art. 8.23 Wm en
afd.3.4Awb
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 17 november t/m 28 december
2005 tijdens de openingstijden ter inzage het ontwerpbesluit voor het ambtshalve aanpassen van
de voorschriften van de milieuvergunning van:
• Zelhem, Baaksekampweg 3, betreffende de onder nr WM993 verleende vergunning voor een

veehouderij

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 29 december 2005. Indien u dat wenst, worden uw
persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke bedenkingen, niet bekend gemaakt. U moet
dat dan wel, tegelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan
de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Besluiten art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 17 november t/m 28 decem-
ber 2005 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo Gld., Moatweg 6, voor: een uitbreidingsvergunning voor een vleesvarkensbedrijf
• Keijenborg, Hengelosestraat 2, voor: een wijzigingsvergunning voor uitbreiding van de inrich-

ting met de opslag van calciumcarbide
• Vorden, Galgenoorweg 3, voor: een revisievergunning voor een dierenpension
• Steenderen, Landlustweg 2, voor: het stellen van nadere eisen voor de opslag van calciumcarbide

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.
Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.degenen die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de

eerdere ontwerpbesluiten
d.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 29 december 2005.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwei 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.

Inspraak verzoek vaststelling hogere grenswaarde voor be-
stemmingswijziging deel pand Toldijkseweg 11 Steenderen

B en w van Bronckhorst maken bekend dat van 17 november t/m 7 december 2005 voor een ieder
op het gemeentekantoor gedurende de openingstijden de volgende stukken ter inzage liggen:
• een ontwerpverzoek met bijlage(n), gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland tot vast-

stelling van een hoger grenswaarde op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor een
bestemmingswijziging van een gedeelte van het bestaande pand (van 1 Daar 2 woningen) aan
de Toldijkseweg 11 in Steenderen

Gedurende een termijn van vier weken wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen
over het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken. Ook vindt op 24 november a.s., om 10.30 uur in
het gemeentekantoor een openbare zitting plaats waarbij iedereen in de gelegenheid wordt
gesteld opmerkingen over het ontwerpverzoek te maken. Wanneer u van de openbare zitting
gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit telefonisch kenbaar te maken aan de heer
P. Roerdink van de afdeling Bouwen en milieu, tel. (0575) 75 03 12. Schriftelijke reacties kunt u
richten aan b en wvan Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo.

Toezichthouders aangewezen
B en w hebben de heren H. Aalders en F. Eggink, medewerkers van de gemeente Bronckhorst,
aangewezen als toezichthouders voor de Algemene plaatselijke verordening.

v«»»«
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Inwerkingtreding beleidsregels voor GSM- en
UMTS-antenne(drager)s
De gemeenteraad respectievelijk b en w hebben de volgende beleidsregels vastgesteld:
• Beleidsregels voor het verlenen/weigeren van medewerking aan de (voorbereiding van) herziening

van bestemmingsplanvoorschriften voor het plaatsen van GSM- en UMTS-antennedragers

• Beleidsregels voor het verlenen'/weigeren van vrijstelling van bestemmingsplanvoorschriften

voor het plaatsen van GSM- en UMTS-antennedragers
• Beleidsregels voor de beoordeling van verzoeken om vergunning voor het plaatsen van

GSM- e'n UMTS-antenne(drager)s op. in of aan gemeentelijke monumenten

Deze beleidsregels liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en zijn tegen betaling van de kosten
verkrijgbaar. De beleidsregels treden in werking vanaf 17 november 2005.

De grootste tegelverkoop in de Achterhoek
van vele merken wand- en vloertegels

De beste
kwaliteit
tegels,

tegen de
laagste
prijs.

Alles op
voorraad:
40.000 m ,

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

Den Sliem 85 - GROENLO

Tel. 0544-466811
verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

Openingstijden:
ma. t/m do.:

8.00 - 18.00 uur.
vr: 8.00 - 21.00 uur.

zat.: 9.00 - 16.00 uur.

Koopzondag op 2O november 2OO5
bij GOOSSenS Atomioa Alleen onderstaande

kortinaen tussen 12.OO-17.OO uur

yj l^^wv^ J^*"™

0aB|omson,UfeUne,Kielvikec

. spijkerbroeken bram's Paris € ̂  OJ.

Ö€2395
K nu 2 voor €47,50

a €28,95 15o/o
. KadO-artikelen o.a. kaarsen, pyramides, glaswerk - * O

. Tuinmeubelen laatste showmodell *i ^ gQ%

Kussens bl| aankoop van 4 stuks ^ ̂ ^

Tuinbeelden op=op

OD verdere assortiment geldt die middag
ALTIJD 10°/o kortingmü!

op=op

GOOSSEN
Steenderenseweg 11 - Hengelo Gld. Tel. O575 - 46 21 39

Koopweekend
zaterdag 19 en

zondag 20 november
van 10.00 tot 17.00 uur

Wij willen deze feestvreugde graag met u delen:

* Stapt u bij ons binnen dan verwelkomen
wij u graag met een hapje en een drankje

* Voor onze klantenkaarthouders: tot 45% korting op
de baby/kinderkleding (natuurlijk kunt u zich ook in laten schrijven)

* De kinderwagenafdeling is schitterend vernieuwd!
Bij aankoop/bestelling van uw kinderwagen ontvangt
u de verzorgingstas gratis + een verrassing//

* Bij aankoop/bestelling van uw babykamer ontvangt
u de babymatras gratis + een verrassing!!

't Kraamparadijs, groter dan u denkt!
Welkom bij:

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

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden
Postbus 22,

7250 AA Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575)55 10 86

E-mail: info@contact.nl

agentschappen

Weevers druk

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Tel. (0314)625053

nsen „De Smid"
Bleeksbraatl, Hengelo (GM)
Telefoon (O575) 46 1 3 6O

. Acquisiteur:
FELJX TAKKENKAMP, Telefoon

06-48794212

MEVR VAN VELDHUIZEN.
OKSTENK

Begoniastraat 3, Steenderen
Telefoon (O575) 45 23 98

OOK VOOR STRAATWERK
B.V,

Masselink is gevestigd in Steenderen
en is een gerenommeerd loon-, sloop-
en grondverzetbedrijf,
dat al ruim 50 jaar garant staat
voor ervaring en kwaliteit.
Vanuit deze bestaande werkzaam-
heden wordt door ons ook de
mogelijkheid geboden straatwerk
uit te laten voeren. Zowel voor de
particulier als voor bedrijven. Een to-
taalpakket, want behalve voor het
graafwerk zorgt Masselink ook voor
afvoer van oude grond en levering
van schoon zand en materialen.
Er kan gekozen worden uit een
breed assortiment sierbestrating,
tegels, natuursteen split, tegels of
vloerplaten.

We beschikken over een uitgebreid machine-
park en diverse transportmogelijkheden. Voor

het grondwerk hebben we ondermeer diverse
soorten kranen, hydraulische graafmachines,
bobcats, tnl- en rijplaten en een mobiele puin-
breker. Onze transportmiddelen bestaan onder
andere uit vrachtauto's, diepladers. trailers,
container- en zandwagens.

Voor meer informatie kunt u contact met ons
opnemen (0575-451502) of kunt u terecht op
onze website (www.rnasselinkbv.nl)

MASSELINK BV
LOON-, SLOOP- EN GRONDVERZETBEDRIJF

Covikseweg 3a, 7221 CM Steenderen, Tel.: 0575 - 451502, Fax: 0575-452713,
E-mail: robmasselink@masselinkbv.nl, Web: www.masselinkbv.nl



BRONCKHORSTPAGINA - Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid

In de gemeente Bronckhorst is na
veel overleg en gereken een gedif-
ferentieerd forfait voor de toeris-
tenbelasting tot stand gekomen.
De heer Sjouke Hylkema van Park-
camping De Graafschap nam in de
besprekingen het voorzitterschap
op zich.

Toeristenbelasting wordt geheven
wanneer personen die hun vaste
woonplaats buiten de gemeente heb-
ben, in de gemeente overnachten.
Meestal wordt deze belasting geheven
via beroepsmatige verschaffers van
onderdak, standplaatsen, kampeer-
plaatsen of ligplaatsen. In het laatste
geval spreekt men van watertoeristen-
belasting, waarvoor een aparte veror-
dening moet worden vastgesteld.
Toeristenbelasting wordt door ge-
meenten geheven op grond van een
artikel in de Gemeentewet. Als argu-
ment voor de heffing van toeristenbe-
lasting wordt aangevoerd dat de ge-
meente veel kosten maakt ten behoeve
van recreatie en toerisme. De toeris-
tenbelasting zou voor de gemeente
een tegemoetkoming in die kosten
zijn.
Het tarief is meestal een vast bedrag
per persoon per nacht. Voor de huur-
ders van vaste stand- of ligplaatsen
wordt uitgegaan van vooraf geschatte
aantallen nachten dat de stand- of lig-
plaats wordt gebruikt en van een voor-
af geschat aantal personen.
Het aantal personen hangt dan af van
de grootte van stacaravan of boot.
Voor de vaststelling van het aantal da-
gen wordt meestal uitgegaan van op
bepaalde peildata te houden tellingen.
De gemeente Bronckhorst nam op een
bepaald moment initiatief tot een for-
se verhoging van de toeristenbelas-
ting. Toevallig kwam de heer Sjouke
Hylkema erachter en na wat reken-
werk kwam hij tot de conclusie dat dit
een verhoging van 67 tot soms 200%
was! Voor de algemene commissiever-
gadering vroeg hij spreektijd aan bij
de griffier. Hij maakte zijn bezwaar
kenbaar, maar er werd op dat moment
niets mee gedaan. Toch was dit wél de
aanleiding tot vele gesprekken.
Het overleg begon stroef, want op het
gemeentehuis was men van mening
"de toerist betaalt wel". Soms was de
toeristenbelasting 20% van het kam-
peergeld na doorvoeren van de verho-
ging. Achttien keer kwam de heer Hyl-
kema op het gemeentehuis.
Diverse mensen uit de gemeente
Bronckhorst vergaderden met elkaar.
De heer Ab Boers, namens de gemeen-
te en de heer Sjouke Hylkema, voorzit-
ter van het Recron recreatieplatform
van de gemeente Bronckhorst wat
werd opgericht vóór de gemeentelijke
herindeling, eigenaar van Parkcam-
ping De Graafschap in Hummelo.
Daarnaast Bert Groot Balting, de pen-
ningmeester, van Dorado Beach in
Olburgen, Gerard Hobelman van cam-
ping De Bettelt in Zelhem, Werner en

"Kinderen die op Parkcamping 'De Graafschap' in Hummelo vakantie vieren, kunnen spelen op de zandbult met speeltuintje."

Joop Takkenkamp, eigenaar van Het
Zwarte Schaar in Doesburg/Drempt.
De Ondernemers Vereniging Humme-
lo, Keppel en Drempt (OVHKD) is eind
2004 opgericht ten behoeve van het
ondernemersplatform
Bronckhorst.en heeft wisselend voor-
zitterschap. Frans Janssen en Sjouke
Hylkema zijn afgevaardigden hiervan
in het ondernemersplatform Bronck-
horst. Zij zijn betrokken bij het econo-
mische beleidsplan, maar ook dat be-
tekent veel vergaderingen bijwonen.
Ook het Ondernemersplatform is
breed vertegenwoordigd: Recreatie
(Sjouke Hylkema), Winkelier, Apo-
theek, Supermarkt (Frans Janssen),
Kledingzaak. Autoschade, Drukkerij
(Weevers), Restaurant. Een groep men-
sen dat vertrouwen heeft in elkaar.
Het heeft lang geduurd eer een over-
eenstemming over nieuwe toeristen-
belastingtarieven werd bereikt, want
de gemeente wilde zoveel geld hebben
en het leek niet belangrijk te zijn hoe!
Eerst moesten de precieze cijfers dus
bekend zijn.
Op verzoek van de gemeente werden
ook hotels, groepsverblijven en s.v.r.
boerencampings meegenomen in het
geheel. Er was overleg met financiële
afdeling en de heer Hylkema hielp
met rekenen. Steeds weer werden de
gegevens vergeleken.
Sjouke Hylkema is zeer tevreden met
het uiteindelijke verloop van de onder-

handelingen. Nu is duidelijk wat een
ieder te wachten staat. Het verschil
tussen hotels, pensions, groepsver-
blijven, bed&breakfast en campings
(toeristische en vaste plaatsen) zijn in
de exploitatie duidelijk.
Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat
de belasting niet voor de camping-
houder bestemd is! Het bedrag wordt
volledig, na een aanslag, afgedragen
aan de gemeente. Nieuw is dat een be-
drijf nu vooraf wordt aangeslagen!
Er is een systeem ontwikkeld, waarbij
niet hoeft te worden gecontroleerd,
wat de controlekosten uitspaart. "De
gemeente is nu op de goede weg, open
en transparant. We worden goed op de
hoogte gehouden, er is communica-
tie," aldus Sjouke Hylkema. De nieuwe
burgemeester, de heer Henk Aalde-
rink krijgt recreatie in zijn portefeuil-
le. Daar is Sjouke blij mee, want "het is
een ex-ondernemer met contacten in
het Westen."
De gemeente Bronckhorst is uniek in
dit gedifferentieerde forfaitaire tarief.
In Recron-vergaderingen wordt dit
plan tot de mogelijkheden genoemd
en dient het tot voorbeeld voor andere
gemeentes. Vroeger waren er vijf ver-
schillende gemeenten en er beston-
den dus ook vijf verschillende manie-
ren van het heffen van toeristenbelas-
ting. Er liepen bovendien een aantal
rechtszaken betreffende de forensen
c.q. toeristenbelasting, maar die zijn

nu geseponeerd geworden.
Hoe meer recreanten er in de gemeen-
te verblijven, hoe meer geld er wordt
uitgegeven. Voor het promoten van Re-
creatie is rust belangrijk. Nu iedereen
gelijk wordt aangeslagen is deze rust
in de branche er. De recreatiebranche
en gemeente is de heer Sjouke Hylke-
ma veel dank verschuldigd. Toch blijft
het een ingewikkelde materie.
De Forenzenbelasting bijvoorbeeld,
werd alweer gedeeltelijk afgeschaft.
Deze regeling was zonder communi-
catie opgesteld. Voor stacaravans
wordt het niet meer geheven, voor ste-
nen vakantiehuisjes blijft het wel (gas-
ten forenzen). Bij verhuur van een va-
kantiehuisje, wordt niet gesproken
van forenzen. Bij een stenen vakantie
huisje dat voor eigen gebruik wordt
gebruikt weer wel.
De tarieven zijn met forfaitaire bereke-
ningen vastgesteld: Voor een toeristi-
sche plaats betaalt de campinghouder
€ 89,00 per jaar. Een toeristische
plaats is gemiddeld 57 nachten bezet
(x 2,6 personen x € 0,60). Een vaste
plaats, zoals een toercaravan of een
stacaravan bedraagt € 98,00. Bij een
vaste plaats gaat men uit van 68 nach-
ten (x 2,4 personen x € 0,60). Voor een
hotel per overnachting is forfaitair
vastgesteld dat € 125,00 per bed per
jaar moet worden afgedragen, geba-
seerd op-100 overnachtingen van €
1,25.

EEN OVERZICHT VAN DE
TOERISTENBELASTING 2006:
(mini)camping 0,60 p.p.p.nacht
hotel 1,25
b&b 0,75
recreatiepark 1,00
jachthaven 0,60
kampeerboerderij,
groepsaccomodatie, herberg 0,45

Sjouke Hylkema was 16 jaar toen hij
na de landbouwschool aan het werk
ging in een papierfabriek. Van 1977
tot 1980 werkte hij in de bouw. Vanaf
1980 kwam hij na omscholing in kui-
kenbroeierijen om de kuikens te
sexen, dit is het scheiden van de haan-
tjes en hennetjes. Hij is 17 jaar voorzit-
ter van de Nederlandse Kuikensexers-
vereniging geweest.
Sjouke en Marjan hadden goed con-
tact m e t eigenaar en beheerders van
de camping. In 1994 namen ze de cam-
ping over. Marjan werkte daar de
meeste tijd en Sjouke in de middagen
en avonden. Overdag bleef hij werken
als kuikensexer. Nadat de camping in
hun beheer kwam, bouwde hij liet
kuikensexen af en in 2000 stopte hij
definitief om zich geheel te wijden
aan de camping.

In 1994 begonnen zij met 30 plaatsen
en dat werd in de jaren erna uit-
gebreid tot 130. Bij de start van de
camping, werd geen toeristenbelas-
ting geheven. "Later werd dat in één
keer f 0,75, zoveel was wel heftig," her-
innert zich Marjan Hylkema nog goed.
In De Achterhoek kwam toen pas toe-
ristenbelasting, in het westen was het
al vele jaren langer.
De wens is om te groeien tot 200 plaat-
sen, waarvoor de grond deels al is aan-
gekocht. Op een ander deel is eerste
recht van aankoop vastgelegd. Het
plan is om ook nieuwe natuur aan te
leggen, in de vorm van een wandel-
park met vijverpartijen. Niet zozeer
om te vissen, maar moerasachtig met
veel soorten flora en fauna. £1: zijn al
veel soorten geregistreerd op de cam-
ping.
Voor de uitbreiding van de camping
ligt een bedrijfs-en natuurbeleidsplan
klaar, waarin een gouden milieukeur
is opgenomen. Er wordt onder andere
dagelijks gescheiden afval opgehaald.
In de wintertijd wordt er onderhoud
gepleegd aan het terrein. Dit is moge-
lijk omdat er dan minder gasten aan-
wezig zijn en de tijd om te snoeien is
aangebroken. Dit onderhoud wordt
mede gedaan door zoon Bonne Hylke-
ma, die de bosbouwschool volgt.
Dochter Mariska Hylkema is in loon-
dienst en werkt in de kantine. Beiden
willen de camping later overnemen.

Parkcamping De Graafschap, Sjouke
en Marjan Hylkema, Loenhorsterweg
7c, 6999 DT Hummelo.
Informatiewww.parkcamping.com
e-mail info@parkcamping.com
tel. (0314) 34 37 52

Deelnemers gezocht voor het project:
'Al do on d e , boeiend butenlaeven'

Biodiversiteit benutten voor bedrijf en omgeving
In het buitengebied van de ge-
meente Bronckhorst is een nieuw
project gestart met de naam: 'Al
doonde, boeiend butenlaeven'. Het
doel van dit tweejarige project is
met behulp van biodiversiteit
maatregelen te bedenken en uit te
voeren, waardoor de landbouw
wordt versterkt en de omgeving
wordt verrijkt.

Bedrijven die investeren in biodiversi-
teit investeren in de toekomst.
Enkele voorbeelden:
• Anti verdrogingsmaatregelen
• Vercomposteren van sloot- en na-

tuur maaisel
• Inzet flora en fauna voor bestrijden

van ziekten en plagen
• Robuuste verbindingszones door

verplaatsen van natuurelementen
• Herstellen van houtwallen

Het Centrum voor Landbouw en
Milieu en de Animal Sciences Group
(o.a. De Marke) gaan samen het project
uitvoeren. Organisaties die hierin
samenwerken zijn: LTO Bronckhorst,
Provincie Gelderland, gemeente
Bronckhorst, waterschap Rijn en
IJssel, 't Onderholt, terrein beherende
organisaties, natuurclubs en anderen.

WERKWIJZE
1. Ontwikkelen en uitbouwen van

een 'kennisnetwerk functionele

biodiversiteit', via uitwisselen van
gegevens tussen agrariërs (voedsel-
productie, omgevingskwaliteit), wa-
terbeheerders (watergangen, peil-
beheer), gemeente (bermbeheer,
gebruik bestrijdingsmiddelen, land-
schapsontwikkelingsplan), terrein-
beheerders (beheer natuurgebieden,
landschapselementen), plaatselijke
bevolking (grondgebruik, vrijwilli-
gerswerk) en recreanten (aantrekke-
lijke omgeving, toegankelijkheid).

2. Beschikbaar maken*van huidige
kennis en nieuwe ideeïn via tool-
kit/website. Bestaande en nieuwe
inzichten, ervaringskennis, prakti-
sche ervaringen inzake het benut-
ten van functionele biodiversiteit

worden systematisch bijeen ge-
bracht (individuele gesprekken) en
verspreid binnen en buiten het net-
werk (website). Uiteraard wordt
maximaal geprofiteerd van het we-
tenschappelijke werk op De Marke.

3. Opstellen en uitvoeren van maat-
regelen op basis van een collectief
actieprogramma biodiversiteit en
individuele biodiversiteitsbedrijfs-
plannen. Voor aanleg en beheer is
een budget van 124.000 euro be-
schikbaar.

Voor invulling van dit project zijn we
op zoek naar 25 deelnemers, agrari-
sche bedrijven en terrein beheerders,
in de gemeente Bronckhorst, die hier

hun medewerking aan willen verle-
nen. Bent u agrariër of terreinbeheer-
der en geïnteresseerd dan wil men u
uitnodigen op maandag 21 november
van 13.30-16.30 uur op Praktijk-
centrum De Marke, Roessinkweg 2,
7255 PC Hengelo (Gld.)

We zullen het project nader toelichten,
vragen beantwoorden en we horen
graag welke bedrijven in het project
willen participeren.

Voor vragen en meer informatie kan
men terecht bij CLM, Adrraan Gul-
demond, tel. (0345) 47 07 21 of ASG
De Marke, Zwier van der Vegte, tel.
(0575) 46 73 23.
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Marga Jansen: 'Anderen begrijpen is
kennis, jezelf begrijpen is verlichting'

Kleurige (herfst)combinaties
met coniferen

Marga Jansen heeft sinds kort in het gezondheidscentrum aan de
Beatrixlaan 20 in Vorden een eigen praktijk. Een praktijk voor psycho-
sociale therapie. Daarvoor studeerde zij van 2000 tot 2004 bij de
SPSO/Academie voor Integrale Menswetenschappen te Utrecht psycho-
logie met als specialisatie psychosociaal werk. Marga Jansen zegt
hierover:' Ik heb deze studie gedaan omdat ik mij zelf verder wilde
ontwikkelen. Ik werk namelijk 50 procent van mijn tijd op de hart-
bewaking en intensive care in het ziekenhuis in Zutphen. Dus bezig
met de lichamelijke kant, ik mis bij deze baan de psychologische kant.
Ek heb middels genoemde studie dit aspect gevonden', zo zegt ze.

Marga Jansen beklemtoont daarbij dat
zij het werk op de hartbewaking en in-
tensive care heel erg boeiend vindt. '
Een zeer afwisselend beroep, je bent
dagelijks bezig met het 'vechten' voor
mensen. Die twee banen bij elkaar
vind ik een leuke combinatie', zo zegt
de in Steenderen geboren Marga Jan-
sen. Ze vindt zich zelf een rasechte
Achterhoekse, nuchter van aard en
met beide benen op de grond staand.
Na de middelbare school in Zutphen
te hebben afgerond koos Marga voor
een kantoorbaan. Niet lang, slechts
twee jaren. Nadat zij was genezen van
een ernstig ongeluk kreeg zij interesse
voor de verpleging. Na wederom diver-
se opleidingen te hebben gevolgd, be-
landde Marga Jansen op de hartbewa-
king en de intensive care.

De therapie die Marga Jansen daar-
naast geeft is bedoeld voor 'gewone
mensen', zo legt ze uit. 'Zeg maar

mensen die niet gelukkig zijn met
zich zelf of met de situatie waarin zij
zich bevinden. Na een intake-gesprek
ga ik allereerst samen met de cliënt
onderzoeken wat het probleem is,
-analyseren, gesprekken voeren.

Ik probeer de mensen te leren dat ze
zich op hun eigen lichaam moeten
concentreren. Een ontspanningsoefe-
ning is daarbij een goed hulpmiddel.
In de praktijk blijkt dat vrouwen eer-
der hulp vragen dan mannen. Vrou-
wen zitten nu eenmaal anders in el-
kaar', zo zegt Marga die ook hulp
biedt aan mensen die b.v. met rouw-
verwerking zitten.

Ook vrouwen die problemen met hun
kinderen hebben komen naar haar
toe. 'Dan probeer ik gezamenlijke ge
sprekken met moeder en dochter op
gang te brengen', zo zegt ze. Ook bege-
leidt zij graag mensen die met relatie

problemen te kampen hebben. 'Wat
zo jammer is, mensen gaan vaak te
laat naar een therapeut.

Dan is er al zoveel schade in het huwe
lijk aangericht, dat scheiden nog de
enige oplossing lijkt, terwijl dat juist
in een eerder stadium voorkomen had
kunnen worden. Hoe dan? ' Een voor-
beeld. Er komt een vrouw in mijn
praktijk en die zit niet lekker in haar
vel. Blijkt dat man en vrouw elkaar
voortdurend verwijten maken. Ik no-
dig dan ook de man uit en laat beiden
uitspreken en dat pakt vaak, na een
aantal behandelingen goed uit'.

BEELDEN WERKEN VAAK SNELLER
Marga Jansen werkt eclectisch, dat wil
zeggen ze kan verschillende methodes
gebruiken om tot het gewenste doel te
komen. Het is een mix van de nieuw-
ste inzichten op het gebied van trans-
persoonlijke psychologie. Ook is Mar-
ga reuze enthousiast over het toepas-
sen van de visualisatietechniek. Zegt
zij: 'Deze techniek is een mooie vorm,
beelden werken vaak sneller en krach-
tiger dan woorden en leiden tot een
verrassende verbetering in het welbe
vinden van mensen. Ik merk daarbij
dat mijn Achterhoekse mentaliteit (ik
kan ok goed plat proaten), me wel met
beide benen op de grond houdt.

Weet je wat zo prachtig is om mee te
maken, dat iemand na veel narigheid
weer plezier in het leven krijgt. Dat ik
ze daarbij weer vertrouwen kan geven,
geeft een goed gevoel', zo zegt Marga.
Een veel voorkomend probleem anno
2005, de man of vrouw belandt in een
burn- out. Problemen op het werk,
men kan niet met de leiding of colle
ga' s overweg. Men kan het werk niet
meer aan. Dat openbaart zich in slape
loosheid, piekeren, vermoeidheid en
dat soorten dingen. Marga Jansen pro-
beert dan met haar therapie de man
of vrouw weer uit het dal te trekken.

'Maar ook als je geen heftig probleem
hebt en je wilt je persoonlijke ontwik-
keling stimuleren ben je bij mij aan
het goede adres. Het is niet altijd mak-
kelijk om zicht op je zelf te krijgen.
Het is namelijk zo, dat een vis als laat-
ste in de gaten heeft dat- ie in het wa-
ter zwemt', zo zegt Marga Jansen.

Behalve de praktijk aan de Beatrixlaan
20 in Vorden, heeft zij ook een praktijk
thuis aan de Rozenstraat 17a in Baak.
Voor het maken van een afspraak kan
men bellen (0575) 44 15 69.

Koninginnedag 2006
in samenwerking met de

Oranje vereniging Vorden.

Organiseert De Rotonde,

De Herberg, Erik Rakitow en

Erik Oldenhave

Spectaculaire
beddenrace.

Opgeven vanaf heden bij

bovengenoemde bedrijven of

bij Erik Rakitow tel. 0575-55 07 37.

Gemeente organiseert
op 23 november

speciale informatieavond
voor nieuwe inwoners

Op 23 november a.s. organiseert de gemeente
Bronckhorst een speciale informatieavond voor
nieuwe inwoners (mensen die vanaf l januari tot
en met november in de gemeente zijn komen
wonen). De avond begint om 20.00 uur en vindt
plaats in zaal Langeler, Spuistraat 5 in Hengelo
Gld. Begin november ontvingen nieuwe in-
woners hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Ook inwoners die daarna in Bronckhorst zijn
komen wonen, zijn van harte welkom.

Tijdens de avond stelt het college van burgemeester
en wethouders zich nader aan haar nieuwe inwoners
voor. Er wordt informatie gegeven hoe de gemeente
lijke organisatie werkt en waar de gemeente haar
inwoners mee van dienst kan zijn. Dit laatste wordt
nog duidelijker als de bezoekers daarna langs één van
de kraampjes lopen waar medewerkers van de ver-
schillende afdelingen aanwezig zijn.

Hier kunnen de nieuwe Bronckhorsters informatie
krijgen over waar ze bijvoorbeeld aan moeten denken
als ze gaan (ver)bouwen, hoe de gemeente omgaat
met jongeren, ouderen, het verenigingsleven in de
gemeente en het openbaar groen, maar ook hoe
een inwoner in aanmerking kan komen voor voor-
zieningen als iemand minder mobiel is en dergelijke.
De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Coniferen met hun naald- en
schubvormig blad zijn heel intrige-
rend. Het lijkt of ze weinig verande-
ren, maar ondertussen... Wie oplet
ziet door het jaar heen soms enor-
me kleurvariaties optreden, merk-
waardige groei, bijzondere reac-
ties. Alleen doen ze het heel gelei-
delijk. Er zijn er bijv. maar een paar
die in één keer hun blad laten val-
len (Ginkgo, Larix), de andere doen
dat bijna naaldje voor naaldje. Dat
gaat zo langzaam, dat zien we bijna
niet.

Wie wil onthaasten, moet zeker coni-
feren in de tuin nemen. Niet alléén co-
niferen natuurlijk, in combinatie met
andere plantengroepen. Dan ontstaat
al gauw iets heel bijzonders dat vooral
intense rust ademt. Coniferen lijken
eeuwig de tijd te hebben. En dat is ook
zo, want er zijn coniferen van 5000 (!)
jaar oud. Ongelooflijk, maar waar.
Waar zou je je dan druk om maken?

WAAR HET OM GAAT: COMBINEREN
Het schijnbaar tijdloze van coniferen
heeft een geweldig positieve uitstra-
ling in een tuin als ze solitair mogen
groeien tussen planten uit groepen
die veel meer 'lawaai' maken: rustge-
vende geelgroene bolconiferen omge-
ven door oker/oranje herfstbloeiers,
grijsblauwe, bodembedekkende coni-
feren temidden van een blauwpaarse,
grijze en witte beplanting, groene
zuilconiferen in hele velden lage, kleu-
rige planten. Het is allemaal mogelijk,
met tal van soorten en kweekvormen
van zilverspar (Abies), ceder (Cedrus),
dwergcipres (Chamaecyparis), Japanse
cipres (Cryptomeria), x Cupressocy-
paris (waar de bekende Leylandcipres
toe behoort), Japanse notenboom
(Ginkgo biloba), jeneverbes (Juniperus),
spar (Picea), den (Pinus), Taxus, Thuja,
Tsuga en nog veel meer.

VERZORGING
Zet coniferen nooit in de drup van da-

DE ONGEKENDE VERSCHEIDENHEID
Coniferen zijn dus niet alleen winter-
groen. De genoemde Larix en de merk-
waardige Ginkgo met z'n eendenpo-
tenblad verkleuren schitterend geel in
de herfst voor ze hun blad afwerpen.
Andere als de Japanse cipres (Crypto-
meria) verkleuren geleidelijk door het
jaar heen: 'Elegans' wordt in de herfst
van blauwachtig groen paars, andere
van groengeel meer blauwgroen enz.
Er zijn ook soorten die bronskleurig
worden.

Bijna alle coniferen hebben sterk in
het oog springend jong blad in het
voorjaar, sommige hebben opvallende
kegels (violetblauw bij de Servische
spar (Picea omorika)), andere bont,
geel, blauw of nog anders gekleurd
blad. En dan al die verschillende groei-
vormen: zuilen, bollen, wilde strui-
ken, hoge kroonvormen, treurbomen,
kruipers, dwergen en reuzen en na-
tuurlijk speciale snoeivormen. De na-
tuur en kwekers hebben een giganti-
sche variatie 'gemaakt'.

kranden of andere planten. Plant ze
even diep als ze in pot of op de kweke-
rij stonden (te zien aan de verkleuring
op de stam). Snoei of knip ze niet tot
achter het groen. Kale takken lopen
niet meer uit, behalve bij Taxus. De
meeste coniferen houden van licht zu-
re grond. Geef dus geen kalk of been-
dermeel. Geef in het voorjaar speciale
coniferenmest. Daar zit alles in wat ze
nodig hebben (ook de juiste sporenele-
menten).

TUINTIPS VOOR NOVEMBER
Dit is de perfecte maand om van alles
ter herstellen of te veranderen in de
tuin. Ook planten en verplanten kan
volop. Maak (als dat kan) met snoeiaf-
val en bladeren ergens een hoop in de
tuin waarin allerlei dieren kunnen
overwinteren. Maak tuinmeubels
schoon en berg ze zonodig op. Zorg
voor winterbescherming bij planten
die dat nodig hebben. Zet de laatste
kuipplanten binnen. Zorg dat er geen
blad in de vijver waait. Ook het gazon
bladvrij houden.
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Torn Coronel op de Varsselring

Daar waar normaal gesproken de racemotoren de dienst uitmaken,
was het op vrijdag 21 oktober de beurt aan één van Neerlands beste
coureurs uit de autosport. Onder toeziend oog van zo'n 100 belangstel-
lenden stuurde niemand minder dan Torn Coronel zijn Nissan 350Z
door de scherpe Molenbocht van de Varsselring. En wie dacht dat deze
topcoureur de snelle vierwieler op de weg zou houden kwam bedrogen
uit; de Nissan 350Z schoot met hoge snelheid van het asfalt het gras in
en kon door Torn Coronel slechts met een uiterste krachtinspanning
weer in het gareel gebracht worden. Hét bewijs van de stuurmanskunst
van een échte top-coureur.

MOBILITEITS-EXPERIENCE
Het optreden van Torn Coronel vorm-
de een onderdeel van de "mobiliteits-
experience", georganiseerd door en
voor leden van de Bedrijven Kring
Bronckhorst (BKB) in samenwerking
met Herwers Nissan. De BKB wordt ge
vormd door de voormalige industrie
kringen van Vorden en Hengelo. In het
kader van het activiteiten-programma
stond deze middag - op uitnodiging
van Herwers Nissan - in het teken van
mobiliteit. Herwers Nissan is een on-
derdeel van de Herwers Groep. De Her-
wers Groep opereert onder de namen
Herwers Nissan (Nissan), Auto Hercom
(Renault) en Herwers Mitsubishi en
Herwers Hyundai, verdeeld over de
vestigingsplaatsen Hengelo (Gld), Nee
de, Doetinchem, Zevenaar en Zut-
phen. De vestiging in Hengelo Gld
vormt het kloppende hart van deze or-
ganisatie. In zijn toespraak schetste
Jos Herwers (directeur/eigenaar) een
helder beeld van de historie en ont-
wikkeling van de Herwers Groep. Ver-
volgens liet de heer Piet van der Vliet,
directeur After Sales en Kwaliteit van
Nissan Nederland de leden van Bedrij-
ven Kring Bronckhorst kennis maken
met het kwaliteitsprogramma Nissan
Sales en Service Way (NSSW). Dit is een
wereldwijd toegepast programma van
de Japanse autofabrikant Nissan.

Herwers Nissan wist dit jaar de fel be
geerde NSSW Award voor Nederland
te winnen en mag zich hiermee een
jaar lang beste Nissan dealer van Ne
derland noemen.

De NSSW Award werd gewonnen
dankzij de uitstekende score op het ge
bied van klantentevredenheid en orga-
nisatie en het ruim voldoen aan de sa-
les en aftersales doelstellingen.

NISSAN-EXPERIENCE
Een demonstratie met de 4 x 4 terrein-
auto's op een speciaal aangelegd par-
cours op het terrein van Herwers Nis-
san maakte duidelijk waarom Nissan
ook in dit marktsegment een promi-
nente positie inneemt. Vervolgens
konden de leden van de BKB instap-
pen in een Murano, Primera, Tino,
Pathfinder of X-Trail om deel te ne
men aan een puzzel-oriëntatierit, uit-
gezet door leden van de HAMOVE. De
tocht voerde door een deel van de Ach-
terhoek met de Varsselse Molen als de
cor voor een gezellige tussenstop. In
dit domein van de HAMOVE konden
de deelnemers in de molen genieten
van een heerlijke kop soep. Daarna be
gon het wachten op Torn Coronel. Ge
hinderd door files komt zelfs een snel-
le auto-coureur te laat. Uiteindelijk
verscheen de zwarte Nissan 350Z in de
verte aan de horizon. Met bulderende
vaart koerste Tom Coronel zijn snelle
bolide richting de Molenbocht.

DEMONSTRATIE
Wie Tom Coronel een beetje kent weet
dat hij geen genoegen neemt met half-
bakken werk. Nadat het gezelschap
voor een afsluitend diner in Vorden
was gearriveerd volgde een demon-
stratie die veel weg had van een echte
kwajongensstreek: als bliksemslag bij

heldere hemel werd de rotonde in het
centrum van Vorden korte tijd volle
dig afgesloten voor alle doorgaande
verkeer. Enkele seconden later ver-
scheen Tom Coronel ten tonele om ge
durende zo'n anderhalve minuut zijn
Nissan 350Z in duizelingwekkende
vaart en met luid piepende banden
rond de rotonde te slingeren. Toevalli-
ge passanten keken met open mond
verbouwereerd naar dit adembenem-
de schouwspel en waanden zich in
een spannende film.

Om zijn stuurmanskunst nog eens ex-
tra te benadrukken wuifde de coureur
tijdens zijn indrukwekkende demon-
stratie ontspannen met zijn linker
arm door het geopende raam naar de
verbaasde toeschouwers. Nadat de
rook was opgetrokken klonk er een
luid applaus en werd de rotonde weer
vrijgegeven alsof er niets was gebeurd.

EEN KIJKJE IN DE KEUKEN
Tijdens de borrelbijeenkomst in het
koetshuis van Hotel Bakker was het
wederom de beurt aan Tom Coronel.
Hier kregen de leden van de BKB een
kijkje in de keuken van de formulel
en alle overige aspecten van de auto-
sport. Met een snelheid van een (nét
geen) Formulel coureur vertelde Tom
Coronel over de spannende wereld
van de Formulel, de 24-uurs Race van
Le Mans en zijn ervaringen als testrij-
der in Japan. Dagvoorzitter Dennis
Jansen van de BKB had de eer om Tom
te bedanken voor zijn bijdrage en het
gezelschap uit te nodigen voor een af-
sluitend buffet in Hotel Bakker.

BKB voorzitter Foppe Atema had na
afloop van het diner tenslotte het laat-
ste woord door de prijswinnaars van
de puzzelrit te huldigen en de organi-
serende leden Dennis Jansen en André
Bijenhof te bedanken. Last but not Ie
ast ging er namens alle BKB-leden een
dankwoord richting Jos Herwers om
hem en zijn team te bedanken voor
een onvergetelijke mobiliteits-expe
rience.

Maak kans op gratis lidmaatschap
bij sportcentrum AeroFitt
Bij winkeliers en bedrijven in Hen-
gelo staan boxen waar iedereen
een kaartje in kan doen om kans te
maken op een gratis lidmaatschap
bij sportcentrum AeroFitt in Hen-
gelo.

De kaarten, die ingevuld moeten wor-
den, vallen op door de rode en gele
kleuren. Op de kaart vult u de gege-
vens in zoals naam, leeftijd, woon-
plaats, telefoon en of u wel of niet
sport bij AeroFitt. Alleen volledig inge-
vulde kaarten komen in aanmerking
voor een gratis lidmaatschap.

Tevens verloot AeroFitt als troostprijs
dagpassen. Daarmee kan men een dag
gratis gebruik maken van alle activi-
teiten en faciliteiten van het Hengelo-
se sportcentrum.

Vanaf december komen er ook in Vor-
den en Zelhem boxen te staan waar
men een kaart kan invullen om kans
te maken voor een gratis lidmaat-
schap of dagkaart.

De winnaar van een gratis lidmaat-
schap is deze maand Lies Kelderman
uit Keijenborg.

Ruim derde van Gelderse
verkeersslachtoffers valt op 80 Ion-wegen
Ruim een derde van de Gelderse
verkeersslachtoffers valt op 80 km-
wegen. Snelheid en gevaarlijk inha-
len zijn de voornaamste oorzaak.

TE HARD: LEVENSGEVAARLIJK
Snelheid is bij ongeveer 30% van alle
verkeersongevallen (mede) de oorzaak.
Eén kilometer harder rijden betekent
al 3% meer kans op een ongeval, en
zelfs 5% meer kans op een dodelijk on-
geval. Bij 90km/u is de remweg van
een auto ruim 12 meter langer dan bij
80km/u; dat is zo'n twee-en-een-halve
auto lang. Te hard rijden is veel gevaar-
lijker dan de meeste mensen denken.

80KM-WEGEN:
SNELHEIDSVERSCHILLEN
Ondanks het gevaar van snelheid zijn
niet autosnelwegen maar 80km-we-
gen verreweg de gevaarlijkste wegen
die er zijn. Dat komt door de grote
snelheidsverschillen tussen de voer-
tuigen op 80km-wegen. Niet alleen

tussen kalme rijders en gehaaste verte
genwoordigers, maar ook tussen per-
sonenwagens en trekkers, en soms
ook fietsers.

INHALEN
Het gaat op 80km-wegen bovendien
niet alleen om snelheidsverschillen
tussen verkeer dat dezelfde kant op
rijdt - het gaat ook om tegenliggers.
Als twee tegenliggers elk 80km rijden
en ze botsen frontaal op elkaar, bete-
kent dat een botsing met 160km/u! Dit
soort botsingen komt vaak voor op
80km-wegen, namelijk bij foute in-
haalmanoeuvres. Oorzaken: haast,
niet goed uitgekeken, ingehaald vlak
voor een bocht... en daar is die fronta-
le botsing met minstens 160km/u.

CONTROLES
Niet voor niets controleert de politie
dus op 80km-wegen op snelheid en ge
vaarlijk inhalen. Dat heeft al vele men-
senlevens gespaard.

Kenteken voor bromfietsen
geen papieren tijger
Vanaf l september 2005 worden al-
le nieuwe brom- en snorfietsen ver-
kocht met een kenteken en een
nummerbord. Vanaf l januari 2007
moeten alle bromfietsen een ken-
tekenbewijs en een bijbehorend
nummerbord hebben.

Grotere pakkans - minder ongevallen
Bromfietsen zorgen slechts voor een
half procent van de kilometers in Ne
derland maar 'leveren' maar liefst 16%
van de ernstig gewonden en 9% van de
doden ingiet verkeer. Dat bromfietsen
rijden zo extreem gevaarlijk is, komt
voor het grootste deel door het gedrag
van veel bromfietsers, zoals veel te
hard rijden en door rood rijden. Dat
de politie daar tot nu toe niet meer
aan deed, komt vooral doordat brom-
fietsers in het verkeer zo moeilijk bij
de kladden zijn te grijpen.

Als een bromfiets echter een nummer-
bord heeft, kan de politie daarop be
keuren net als nu bijvoorbeeld bij te
hard rijdende auto's gebeurt. De kans

dat je dan als bromfietser gepakt
wordt voor een gevaarlijke overtre
ding wordt veel groter.

MINDER DIEFSTAL
Haastige bromfietsers zijn dus mis-
schien niet blij met het nummerbord.
Maar bromfietsers zullen wél blij zijn
met het feit dat het een stuk minder
lucratief wordt om een bromfiets te
stelen waar een kentekenbewijs bij
hoort. Op dat bewijs staat immers de
naam van de eigenaar en een aantal
moeilijk te vervalsen voertuiggege-
vens. Dat verkoopt een stuk moeilijker.

HOE HET WERKT
Nieuwe bromfietsen krijgen vanaf l
september 2005 'vanzelf een kente
ken. Om voor een bestaande bromfiets
een kenteken te krijgen, moet je je
bromfiets onder andere laten 'schou-
wen' bij een door de Rijksdienst Weg-
verkeer RDW erkend tweewielerbe
drijf. Hoe die procedure precies werkt,
vind je onder andere op www.brom-
fietskenteken.nl

Team Willem Teil Nederlands kampioen luchtpistool van 8 t/m n december 2005
Het senioren herenteam van de
Hengelose schietvereniging Wil-
lem Teil is Nederlands kampioen
in de discipline luchtpistool. Het
succesvolle team bestaat uit Henry
Boerman, Jan Brink en Andreas
Bruns. Het drietal schoot 1.683
punten bij elkaar en pakte daar-
mee de Nederlandse titel.

De Nederlandse kampioenschappen
luchtpistool werd gehouden in het
Limburgse Belfeld. Bij het kampioens-
team schoot Boerman 563 punten,
Brink 562 punten en Bruns 558 pun-
ten. Bij de senioren heren, luchtpis-
tool individueel, was er een derde
plaats voor Jan Brink met 662,2 pun-

ten. Henry Boerman werd zesde met
658,9 punten en een tiende plaats was
er voor Andreas Bruns met 558 pun-
ten. Bij de junioren heren werd Mark
Plant derde met 513 punten.

PUNTENTELLING
Een deelnemer krijgt bij de start zestig
schijven waarop per schijf één schot
gelost mag worden waarbij de maxi-
male score tien punten is. Theoretisch
is het mogelijk om 600 punten te
schieten. De beste acht schutters uit
deze voorronde moeten hierna nog-
maals tien schoten lossen. Dit resul-
taat wordt opgeteld bij de eerste zestig
schoten. Deze schoten moeten echter
op commando geschoten worden

waarbij de schutter een tijdslimiet
krijgt van 75 seconden. Na afloop van
elk schot wordt het resultaat hardop
bekend gemaakt en op een bord ge
schreven zodat het publiek kan volgen
welke schutter op welke plaats staat.
Om het spannender te maken, wordt
in de finale de schoten gewaardeerd
tot één tiende punt. De maximale sco-
re per schot wordt daardoor 10,9.

Wie belangstelling heeft om ook een
keer te schieten met luchtpistool, kan
iedere zondagmorgen rond 11.00 uur
terecht bij Willem Teil in Hengelo.
Iedereen vanaf acht jaar is welkom. U
kunt dan vragen naar Jan Brink of
Kees Dekker.

Christmas fair op kasteel Vorden
Van donderdag 8 tot en met zon-
dag 11 december 2005 vindt er op
kasteel Vorden een Christmas fair
plaats. De huidige kasteelbewo-
ners, de familie Rodink, stellen be-
zoekers voor het eerst in de ge-
schiedenis van het kasteel in staat
om te genieten van kasteel, kasteel-
tuin en bijgebouwen in kerstsfeer.

Op de feeëriek verlichte binnenplaats
zullen ongeveer twaalf stands met
kwaliteits-producten opgesteld staan.
Het productenaanbod varieert van
tweedehands haute couturekleding
en handgemaakte hoeden tot luxe co-

mestibles. Een strijkerensemble zal de
Christmas fair muzikaal omlijsten.
Kasteel Vorden is één van de 9 kastelen
rondom Vorden, maar in feite het eni-
ge ECHTE kasteel. Castellum (Latijns
voor kasteel) betekent versterkt huis ,
militair bouwwerk en alleen kasteel
vorden is als zodanig gebouwd.

Dit kleine maar goed bewaard geble
ven kasteel is bijzonder romantisch
gelegen aan de buitenkant van het
dorp Vorden. Het is omgeven door
weilanden en bossen van Geldersch
Landschap. De Christmas fair is van
12.00-19.00 uur.



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

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

Ze raakt nooit uutgepraot. Ze belt
mekaar geregeld en kunt dan
maor zo, een halfuur an de kuier-
draod blieven hangen. Dat is te-
genswoardig gelukkig goedkoop
dat bellen.En no wil Gerrie d'r op
uut. Harfstdag en nog mooi wear
waorumme neet? At 't kold is en
het reagent piepestellen dan heft
't gin zin umme uut te gaon. Ze is
bliej met Riek as eure vrindinne
en Gert hef d'r gin meuite met.
Den geet graag zien eigen gang.
Waor zult ze no is hen gaon? In
Lievelde is ne beurs. Daor hebt ze
zonne twintig praktijken biej me
kaar gekregen. Alternatieve gene-
zers die oew van allerlei kwaol-
tjes'af helpt. Ok apparte muziek,
van trommels een gong en klank-
schalen. De energie trillingen
dringt deur tut oew innelijke
kind. lej kunt ok cursussen vol-
gen: Gelaatskunde, Magnetiseren,
Sjamanisme, Kristaltherapie, Rie-
ki, Ennea, Handlijn kunde, intuï-
tief tekenen, Tarot kaarten leg-
gen, foto's van overledenen. Edel-
stene en kristallen, beuke oaver
dit soart zaken. Ze hef Riek an de
telefoon zo het een en ander ver-
teld. Maor Riek is een betjen be-
ducht veur Hendrik zien com-
mentaar. Den mot niks hebben
van al dat alternatieve zweverige
gedoe. Riek zeg: "Zulle wiej naor

Garritsen in 'n Toldiek gaon? Da-
or is ne slacht viziete. Dat dood ze
wel op mear plaatsen . Het is ja
November de slachtmaond en al-
les van vrogger tied wordt mooi
opgepoetst en krig wear niejen
glans. D'r bunt slimme boern die
een paar cent extra griept an de
verkoop van streek eigen spul.
Vleis en melk eier , alles van de
eigen streek. lej kunt an ne pries-
vraog mee doen en een vleespak-
ket winnen. D'r is een compleet
muziek programma, een 'Old-
timer Orkest'. En vanaf 12 uur
bunt de Trekkebuuls uut Hengel
an de beurte. Die spuit versjes van
50 jaor terugge. D'r is chocola en
marsepein en ai dorst kriegt dan
is d'r Bronckhorster bokbier. Het
kost Riek neet arg vuile meuite
umme Gerrie umme te praoten.

Inwendig hef ze schik, want rek-
ken maor dat Gert, wanneer hij
hun grote verhalen straks krig te
heurn, d'r spiet van hef datte neet
mee ging. As kind weet ze nog
best dat het ne sensatie was at,
een groot vet varken al scheeu-
wend uut 't hok. De boern slach-
ter met een schietmasker bam..
midden veur de kop en dan grep
Bennad een griezelig scharp lang
mes en daor stokke het varkem
met in de strotte. Ne halven em-

mer vol blood worden onmiddel-
ijk opgevangen. Veur de blood-
worste en het bloodbrood. Het
eeste losse vet ging in de panne en
ok de nierke's en de longen. Dat
was rap gaar en dan lekker smik-
keln. Alles wat an een varken zat
worden gebruukt. Allenig het ha-
or daor konnen ze niks met. De
buurn kwammen rap kieken en
mosten helpen umme de zwaore
motte tegen de leare omhoge te
kriegen. En maor pochen dat er
zo vuile dik spek en vet an zat.
Een varken kon neet te vuile spek
en vet hebben. Dat waarn nog de
naoween van de oorlogsjaorn.
Wat was onze mooder d'r drok
met. De darme binnestebuuten
trekken en schone maken want
die worden veur de metworste ge
bruukt. En de dikke darme veur
de blood en leaverworste. En wat
vonne wiej het lekker. Zukke dage
dan kreeg iej zovulle vet spul dai
d'r gewoon genog van kregen. En
dan kreeg de buurvrouwe veur 't
helpen ok ne dikken wors en d'r
ging d'r ene naor menear pastoor
of de predikant. Dat waarn de tie-
de van vrogger in ons Bronck-
horst. Mooi dat ze de olde gebruu-
ken in onzen achterhook nog in
ere holt.

De Baron van Bronckhorst

(Advertorial)

Paasvuur Kranenburg open op zaterdag
19 november
Stichting CCK stelt a.s. zaterdag het
paasvuurterrein open voor het
brengen van snoeihout.

Het snoeihout mag niet dikker zijn
dan 10 cm en geverfd hout, en stobben
worden niet geaccepteerd. Het terrein
is op deze dag geopend van 11.00 uur
tot 16.00 uur en er word voor het stor-
ten een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De volgende datums staan ook bin-
nenkort op www.stichtingcck.nl. Het
paasvuurterrein is ook op 3 dec., 17
dec., en 7 jan. geopend.

De Welfare Rode Kruis Vorden or-
ganiseert woensdag 16 november
van 13.30 tot 16.30 uur in het ver-
zorgingstehuis de Wehme de jaar-
lijkse ba/ar.

De handwerken die in de verkoop
gaan zijn gemaakt door de deelneem-
sters die of in de Wehme of nog zelf-
standig in het dorp wonen. Er is deze

Welfare
Rode Kruis

middag een grote verscheidenheid
aan artikelen te koop zoals geborduur-
de en gehaakte kleden, schorten, ge-

breide sokken, beestjes en poppen-
kleertjes. Ook zijn er voor 'half geld'
handwerken te koop.

Tijden de bazar is er ook een verloting
met ' altijd prijs'. Van de opbrengst
wordt nieuw handwerkmateriaal ge-
kocht, bovendien worden de deel-
neemsters enkele gezellige middagen
aangeboden.

B E U R S P R A A T
BRIC-blok nieuwe
groeimotor?
Het lijstje van de grootste economieën
over 50 jaar ziet er heel anders uit dan
nu. Nu zijn de Verenigde Staten nog
met afstand de grootste economie,
gevolgd door Japan, Duitsland, En-
geland en Frankrijk. Over 50 jaar is
China waarschijnlijk het grootst, op
ruime afstand gevolgd door de Ver-
enigde Staten, India, Japan, Brazilië en
Rusland. Althans, dat is de prognose
van de economen van Goldman Sachs
in een studie naar het BRIC-blok: Bra-
zilië, Rusland, India en China. In hun.
model zijn groei van de beroepsbe-
volking, investeringen in de kapitaal-
goederenvoorraad en technologische
vooruitgang de belangrijkste drijf-
veren van de toekomstige economische
groei. Volgens de Goldman Sachs-eco-
nomen zullen de landen van het BRIC-
blok een aanzienlijk hoger groeipad
vertonen dan de G6-landen. Dat is
vooral toe te schrijven aan een hogere
groei van de beroepsbevolking en een
inhaalbeweging op het gebied van
technologische ontwikkeling. Enkele
van de belangrijkste conclusies uit het
Goldman Sachs-model: in minder dan
40 jaar overvleugelt het Bruto Natio-
naal Product van het BRIC-blok dat
van de huidige G6-landen. In 2025 zijn
zij al half zo groot als de G6. China
streeft binnen vier jaar Duistland
voorbij; gaat in 2015 over Japan heen
en haalt rond 2040 de Verenigde Sta-
ten in. India groeit in 30 jaar uit tot
's werelds derde economie. Rusland
wordt vóór 2030 de grootste economie
van Europa.
Dit lijkt misschien allemaal nog erg
ver weg, maar de effecten op de econo-
mische groei zijn al veel eerder merk-
baar. Hoewel het BRIC-blok op dit mo-
ment minder dan eentiende van de
wereldeconomie uitmaakt, vertegen-
woordigt het nu al ongeveer eenvijfde
van de economische groei. In 2025 zal
dat ruim tweevijfde zijn. In dat jaar is
de groeibijdrage van het BRIC-blok al
twee keer zo groot als van de huidige
G6-landen en in 2050 zelfs vier keer zo
groot.

De opkomst van het BRIC-blok heeft
vooral de komende vijf tot tien jaar
grote gevolgen voor de groei van de
wereldeconomie. De afgelopen 20 jaar
bedroeg de gemiddelde groei van de
wereldeconomie ongeveer 3,7%. Door
de invloed van het BRIC-blok kan het

groeipad de komende tien jaar ruim
boven de vier procent uitstijgen. Dat is
een significante versnelling. De gevol-
gen daarvan zijn nu reeds merkbaar
voor bijvoorbeeld de waag naar olie en •*
andere grondstoffen. Natuurlijk kan
men diverse kanttekeningen plaatsen
bij het hierboven geschetste scenario.
Zo wordt economische groei niet al-
leen verklaard door de ontwikkeling
van de beroepsbevolking, de kapitaal-
goederenvoorraad en technologische
vooruitgang. Dat heeft het uiteinde-
lijk failliet van het communistische JK'
economische model, dat goed scoorde
op deze drijfveren, zonneklaar aange-
toond. Cruciaal is in welk institutio-
neel kader die groei wordt ingebed. De
ervaring heeft uitgewezen dat gezon-
de concurrentieverhoudingen, flexi-
bele regelgeving, vrij economisch ver-
keer, goed ontwikkelde financiële
markten en stevig verankerde eigen-
domsrechten essentieel zijn voor het
optimaal functioneren van een econo-
mie. Zonder een dergelijk institutio-
neel kader loopt de economische
groei vroeg of laat tegen een muur op.
Juist ten aanzien van het institutione- -*r
Ie kader scoort het BRIC-blok matig.
Veel belemmeringen voor vrij econo-
misch verkeer, onevenwichtige con-
currentieverhoudingen, zwak ontwik-
kelde financiële markten en slecht
geïnformeerde staatsinmenging. Het
staat daarom nog maar te bezien of
deze landen hun economisch poten-
tieel kunnen waarmaken.

Maar dat neemt niet weg dat de toe
komstige economische groei van het
BRIC-blok een zeer gewichtig thema
is voor beleggers. De beleggingsim-
plicaties zijn helder: ondernemingen ,̂
uit de oude economie profiteren de
komende vijf tot tien jaar van een
stevige economische rugwind.

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

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

PCOB middagbij eenkomst over
de 4 seizoenen
De PCOB afdeling Vorden houdt
op donderdag 24 november 2005
te 14.30 uur in het Stampertje
(Dorpscentrum) haar maandelijkse
middgbijeenkomst.

Dan hoopt de heer Niessink uit Apel-
doorn voor ons een diaklankbeeld te
houden over "de 4 seizoenen", aan de

hand van dia's, opgenomen in de tui-
nen van het Loo te Apeldoorn, het gaat
dus niet over "Langs IJssel en Berkel",
zoals eerder was aangekondigd.

Verder staat er na de pauze nog een
verassing op het programma. Het
belooft een interessante middag te
worden. Iedereen is van harte welkom!

19 november
Magische spektakel bij Bruna
Bruna Vorden is van 18 op 19 no-
vember van middernacht tot 01.00
uur geopend. Dan start de verkoop
van de Nederlandse vertaling van
Harry Potter deel 6: 'Harry Potter
en de Halfbloed Prins'. De fans van
Harry Potter doen vanaf 7 novem-
ber mee aan een magische knutsel-
wedstrijd bij Bruna.

Toverstaffen, heksenmutsen, gouden
snaaien, draken, huiselfen, toverman-
tels en andere magische voorwerpen
en figuren uit de wereld van Harry
Potter, zijn voor 19 november ingele-
verd bij Bruna Vorden. De lokale win-
naar van de wedstrijd ontvangt gratis
het eerste exemplaar van Harry Potter
en de Halfbloed Prins bij Bruna Vor-

den op 19 november én dingt mee
naar de landelijke hoofdprijs, een rei-
scheque van 1.000 euro voor een beto-
verende reis. Ook zijn er prijzen te
winnen als de Playstation PSP en een
heksenbike.

Dat de toverwereld heel veel kinderen
aanspreekt, blijkt ook uit het succes-
volle thema van de afgelopen kinder-
boekenweek. Het loopt daarom zeker
storm in de nacht van 18 op 19 nov.

Om ervoor te zorgen dat iedereen op
de eerste verkoopdag een exemplaar
van het boek kan bemachtigen, zijn
vele honderdduizenden exemplaren
gedrukt. In Nederland zijn van de eer-
ste 5 delen record oplages verkocht.



College gemeente Bronckhorst:

'Hekwerk bij kasteel Vorden mag
niet op slot'

Rijbewijskeuringen 70-plussers

KASTEELEIGENAAR RONALD RODINK
DENKT DAAR DUIDELIJK ANDERS OVER!

Het college van de gemeente
Bronckhorst heeft onlangs beslo-
ten dat het hekwerk dat vlak voor
het bruggetje over de Baaksebeek
bij kasteel Vorden staat, niet op
slot mag. Enkele maanden geleden
heeft Ronald Rodink, eigenaar van
kasteel Vorden, namelijk een slot
op het hekwerk aangebracht. Dus
konden vanaf dat tijdstip wande-
laars, fietsers komende vanaf de
Vordensebosweg niet meer op het
voorterrein van het kasteel komen.
Andersom dus ook niet vanaf het
voorterrein via de Zichtlaan naar
de Vordensebosweg. Dat heeft met
name onder de Vordense bevol-
king nogal wat commotie veroor-
zaakt. Geluiden in de geest van Ve
hebben hier al dertig jaar kunnen
wandelen en fietsen en plotsklaps
is het daar niet meer toegestaan'!

Ronald Rodink vindt dat hij honderd
procent in zijn recht staat. ' Het is
mijn hek en staat op mijn grondge-
bied, dus kan ik het op slot doen. Dat
besluit hebben mijn vrouw en ik wel-
overwogen genomen. De Zichtlaan is
al jaren gebruikt als sluiproute. Wij
wonen nu al een aantal maanden op
het kasteel en wat zie je, alleen maar
overlast, brommers die hier door heen
scheuren. En wat denk je van de wan-
delaars die hier hun honden los laten
lopen. En wat doen die honden? Onze
tuinman is veel tijd kwijt om alles op
te ruimen. Verder vind ik dat wij ons
soepel opstellen, want wandelaars
kunnen namelijk via drie van de vier
ingangen (Ruurloseweg, Schuttestraat
en de Horsterkamp) op ons voorter-
rein komen.

Wat betreft de Zichtlaan, in de erf-
pachtovereenkomst met de gemeente
staat duidelijk dat wij zelf kunnen be-
slissen over het wel of niet open hou-
den van het hekwerk', zo zegt Ronald
Rodink. Wethouder Baars: ' Wij heb-
ben de heer Rodink vorige week in een
brief geschreven dat het hekwerk niet
op slot mag. Alvorens we verdere be-

slissingen nemen, wachten we eerst
de reactie van de heer Rodink af. Ro-
nald Rodink bevestigt ons dat hij de
bewuste brief van het college van
Bronckhorst heeft ontvangen. Zegt
hij:' Daar staat niet in dat wij het slot
van het hekwerk moeten halen, maar
en ik citeer,' ons wordt vriendelijk ver-
zocht aan het open houden van het
hekwerk te willen meewerken. Dat is
toch anders dan moeten, want het col-
lege weet heus wel dat wij in ons recht
staan.
De gemeente heeft destijds, nadat wij
het kasteel hadden gekocht, verzuimd
om de plaatselijke bevolking goed in
te lichten. Ik heb nu soms het idee dat
wij naar de bevolking toe, worden uit-
gespeeld. Ik stuur het college dezer da-
gen een brief terug en zal ik er weder-
om op wijzen, dat wij in ons recht
staan', aldus Rodink. Afgelopen don-
derdag was het hekwerk trouwens wel
geopend. Zaterdag wordt hier een slip-
jacht gehouden en vandaag gaat de or-
ganisatie de route, die via de Zichtlaan
loopt, inspecteren. Overleg om bij be-
paalde evenementen het hek open te
stellen, is altijd mogelijk. Maar nog-
maals voor permanent open houden
voelen wij niets. Dat bezorgt ons teveel
overlast', aldus Ronald Rodink.

BALEN ALS EEN STEKKER
Buurman Stef Siebelink baalt intussen
als een stekker dat het hekwerk geslo-
ten blijft. Zegt hij:' Toen de gemeente
Vorden in 1973 het kasteel en de op-
stallen van het Gelders Landschap
kocht ( de terreinen rondom het kas-
teel zijn overigens nog steeds eigen-
dom van het Gelders Landschap, red)
hadden wij op de plek waar thans de
brasserie is gevestigd, een schuur van
het landschap gehuurd. Daar werden
onze koeien en paarden onderge-
bracht. Toen de gemeente Vorden de
opstallen aankocht, mochten wij juist
over het bruggetje een nieuwe schuur
bouwen. Wanneer het binnenkort
kouder wordt, worden daar de paar-
den en de pony' s van mijn zwager
Hendrik Assink ondergebracht.

Wanneer dan wintervoer moet wor-
den aangeleverd, kan de vrachtauto
niet verder dan tot het hek, want dat
zit namelijk op slot. Dan moeten wij
eerst bij de familie Rodink een sleutel
ophalen om het hek open te doen. Stel
je voor dat er brand in de schuur ont-
staat, dan kan de brandweer er niet
eens bij. Vanaf de Vordensebosweg de
Zichtlaan in en naar de schuur rijden
kan ook niet, de ingang is te smal, bo-
vendien staan er paaltjes en voor de
brandweerauto te zachte grond om
dichtbij de schuur te komen', zo zegt
Stef Siebelink.

Wethouder Baars ziet dat toch duide-
lijk anders. 'De paaltjes die aan de
kant van de Vordensebosweg staan,
kunnen er zo uitgehaald worden. De
problemen die de heer Siebelink
schetst zie ik echt niet'. Ook Ronald
Rodink vindt het allemaal overdreven
hetgeen zijn buurman te berde
brengt.' We hebben een afspraak met
het Gelders Landschap en met de
brandweer. Mochten er zich calamitei-
ten voordoen, weten zij precies waar
de sleutel ligt', zo sprak hij. Stef Siebe-
link: ' Toen wij destijds met de familie
Rodink kennis maakten, hebben wij
ook gesproken over de bereikbaarheid
van de schuur. Rodink zei toen 'daar-
over valt te praten'. En wat gebeurde
er een paar maanden later, het hek
ging dicht en bleef dicht'.

Ronald Rodink blijft er bij dat er spra-
ke is van stemmingmakerij. 'De ge-
meenschap mag blij met ons zijn. Wij
hebben het kasteel laten opknappen.
Veel geïnvesteerd, in totaal voor meer
dan 425.000 euro. Alle opdrachten zijn
verstrekt aan Vordense ondernemers.
Er worden op het kasteel talrijke hu-
welijken gesloten. Daarbij worden veel
gasten door ons doorverwezen naar
hotel Bakker en hotel Bloemendaal.
Dus zijn velen gebaat bij de activitei-
ten in en rondom ons kasteel. Ik heb
de indruk dat daar nooit bij stil wordt
gestaan', zo sprak hij.

De eerstvolgende medische keu-
ring voor 70-plussers, ten behoeve
van de vernieuwing van het rijbe-
wijs, vindt plaats op zaterdag 26
november 2005 in het Woon- en
Zorgcentrum "De Wehme", Nieuw-
stad 32 te Vorden.

In 2006 worden de maandelijkse keu-
ringen voortgezet vanaf zaterdag 28
januari. Het keuringstarief bedraagt
€ 25.- Om onnodig wachten op het
nieuwe rijbewijs te voorkomen advi-
seert het Centraal Bureau Rijvaardig-
heid om het nog in gebruik zijnde rij-
bewijs tijdig op geldigheidsduur te

controleren.
Leden van de seniorenorganisaties AN-
BO, PCOB en Unie KBO in de regio's
Ruurlo, Vorden, Warnsveld, Zutphen
en wijde omgeving, kunnen voor aan-
melden en verdere informatie, dage
lijks tussen 10.00 en 17.00 uur, terecht
bij het secretariaat van de ANBO-afde
ling Vorden, tel. (0575) 552003.
Ook niet-leden;' die de belangenbehar-
tiging van de seniorenorganisaties
een warm hart toedragen en ze daarin
ook daadwerkelijk willen steunen
door lid te worden, kunnen eveneens
gebruik maken van deze financieel
aantrekkelijke keuringsmogelijkheid.

De Graafschap Dierenartsen
blijft in alle dorpen!
De Graafschap Dierenartsen blijft
haar dienstverlening in de Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen en Zutphen
handhaven.

De komst van de centrale dierenkli-
niek in Vorden is geen reden om ande-
re locaties te sluiten. Voor het afhalen
van medicijnen, voer en overige mid-
delen, alsmede spreekuren en afspra-
ken voor gezelschapsdieren houden
wij locaties in Hengelo, Ruurlo, Steen-
deren en Zutphen (Leesten en Cen-
trum).

Onze huidige panden in Hengelo,
Ruurlo en Steenderen staan te koop/te
huur, omdat wij in deze dorpen op
zoek zijn naar een geschikte ruimte
waar wij onze dienstverlening kun-
nen voortzetten.

Voor meer informatie kunt u te allen
tijde contact opnemen met één van
onze locaties:
Hengelo (0575) 46 14 20, Steenderen
(0575) 45 12 66, Ruurlo (0573) 45 12 00,
Vorden (0575) 55 12 77, Zutphen (0575)
57 11 01.

IJsvereniging Vorden hoopt
op 'schaatswinter*!
Wanneer de winter zich aandient
kan de ijsbaan in Vorden binnen 23
uur onder water worden gezet en
kan er vervolgens bij vorst worden
geschaatst.

Alex Aalderink, secretaris van de IJs-
vereniging Vorden:' We hopen als be-
stuur dat er deze winter veel ge-
schaatst kan worden. Het afgelopen
winterseizoen hebben we de baan ook
onder water gezet. Helaas kon er maar
één dag worden geschaatst, namelijk
op zondag 6 maart. Een historische
dag, dat wel', zo zegt Alex lachend.
Zelf staat hij als lid van de Friese Elfste-
dentocht te trappelen om ooit eens
een lange tocht te kunnen schaatsen!
Binnenkort start de Vordense ijsver-
eniging met de kaartverkoop van de
jaarabonnementen en wel op vrijdag
25 november van 19.00- 20.30 uur, za-
terdag 26 november van 11.00- 14.00
uur, woensdag 30 november van 14.00-
16.00 uur, vrijdag 2 december van

19.00- 20.30 uur en zaterdag 3 decem-
ber van 11.00 tot 14.00 uur.

Deze abonnementen kosten 10 euro
en kunnen op genoemde data worden
gekocht in de kantine van de vereni-
ging aan het Hoge 41A. De ijsvereni-
ging werd 40 jaar geleden door Geurt
Hnrmsen en Bertus Maaldennk opge-
richt. Beide heren zijn ere lid van de
club en hebben nog steeds z i t t i ng in
het bestuur. In verband met dit 40 ja-
rig jubileum, ontvangt iedere 40e per-
soon die een abonnement wil kopen,
deze gratis. Personen die willen al1

wachten of er daadwerkelijk winter
(dus ijs) komt en derhalve nu geen
abonnement wensen te kopen, beta-
len dan 15 euro!
Bij de vorige week gehouden jaarver-
gadering werden de1 aftredende be-
stuursleden HJ. Reindsen, B. Maalde-
rink, A. Mulder en mevrouw H.A. Beck-
Bouwmeester, bij acclamatie herko-
zen.

Christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging

Passage
In april 2004 ontvingen we als
inwoners van Vorden het eerste
nummer 'Op Weg naar Brockhorst'
informatiekrant voor de inwoners
van de gemeente Bronckhorst i.o.

Een krant vol informatie over hoe het
er allemaal gaat uitzien en wat de toe
komstvisie is van het nieuwe bestuur
over wat tot dan toe afzonderlijke ge
meenten waren. Geen geringe opgave
en ook best spannend voor als als
inwoners van Hengelo, Hummelo en
Keppel, Steenderen, Vorden, Zelhem.

Heer A. Boers (CDA) komt ons als Passa-
geleden bijpraten over het verloop van
die samenwerking welke nu in volle

gang is. Hij zal de navolgende punten"
o.a. in beel brengen.
• De nieuwe gemeente Brockhorst be

staat bijna één jaar: wat merken wij
als burgers en organisaties daarvan?
Wordt alles duurder, verdwijnen
subsidies, is de gemeente verder weg?

• Wonen in die prachtige gemeente:
Krijgen jongeren voldoende kansen,
wordt er rekening gehouden met de
wensen van ouderen?

Zoals u uit bovenstaande kunt lezen is
het zeer aktueel wat we deze avond te
horen krijgen. We nodigen u dan ook
van harte uit deze bij te wonen. Dins-
dag 22 november a.s. om kwart over
acht in het Dorpscentrum.

Kerstkaartenactie op basisschool "de Vordering"
Op woensdag 9 november jl. is er
een unieke kerstkaartenactie van
start gegaan op basisschool 'de Vor-
dering' t.b.v. 3Q-jarige bestaan.

Alle leerlingen van deze school heb-
ben een paar weken geleden een kerst-
tekening gemaakt. Van al deze kerstte

keningen heeft de school kerstkaarten
laten drukken, met achterop de kaart
de vermelding van de naam van de
leerling.

Je eigen gemaakte kerstkaart ver-
kopen, is toch het leukste wat er is?
Daarom heeft elke leerling van zijn ei-

gen tekening, setjes van acht kaarten
ontvangen om te verkopen. Het is de
bedoeling dat de kinderen de kaarten
verkopen in familie- en kennissen-
kring.
Verkoop langs de deuren is toege
staan, maar zal waarschijnlijk alleen
in de kennissenkring gebeuren.

Met de opbrengst van de kaarten, gaat
de school het jubileumfeest in mei
2006 bekostigen. De school viert dan
haar 30-jarig bestaan met o.a. een
spectaculaire voorstelling. Over deze
voorstelling zult u t.z.t. ongetwijfeld
meer lezen in 'het Contact'.

Mocht u belangstelling hebben voor
de kaarten, maar bent u niet bena-
derd, dan kunt u natuurlijk contact
opnemen met het kind van uw keu ze
of bellen met basisschool 'de Vorde-
ring'.
De kerstkaartenactie duurt tot en met
woensdag 23 november a.s.



Eelco Nuesink en Floran Schurink zijn
alweer een maand bezig aan hun 'we
reldreis'. De oud-Vordenaren namen
op 2 oktober afscheid van familie en
vrienden en zijn via Duitsland, Polen,
Rusland en Mongolië inmiddels aan-
gekomen in Peking. Deel l van hun
reisverslag.

Van Emmerich naar Beijing. Dat moet
makkelijk kunnen met de trein, dach-
ten wij van tevoren. Per trein zie je ook
best wat van een land en ervaar je de
verschillen in landschap en mensen
een beetje. Hoewel wij de Transsiberie
Express (van Sint Petersburg naar Bei-
jing) al hadden gereserveerd, moesten
we nog wel de reis naar Sint Peters-
burg organiseren en de overnachtin-
gen in alle steden. De reis naar Sint Pe-
tersburg is makkelijker te regelen van-
uit Duitsland dan Nederland. Moet je
even weten voordat je de NS tientallen
keren belt en geen resultaat boekt. De
reis naar Sint Petersburg met de trein
is goed te doen. Je maakt wel veel mee.
Qua grensovergangen zijn wij in Ne-
derland toch maar mooi verwend. De
trein naar Rusland wordt haartje voor
haartje uitgekamd en als je een beetje
eigenaardig kijkt, word je gescreend.
Er is zelfs een apart grenstreintje
waarmee je de grens overgaat. Voor-
oorlogs.
De grensovergang van Rusland naar
Mongolië moet je een keer hebben
meegemaakt. Alleen maar smokkel-
waar en veel geld onder de tafel door.

Rennende Mongoolse mensen (om
hun waar te beschermen of te verber-
gen) door de trein en dat de hele dag
door. Vervolgens is de overgang van
Mongolië naar China redelijk relaxed.
Alleen een treinstel wordt verwisseld.
Dat gaat als volgt. Je zit in de trein. Je
blijft in de trein. De trein gaat om-
hoog, ongeveer 2 meter. Het ene trein-
stel gaat eronderuit en het andere
komt ervoor in de plaats. Als je slaapt,
merk je er niets van. Heel apart.

HANDEN EN VOETEN
De talen die we tegenkomen, zijn
apart, grappig maar vooral erg onver-
staanbaar. Het Pools klinkt hetzelfde
als het Russisch en Mongools heeft
wel weer wat weg van het Chinees.
Maar wij doen toch maar de universe-
le taal: handen en voeten. Dit werkt
overal, als je maar
geduldige mensen hebt. Sommigen
proberen zichzelf heel hard in hun ei-
gen taal uit te drukken. Tja dat werkt
niet. Sommige mensen willen ook
graag nieuwe dingen leren, zoals onze
chauffeur Bayara (betekent happiness)
in de Gobi. Hij wilde zijn woorden-
schat uitbreiden. Het duurt wel even
voordat een Mongoolse man los komt.
Ongeveer 3 dagen. Nu gaan we samen
met hem een importbedrij f opzetten

voor Gers, de grote ronde tenten waar-
in ze wonen. Overigens; de mensen uit
Mongolië zijn erg vriendelijk, in hele
grote tegenstelling tot de Russen. En
dan voornamelijk Russen uit Moskou.
Rusland is een land dat we hebben ge
zien en ook hebben afgevinkt van het

lijstje. Een keer, nooit weer.
Mongolië is geweldig en echt de moei-
te waard. Zeker als je een tour door de
Gobi neemt. Zoveel verschillende
landschappen en de mensen hebben
veel humor. Het eten is even wat an-
ders, maar dat went ook wel. Je moet

overigens wel goed tegen wagenziekte
kunnen.
De stad Ulan Batar is erg stoffig maar
heeft wel een prachtige tempel. Door-
dat we met de trein gaan, merken we
dat het landschap, de mensen en de
huizen erg veranderen. Dit is een
mooie ervaring. Je hebt in ieder geval
de tijd om erover na j:e denken. Dat
komt ook goed uit, want als je ineens
in Beijing op straat staat, vliegt ieder-
een op je af. Er is geld te verdienen,
dus werk aan de winkel met die toe
rist. Gelukkig zijn wij groot en kun-
nen wij het overzien (zowel letterlijk
als figuurlijk). Rustig lopen we door
omdat we al onderkomen hebben in
Beijing.

WEBSITE
De eerste maand zit er al op. De tijd
vliegt. We hebben het gevoel dat we al
tien vakanties hebben gehad. Af en toe
gaat het zo van 'weetje nog van die va-
kantie in Sint Petersburg'? Oh nee, dat
was in deze reis. Heel erg vreemd. Al-
les was vrij makkelijk om te regelen.
Ook nu nog wel in China maar je
merkt hier toch wel een zeer andere
cultuur. Gelukkig hebben we onze
website steeds bijgehouden dus hierin
staat alles gedetailleerd in. Aangezien
wij niet erg kort van stof zijn, willen
wij u/jullie dan ook graag daar naar
verwijzen. De foto's zijn al een verslag
op zich. Tot de volgende keer. Hartelij-
ke groeten van Co en Flo
(http://cowiththeflo.johojournal.nl)

Gemeenteavond van de Hervormde Kerk met
medewerking van Gery Groot Zwaaftink

Introductiecursus senioren
fitness

Op dinsdag 22 november a.s. is er
een gemeenteavond van de Her-
vormde Kerk met medewerking
van verhalenverteller en liedjes-
zanger Gery Groot Zwaaftink. De
avond zal staan in het teken van be-
leid en visie, waarvan het thema is:
"Loslaten, vasthouden en ter hand
nemen"

Een commissie is bezig de laatste
hand te leggen aan het beleidsplan
2006-2010, en wil nu graag met zoveel
mogelijk gemeenteleden daarover van

gedachten wisselen. Denk niet dat dit
tot een loodzwaar programma zal lei-
den. Integendeel, alles zal op een
speelse wijze verlopen. Alleen al het
feit dat we Gery Groot Zwaaftink be
reid hebben gevonden aan deze avond
mee te werken zegt alles over de luch-
tige opzet.
Deze bekende Vordense troubadour
zal ons tegelijkertijd ongetwijfeld aan
het denken zetten. Wie dat ook zullen
doen zijn Marieke Hoek en Maartje
Bosma, die volgend jaar mee zullen
werken aan een bouwproject van

World Servants op Jamaica. Ze zullen
de eerste sluiers over dit project op-
lichten en ons verder vergasten op
cake en andere lekkere hapjes. Hoewel
alles gratis is, toch maar alvast wat eu-
rootjes voor deze 'wereldmeiden' mee
nemen . Alle gemeenteleden en vrien-
den van de Hervormde Gemeente
[PKN] zijn hartelijk welkom in het ge
meentecentrum De Voorde en wel om
20.00 uur.
Mocht De Voorde te klein blijken [wat
we hopen] dan wijken we uit naar de
Dorpskerk. Tot de 22e !

Bijenwastekeningen
bij Kairos
Op dinsdag 22 november a.s. is de vol-
gende Kairosavond bij Pillen 't Zwaan-
tje, Zieuwentseweg l in Lichtenvoor-
de. Deze avond staat in het teken van
bijenwastekeningen, deze zijn ge
maakt door Anja Jansen. Bij binnen-

komst kan men een tekening uitzoe
ken en later zal Anja waarnemingen
doen aan de hand van deze tekenin-
gen.
Verder kunt u op deze avond kennis-
maken met de vrijwilligers: Mirande
Overmaat, Reiki; Jules Rüthers, Voetre
flexologie; Nadia Busch, Aura-Reading
en Healing; Alianne Koning, Kristal-

therapie en Magnetiseren, Miriam
Menzing, Shambhala; Sjany de Graaf,
Gestalttherapie en APS; Agnes Vos en
Riet Scheers, Boeken van The Read-
Shop en tweedehands boeken.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Nardie Krabbenborg of
zie de advertentie elders in deze krant.

Geïnspireerd door de belangstel-
ling voor een dergelijke bewegings-
mogelij kheid in voorgaande jaren,
biedt de ANBO-afdeling Vorden, in
samenwerking met sport- en ge-
zondheidscentrum "Strada
sports", belangstellenden opnieuw
de mogelijkheid om in te schrijven
voor een introductiecursus "Senio-
ren Fitness".

Strada sports heeft zich bereid ver-
klaard om de deelnemers een interes-
sante korting aan te bieden op het to-
taal van de prijs die normaal aan star-
tende cursisten in rekening wordt ge
bracht. De introductiecursus is be-
doeld voor 50-plussers en omvat in to-
taal vijf bijeenkomsten. De eerste geldt
als kennismakingsbijeenkomst, waar-
bij men wordt voorgesteld aan de
mensen van het sportcentrum en
geïnformeerd over de bewegingsmo-
gelijkheden die zij aan 50-plussers
kunnen bieden.

Overzicht introductiedagen
De kennismakingsbijeenkomst in
sport- en gezondheidscentrum "Stra-

da sports", Burgemeester Galleestraat
76a te Vorden, vindt plaats om 11.00
uur op vrijdag 18 november.
Tijdens deze gratis snuffelstage kan
men bepalen of deelnemen aan de vol-
gende oefenbijeenkomsten nuttig is.
De daarna volgende "echte" oefenbij-
eenkomsten zullen plaatsvinden op
een vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur op
respectievelijk 26 november, 02 de
cember, 09 december en 16 december
2005.

KORTING EN INSCHRIJVEN
De normale prijs voor een introductie
cursus van vier oefenbijeenkomsten
bedraagt € 20.-. ANBO-leden en be
langstellende nieuwkomers krijgen
een fikse korting en betalen slechts
€ 10.—. Wie na afloop van de intro-

ductiecursus besluit om door te gaan
wordt vrijgesteld van het gebruikelijke
inschrijfgeld. Aanmelden voor de ken-
nismakingsbijeenkomst en/of de in-
troductiecursus
"Senioren Fitness" kan tot aanstaande
donderdag 18.00 uur, bij het secretari-
aat van de ANBO-afdeling Vorden, tele
foon: 552003.

Tentoonstelling

P.K.V. Nieuws
UITSLAGEN TENTOONSTELLING
CLUBSHOW P.K.V.
Hoenders:
Hollands Hoen: Bart Tiessink
4xZG,2xG, Vorwerkhoen: E.H. Ruesink
lxF,2xZG,lxG, Wyandotte: J. Rouwen-
horst 2xF,2xZG, H. Berenpas IxG,
W.Gerritsen IxG, Oud Engels Vecht-
hoen: H. van Heerde lxF,4xZG,lxG

Dwerghoenders:
Hollandse kriel: Sil Ruesink IxG,, Bar-
nevelder kriel: Ulenhof College IxG,
Vorwerk kriel: H. Regelink 3xG, Sil Ru-
esink 2xZG,lxG, Apenzeller spitskuif:
H. van Olst 3xZG,lxG, Amrockkriel: J.
Pardijs 2xZG, Wyandottekriel: J. Rou-
wenhorst 2xF,lxZG, H. Berenpas
2xZG,5xG, T. Zevenhoeken lxZG,2xG,
Ulenhof College IxZG, H. Siemes
2xZG,3xG, Oud Engels vechtkriel: H.
van Heerde lxF,lxZG,4xG

Sierduiven:
Pauwstaart: M.D. Zevenhoeken
2xZG,lxG, J. Pardijs 2xZG,2xG

Watervogels:
Mandarijneend: Johan Rouwenhorst
IxF, Versicolortaling: Johan Rouwen-
horst IxF, Roodschoudertaling: Johan
Rouwenhorst 2xZG

Konijnen:
Vlaamse Reus: A. Dijkstra IxF.SxZG,
Franse hangoor: K.C.L. Brummer
IxZG, D. Kuiper lxF,lxZG,2xG, R.
Bruinsma IxF.lxG, A. Eggink IxF,
Bram Bruinsma 2xZG, Jory Brummer
4xZG,2xG, Nieuw Zeelander wit: H.
Bolwiender 2xZG,3xG, M. Boersbroek
2xZG, Gele van Bourgondie: W. Boers-
ma 2xF,4xZG, Californian: W.H.
Arends 3xZG,3xG, P. Arends 3xZG,2xG,
Wener: H.J. Nijenhuis lxF,2xG, Rode
Nieuw Zeelander: H. Gosselink
lxF,3xZG,lxG, J. Bakering
3xF,lxZG,2xG„ G. Lenselink 3xF,5xZG,
Alaska: H. Pardijs lxF,3xZG, Angora:
Comb. 't Welletje 2xF,2xZG, Tan : L.
Jansen 4xF2xZG, Hollander: T.H. Jans-
sen 3xF,2xZG,lxG, K. Hietbrink
2xF,5xZG,lxG, H.W Sloetjes
5xF,5xZG,lxG, A.J. Everink
lxF.5xZG.2xG, T. Zevenhoeken
lxF,2xZG,lxG, Hulstlander: A. Dijkstra
IxF.SxZG. Rus: E.J. Huurnink
lxF,2xZG, W.H. Arends IxZG.lxG, Ne
derlandse Hangoordwerg: T. Zeven-
hoeken IxZG.lxG, J. Grobben 3xG,
Ulenhof College IxZG, J.
Martens2xZG,2xG, Sharon Eggink
2xZG, Kleurdwerg: Nynke Woerts 2xG,
H. GubbelslxF,4xZG,lxG

Cavia,s:
Borstelhaar: T. Zevenhoeken
lxF.3xZG.lxG, Rex: Jory Brummer
2xF,lxZG
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Huldigingen tijdens feestavond FNV Bar Kruk Enzo, deksels goed

Tijdens de jaarlijkse feestavond van de afdeling Dunsborgermark, een
FNV-afdeling, waarin de plaatselijke afdelingen van Zelhem, Hengelo (G)
en Keijenborg zijn opgegaan, kon weer een groot aantal leden gehuldigd
worden voor hun trouwe lidmaatschap aan de bond. In totaal konden 24
leden gehuldigd worden. Een aantal van hen was verhinderd en werd door
het bestuur thuis opgezocht en gehuldigd.

Mevr. Hulstij n-Jolink uit Hengelo (G)
was wel aanwezig in zalencentrum
't Witte Paard. Haar man was 60 jaar
geleden lid geworden en ook na zijn

overlijden bleef zij lid. Zo kon zij
gehuldigd worden voor 60 jaar lid-
maatschap.
Voor 40 jaar lidmaatschap werden

de heren Ligtlee uit Halle, kl.
Bleumink uit Zelhem, Hofman en
Berendsen uit Hengelo (G) en
Brander-horst uit Keijenborg gehul-
digd.
De heren Gotink en Bomer uit
Hengelo (G) werden gehuldigd voor
25 jaar lidmaatschap.
Tot slot werden de heren Wolsink en
Klumper uit Zelhem gehuldigd voor
12,5 jaar lidmaatschap.

Opleidingen RE/MAX
makelaars via internet

Vanaf januari 2006 zal RE/MAX
International specifieke opleidings-
en trainingsprogramma's wereld-
wijd aan de makelaars van het
RE/MAX netwerk gaan aanbieden via
het eigen extranet. Door aanmel-
ding via het internet bij het RE/MAX
Main-street extranet kunnen alle
aangesloten makelaars dan volledi-
ge programma's volgen die tot voor
kort alleen via het RE/MAX Satellite
Network (RSN) in Noord-Amerika te
ontvangen waren. Er wordt gebruik
gemaakt van 'streaming video', een
specifieke vorm van digitale video
op internet, waardoor iedere gebrui-
ker op elk geschikt moment een
(deel van een) opleiding of vervolg-
training kan volgen.
Dankzij de sterk verbeterde techno-
logieën voor zowel kwalitatieve
video als hoge snelheid internetver-
bindingen is het nu mogelijk om uit-
stekende opleidingen en vervolgtrai-
ningen via dit medium aan te bie-
den. Volgens Felix de Wit, regional
directeur RE/MAX Nederland, is

deze manier van aanbieden van
extra opleidingsmogelijkneden een
bewijs van de voordelen die het
RE/MAX makelaarsnetwerk biedt.
"Onze franchisenemers profiteren
van de internationale kennis binnen
het netwerk. Dat komt weer direct
ten goede aan hun klanten."
RE/MAX (Real Estate MAXimums) is
al 32 jaar actief in de makelaardij
volgens de franchiseformule en
daarin wereldwijd marktleider.
RE/MAX staat voor 2005 op de 10e
plaats van de Top 500
Franchiseorganisaties en op num-
mer l in de categorie onroerend
goed. Daarnaast is RE/MAX de eerste
makelaarsorganisatie ooit die een
team in de Formule l sponsort:
Jordan Grand Prix. RE/MAX
Nederland heeft zich ten doel
gesteld ook in ons land marktleider
te worden.
Franchisenemers van RE/MAX zijn
zelfstandige ondernemers die een
full-service makelaarskantoor lei-
den. De binnen zo'n kantoor zelf-
standig functionerende makelaars
kunnen gebruik maken van de kan-
toorfaciliteiten en het wereldwijde
netwerk van RE/MAX, dat inmiddels

113.112 makelaars omvat, verbon-
den aan 5.799 kantoren in 58 ver-
schillende landen.
RE/MAX is op internet te vinden op
www.remax.nl.

Inloopavond
voor Vrouwen

Donderdag 17 november kunt u tus-
sen 20.00-20.30 uur weer binnen-
lopen bij de maandelijkse
'Inloopavond voor Vrouwen', in
Ellens Eethuisje aan de Burg.
Rijpstrastraat 10 te Zelhem. Het
thema is 'Samen in gesprek met',
een ontmoeting met twee buiten-
landse vrouwen. Zij komen van oor-
sprong uit Eritrea en Irak en verblij-
ven in Zelhem. Hoe gaan wij met
elkaar om en wat kunnen wij voor
elkaar betekenen?
U bent welkom, behoeft geen entree
en geen contributie te betalen, hebt
geen verplichting en kunt gewoon
gezellig meedoen! Leeftijd speelt
geen rol iedereen is welkom.
Consumpties zijn voor eigen reke-
ning. De volgende Inloopavond is op
15 december.

De jeugd playbackt in Hummelo

Er heerste zaterdagmiddag 5 november een opgewonden stemming in de zaal van 'de
Gouden Karper' in Hummelo. Zo'n honderd kinderen zaten klaar voor de jeugd-play-
badkwedstrijd die de Oranjevereniging Hummelo en Oranje had georganiseerd.

Alle kinderen in de
basisschoolleeftijd kon-
den meedoen. In acht-
tien acts, waaraan 45
kinderen deelnamen,
zetten ze hun beste
beentjes voor. Van zeer
vertederend tot stoer,
van grappig tot serieus,
alle genres waren ver-
tegenwoordigd. Het
enthousiaste publiek,
gevormd door leeftijds-
genootjes, ouders en
grootouders, leefde van
harte mee. De driekoppi-
ge jury had er een hele
kluif aan, maar koos uit-
eindelijk Pim Meulen-
beek, die Jan Smit ver-
tolkte met het lied 'Als
de nacht verdwijnt', als
winnaar. Alle andere
acts werden met de
tweede prijs beloond.
Op de foto ziet u presen-
tator Leo Meijer met de
play-back act K3.

De driemans formatie Bar Kruk Enzo treedt zaterdag 19 november van
21.00 tot 01.00 uur op in de Mallemolen. De band speelt uitsluitend
akoestisch. Dit maakt Bar Kruk Enzo tot de ultieme band voor kroegen.
Bloemberg, gitarist en zanger "Meestal spelen wij in kroegen, maar eigen-
lijk voelen wij ons thuis op ieder podium". Bar Kruk Enzo is ontstaan in
2001. En sinds een jaar is deze groep druk met optredens. Tijdens een
optreden worden er ongeveer 50 nummers gespeeld. "Wij worden betaald
voor het muziek maken en dat doen we dus ook", aldus Michel.

De naam Bar Kruk Enzo zegt even-
veel als dat het vragen oproept.
Erwin Kleine Koerkamp, drummer
binnen de formatie "Ons uitgangs-
punt is lol en gezelligheid, tijdens
optredens, maar ook in de oefen-
ruimte". "En zolang dit het geval is
kan men ons nog regelmatig horen
spelen", vult Rob de Weerd aan. Ook
hij hanteert de gitaar en neemt een
deel van de zang voor zijn rekening.
Het repertoire van Bar Kruk Enzo is
herkenbaar en eigenwijs.
Herkenbaar door de vele bekende
meezingers. Eigenwijs dankzij de
ietwat minder recente covers.
Daarnaast geven deze muzikanten
aan diverse nummers een eigen
invulling. Soms vernieuwend, dan
weer verrassend, maar de kwaliteit
wordt niet uit het oog verloren. Met
veel passie worden er nummers

gespeeld van o.a. Pink Floyd, REM,
Robbie Williams, Joe Cocker, Live,
Metallica, B10f, Marco Borsato, van
Dikhout, U2 enz enz.
Menig band probeert zich niet te
onderscheiden met special effects,
rookontwikkelingen en licht-
shows."Dat doen wij niet, kunnen
wij niet en willen wij ook niet kun-
nen. Wij vertrouwen op ons enthou-
siasme".
Het plezier waarmee gespeeld
wordt, werkt aanstekelijk. Niet
vreemd dus dat een optreden van
deze band zeer dikwijls in een com-
pleet feest verandert. Bar Kruk Enzo
kenmerkt zich door sterke zang,
met een sublieme tweede stem,
goed samenspel tussen de gitaren,
ondersteund door een strakke
drum.

Leo Meijer 25 jaar bij Welkoop

Op l november werkte Hummeloer
Leo Meijer precies een kwart eeuw
bij de Welkoop. Begonnen in Baak,
legde Leo een heel traject af dat
hem achtereenvolgens voerde langs
Welkoopvestigingen in Toldijk,
Dieren, Hummelo, Angerlo waarna
hij uiteindelijk in 2000 weer in
Toldijk terecht kwam, waar hij nu
zijn jubileum viert.

"Door fusies is een aantal kleinere
winkels verdwenen en zijn nu de
grote winkels overgebleven", licht
Leo toe. "Mijn werk als verkoper is
altijd hetzelfde gebleven, al is er wel
ontiegelijk veel veranderd in de

omstandigheden. Je moet bedenken
dat we begonnen in een winkel zon-
der kassa en zonder deurbel. Het
assortiment is in de loop der jaren
ook veel groter geworden. Maar
onder alle omstandigheden doe ik
het werk altijd met veel plezier. Wat
ik er zo leuk aan vind is de afwisse-
ling. De ene keer komt iemand voor
een advies voor een tuinschutting,
de andere keer voor een paar laar-
zen. En zojuist heb ik de kerstshow
helemaal ingericht." "Het is leuk
werk", stelt Leo met voldoening
vast. "Elke keer als er een tevreden
klant de deur uitgaat ben ik ook
weer tevreden!"
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öe Sint is weer in het land,

en hij gaat met grote snelheid naar Aad's Woodshop want,

die geeft kortingen van 25 procent

op het gehele assortiment.

En de Sint kan er goed mee leven,

dat hij voor dat prachtige speelgoed minder hoeft te geven.

geldt niet voor de eigen producten van
Aad's Woodshop. Actie duurt tot en met
zaterdag 03 december 2005.

Nog steeds:
Het adres voor houten speelgoed!!

Hummeloseweg 46b / 7021 KH Zelhem
Tel./fax0314-624870
www.aadswoodshop.nl

houtvezel los
hout vezel balen

zaagsel los
zaagsel baaltjes
zaagsel zakken

HOUTVEZELBEDflUF

ALL

afvalhout
houtchips
houtfrees

houtschillen
manegebodems

ROUNDBV
ZBLHBM

tel. 0314 - 62 12 04 • lnfo@allroundbv.nl
fax. 0314 - 62 32 82 * www.allroundbv.nl

VOORBEREID naar de WINTERSPORT

Indoorskiën en -snowboarden is de perfecte voorbereiding voor de wintersport. De lessen zijn
geschikt voor zowel beginners als (ver)gevorderden, vanaf 4 jaar. Er hebben maximaal 4
personen les in een uur. Om de l O minuten wisselen 2 personen elkaar af.

Door de intensiviteit en de individuele begeleiding van onze gediplomeerde docenten ben je
al t i jd verzekerd van een snel en veilig resultaat. Je skiet of snowboard op een zogenoemde
"eindeloze piste". Doordat de piste onder jou door beweegt kun je eindeloos afdalen. De
docent bevindt zich permanent enkele meters van je vandaan, zodat hij elke beweging van jou
kan volgen en indien nodig kan corrigeren.

l let skiën/snowboarden op onze rolbaan biedt de volgende
voordelen:

Door de consumentenbond als beste methode getest
Door de eindeloze afdaling veel tijd om te concentreren op de techniek
De leraar staat dichtbi j om aanwijzingen te geven
Individueel les, maximaal 4 personen per uur/per leraar
Cursus in eigen tempo te volgen, omdat je zelf in overleg de lestijden kunt afspreken
Door de spiegelwand kun je de techniek goed bekijken
De eindeloze afdaling is ook ideaal om de conditie te verbeteren
Geen verlies aan tijd door liftgebruik
Geen last van regen, kou en wind.

Ook met vrienden/familie van een ander niveau kan in hetzelfde uur een les gevolgd
worden

Wanneer je bij ML SPORT & SNOWCENTER komt skiën of snowboarden hoeft je /elf
geen materiaal mee Ie nemen, je kunt gebruik maken van het aanwezige materiaal. We
bezitten een groot assortiment schoenen, ski's en snowboards in alle maten. Indien je eigen
skischocnen hebt kun je deze natuurlijk nemen. Zorg dat je tijdens de lessen ccn trainingbrock
of een dunne skibroek aan hebt en een shirt met lange mouwen.

De lessen gaan op afspraak, hiervoor kun je telefonisch reserveren 0314 - 62 0026 of kijk op
www.mlsport-snowcenter.nl.

l Tegen inlevering van deze kortingsbon ontvangt u een introductieles voor
J14 euro i.p.v. 18 euro.

INAAM:

l ADRES:

TEL:
l
l
l
l Geldig t/m 31 december 2005.
l Niet geldig in combinatie met andere akties

—

Brinkwcg 38 Zelhem 0314 - 620026

Ijs- en rollade-
actie Inspiration

In de periode van 17 nov.
t/m 3 dec. gaan de leden
van Inspiration weer rond
om u te vragen of u hen
wilt steunen door het
kopen van ijs of een rol-
lade voor de feestdagen.

Het kan zijn dat ze u niet
thuis treffen. Als u dan
toch wilt bestellen kunt u
dit telefonisch doen bij
Ton Menkhorst, tel. 0314-
623654 of via e-mail op
inspiration@
blauwscherm.nl.

De (bio)Rollade (700 gr-
bevr.) kost € 8,-. Bosvrucht-
yoghurt ijs (l It.) € 6,- en
een roomij staart (1,7 11.)
€ 7,-.

HYPpTHEEK
^ A D V I E S C E N T R U M

www.hansrijnties.nl

m a k e l a a r s

30% KORTING
maat 50 t/m 86

•>
Kin der kleding

Stationsstraat J6 7031 CK Zelhem
tel. (03 W) 63 U l <?U

DE HOGE VOORT
AUTOWASCENTRUM

TA N K 5 TA T l O N

Gildenweg 11 in Zelhem,
Telefoon 0314-620471

Wij beschikken over een supermoderne
wasstraat en over 4 eigen wasboxen

(selfservice) Uw auto wordt weer als nieuw!!!!!

KWALITEIT, SERVICE EN SNELHEID
IS ONS MOTTO.

Ook voor het cleanen van uw auto
kunt u bij ons terecht!!

U kunt ook voordelig tanken bij Tankstation
De Hoge Voort, gelegen naast de wasstraat.

Tevens beschikken wij over een aparte
wasplaats voor motoren, caravans en

(kleine) trucks

Voor meer informatie over de prijzen en
de diverse acties belt u 0314-620471.

t» IJ.bö op een bedje
van bondpatfa

5 %

m/rem w ^^ .TL,-*OL*

Nieuw bij u in de omgeving: wvAv.rutech.nl

Rutech on-line shop zit bij u om de hoek.
Zo gemakkelijk is het.

De snelste, eenvoudigste en leukste manier om
vanaf uw eigen stoel op het tijdstip dat het u past

ons assortiment te bekijken en te bestellen.

In een omtrek van 15 kilometer van Zelhem
worden de goederen GRATIS bij u thuisbezorgd.

Kijk tijdens de introductie maanden voor de
speciale acties en de prijsvraag op

www.rutech.nl

DO

Bedrijf
Rembrandtstraat 48 7021 DB/elhem

WWW.doco-klus.nl docoklusfa?.tiscali.nl

0314-623185

Winterschilder
Ijskoude kortingen op het binnenschilderwerk

Voor woningen ouder clan 15 jaar wordt het
btw-tarief van 6" n Berekend op de uren.

Schilderwerk
Keukens
Dakramen

Timmerwerk
Badkamers
Dakkapellen

Metselwerk
Serres
Sierpleister

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

^^^ GLOBE
SECURITV

Ons oog, uw veiligheid

• Horeca
• Hostesses
• Evenementen
• Barpersoneel
• Verkeersregelaars
• Beveiling met honden

Slangenburgweg 2
7021JK Zelhem

Tel. 0315 29 83 45
E-mail info@globegroup.nl

Internet www.globegroup.nl
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Eerste steenlegging Velswijkschool

Donderdag 10 november was een eerste officiële dag in het kader van de nieuw-
bouw van de O.B.S. Velswijk. Kinderen, onderwijzend personeel en andere belang-
stellenden kwamen in optocht vanaf hun tijdelijke onderkomen in het Brinkhuis
in de Wittebrink om bij de nieuwbouw een eerste steen te leggen.

Hierbij was gekozen voor
meerdere eerste stenen en
wel zeer speciale, want de
kinderen hadden op school
een eigen steen versierd en
die stenen mochten vervol-
gens, onder het toeziend oog
van de medewerkers van
Bouwbedrijf Klanderman, in
het fundament worden inge-
metseld.
Het nieuwe schoolgebouw
met vier klaslokalen en een
ruimte waarin zowel de kleu-
tergroep als de peuterspeel-
zaal onderdak vinden, moet
midden volgend jaar klaar
zijn, zodat de leerlingen het
volgende schooljaar in de
nieuwbouw kunnen begin-
nen. Op bijgaande tekening
kunt u zien hoe de school er
uit gaat zien.

Euterpe in Countrylife style

Zaterdagavond 12 november, precies 93 jaar na de oprichtingsdatum, ver-
zorgde muziekvereniging Euterpe uit Halle haar jaarlijkse najaarscon-
cert. Er was voor het thema 'country life' gekozen en de vereniging had
flink uitgepakt. Al bij aankomst bij zaal Nijhof konden de bezoekers zien
dat er iets bijzonders aan de hand was. Er stonden namelijk bij de ingang
al twee prachtige oldtimer tractoren opgesteld. De hal was toepasselijk
aangekleed met dieren en andere attributen die bij het buitenleven
horen. In de zaal was een laantje gecreëerd waardoor de toeschouwers
toegang kregen tot een tot tuin omgetoverde zaal. Zelfs de ladyspieker
had zich voor deze gelegenheid vermomd als tuinvrouw.

De fanfare opende de avond met een
inspeel-werk, waarna Land of Wind
and Water volgde. Dit nummer werd
sfeervol gespeeld ondersteund door
prachtige dia's op een groot scherm.
Ook tijdens het volgende werk, Free
world fantasy, kon het publiek
genieten van bijpassende dia's.
Voordat de slagwerkgroep het pro-
gramma vervolgde, kreeg het pro-
gramma een enigszins officieel tin-
tje met de huldiging van een aantal

4

leden.
Michael Zweers werd gehuldigd voor
ruim 12,5 jaar lidmaatschap van de
slagwerkgroep en dirigent Gerard
Berentsen werd in het zonnetje
gezet voor zijn 12,5 jaar muzikaal
leiderschap van Euterpe. Tot slot gin-
gen alle spotlights op dhr. Hendrik
Eenink, die gehuldigd werd voor een
uniek jubileum van 70 jaar muziek.
Dhr. Heutinck, bestuurslid van de
KNFM, was naar Halle gekomen om

dhr. Eenink de bijbehorende versier-
selen op te spelden.
Hierna werd het programma ver-
volgd met een optreden van de slag-
werkgroep onder leiding van dhr.
Peter Teunissen. De slagwerkgroep is
onlangs uitgebreid met 4 jeugdle-
den en zij speelden voor het eerst
een aantal nummers mee, waaron-
der 'L' Armee' van Th. v. Campen.
Het ging hen uitstekend af. Met
'Concert on States' liet de slagwerk-
groep zien en horen dat er in één
nummer heel veel mogelijkheden
zijn in geluidsniveau, gebruik van
effectinstrumenten, ritmiek , tempo
en muziekstijl. Een waar concert-
stuk. Als uitsmijter werd Back to
Bozzio van Jan Schipper gespeeld.
Een prachtig nummer waarin de
slagwerkgroep bewees dat ze veel
meer kunnen dan alleen marsen
spelen op straat. Ze werden dan ook
met een daverend applaus beloond.
Na de pauze kwam de fanfare weer
op het podium, maar nu in een
geheel andere stijl. Iedereen had
zich qua kleding aangepast aan het
thema en de keuze van de muziek-
nummers maakte het geheel com-
pleet. Zo was er een prachtig
solistisch nummer voor bas,
gespeeld door Hans Schieven, geti-
teld Farmers Fair en ook ontbrak de
Ambos Polka niet. Hierbij bespeelde
de solist, Gerrit Dünnebach, een
heus aambeeld. De avond werd door
fanfare en slagwerkgroep gezamen-
lijk afgesloten met het nummer
'Teamwork'.
Dit speciale concert kon gereali-
seerd worden door de belangeloze
medewerking van een aantal onder-
nemers uit de omgeving. Met dit
concert heeft Euterpe laten zien en
horen dat Teamwork heel belangrijk
is en dan niet alleen voor de muziek,
maar voor het hele platteland.

In het kader van het 50-jarig jubi-
leum van de Zelhemse vogelvereni-
ging 'Vogelvreugd' Zelhem en het
tot stand komen van de nieuwe
gemeente Bronckhorst organiseert
de vereniging de kampioenschap-
pen van Bronckhorst in de diverse
vogelgroepen.

Tijdens de vogelshow in cultureel
centrum de Brink in Zelhem op
zaterdag 19 en zondag 20 november
kunt u vogels uit de hele de gemeen-
te Bronckhorst bewonderen en
onder hen de kampioenen in de ver-
schillende hoofdgroepen. De keu-

ring vindt plaats op vrijdag 18
november.
De opening van de vogeltentoonstel-
ling en de bekendmaking van de
kampioenen is op zaterdagmorgen
om 10.00 uur. De tentoonstelling is
aansluitend geopend voor het
publiek tot 's avonds 20.00 uur en op
zondag 20 november van 10.00 tot
16.00 uur.
Er worden kleur- en postuurkana-
ries, tropische vogels, grasparkieten,
agaporniden en grote parkieten ten-
toongesteld.
Er is een verkoopklasse aanwezig.

Expositie Galerie Bibliotheek

Herman Hermsen

Zaterdag 19 november wordt in
Galerie Bibliotheek een nieuwe
expositie geopend.

De titel is 'Schitterend' en doelt
daarmee op het materiaal van de
voorwerpen die tentoongesteld wor-
den, namelijk sieraden, glas en
licht. De expositie is geopend tij-

Petra Hartman

dens de normale openingsuren van
de bibliotheek van 19 november tot
7 januari. De officiële opening vindt
19 november om 17.00 uur plaa ts .
Op de website www.galerie-biblio-
theek-zelhem.nl kunt u nadere
informatie over de galerie en deze
expositie vinden.

Henk Luesink met de vut
Vrijdag 4 november reed Zelhem-
mer Henk Luesink zijn laatst rit in
actieve dienst voor de firma van
Donkelaar uit Ruurlo. Bij terug-
komst op het bedrijf wachtte Henk
een aangename verassing.

Er was door directie en collega's een
groot spandoek gemaakt, met de
tekst 'Oh gutte gut, Henk geet met
de vut'. Toen het spandoek werd
weggehaald, wachtte hem nog een

verrassing. Achter het spandoek
stond de folkloristische dansgroep
'Wi'j eren 't Olde' uit Zelhem klaar
om een paar dansjes voor hem te
doen. Henk is namelijk een actief
lid van de dansgroep. De groep was
benaderd door de fa. van Donkelaar
om luister bij te zetten aan zijn
afscheid. Na de nodige woorden,
cadeaus en bloemen werd er onder
het genot van een drankje en een
hapje nog even gezellig nagepraat.



^^^ss= ~'" - - -̂ «^

Bij elk dekbed een (gratis
CINDERELLA dekbedset!

DONZEN DEKBEDDEN

Donsdekbed Oreamstar 65% eendendons.
35% veertjes. Carré gestikt. 5 jaar garantie.
i persoons 140/200 van 129,- NU 89,-

1 persoons XL 140/220 van 139,- NU 99,•

2 persoons 200/200 van 199,- NU 139,-

Lits jumeaux 240/200 van 219,- NU 159,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 249,- NU 179,-

Donsdekbed 90% witte originele ganzendons
carré gestikt. 5 jaar garantie.

i persoons

1 persoons XL

2 persoons

Lits jumeaux

140/200 van 189,-

140/220 van 209,-

200/200 van 299,-

240/200 van 339,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 369,-

NU 119,-

NU 139,-

NU 179,-

NU 219,-

NU 239,-

4-seizoenen donsdekbed 90% originele
witte ganzendons in carré gestikt. 5 jaar garantie.

i persoons

1 persoons XL

2 persoons

Lits jumeaux

140/200 van 269,-

140/220 van 309,-

200/200 van 409,-

240/220 van 455,-

LitsjumeauxXL 240/220 van 489,-

NU 159,-

NU 179,-

NU 239,-

NU 279,-

NU 319,-

4-seizoenen donsdekbed 90% zachte europese
ganzendons in carré gestikt, 5 jaar garantie.

i persoons 140/200 van 319,- NU 189,-

1 persoons XL 140/220 van 359,-

2 persoons 200/200 van 469,-

Lits jumeaux 240/200 van 519,-

Lits jumeaux XL 240/220 van 549,-

Actie geldig zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten voorbehouden.

ANTI ALLERGIE DEKBEDDEN

Synthetisch dekbed met 100% katoenen
percaline tijk en met een polyester hollow fiber
vulling (anti allergisch).

1 persoons 140/200 van 65,- NU 45,-

ipersoonsXL 140/220 van 75,- NU 49,-

2 persoons 200/200 van 99,- NU 69,-

Lits jumeaux 240/200 van 119,- NU 79,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 129,- NU 89,-

Synthetisch 4-seizoenen dekbed met 100% katoenen
percaline tijk en een polyester hollow fiber vulling
(anti allergisch).

i persoons 140/200 van 109,- NU 79,-

1 persoons XL 140/220 van 119,- NU 89,-

2 persoons 200/200 van 149,- NU 109,-

Lits jumeaux 240/200 van 179,- NU 139,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 199,- NU 149,-

Paradies 4 seizoenen dekbed.
Kwaliteitsproduct met een tijk van fijngeweven
katoen en een vulling van hoogwaardige zeer fijne
textiel/vezel Paradies-Fill Royal.

i persoons 140/200 van 149,- NU 119,-

1 persoons XL 140/220 van 169,- NU 139,-

2 persoons 200/200 van 239,- NU 199,-

Lits jumeaux 240/200 van 279,- NU 239,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 299,- NU 259,-

Maïs 4 seizoenen dekbed.
Gemaakt van 100% natuurlijke maïsvezel, zeer veer-
krachtig, zeer goed vochttransport, antibacterieel +
anti-huisstofmijt, 6o°c wasbaar.

i persoons

1 persoons XL

2 persoons

Lits jumeaux

Lits jumeauxXL

109,-

129,-

169,-

189,-

209,-
't/f

100% scheerwollen winterdekbed met een
100% katoenen tijk.

i persoons

1 persoons XL

2 persoons

Lits jumeaux

140/200 van 79,-

140/220 van 89,-

200/200 van 119,-

240/200 van 129,-

59.'

Lits jumeauxXL 240/220 van 145,-

Wollen 4-seizoenen dekbed met een vulling van
100% scheerwol en een 100% katoenen tijk.

i persoons 140/200 van 129,- NU 89,-

1 persoons XL 140/220 van 145,- NU 109,-

2 persoons 200/200 van 169,- NU 129,-

Lits jumeaux 240/200 van 209,- NU 149,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 229,- NU 189,-

Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed met een
vulling van 100% scheerwol en een 100% katoenen
tijk. Heerlijk soepel en zacht.

i persoons 140/200 van 159,-

i persoons XL 140/220 van 179,-

2 persoons

Lits jumeaux

200/200 van 239,-

240/200 van 279,-

NU 119,-

NU 129,-

NU 169,-

NU 199,-

Lits jumeauxXL 240/220 van 309,- NU 229,-

BEDSHOP DE DUIF
^PARKEREN VOOR DE DEUR

openingstijden:
ma. 13.30 -18.00 uur / din. - don. 09.30 -18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 -17.00 uur

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen 161.0575512816 www.bedshop.nl

Pe.
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De nieuwe Matiz
Ladies only

Vanaf € 6.995,-

De Matiz 0,8 Pure uit voorraad leverbaar. Normaal € 7.995,- nu vanaf € 6.995,-. Alleen bij Auto Palace
Dit is 'm dan, de nieuwe Matiz. Met zijn verrassende wendbaarheid, kleine draaicirkel en zuinige verbruik dé ideale auto voor in de stad.

Daarbij ziet de Matiz er ook nog eens heel trendy uit en is hij verkrijgbaar in 10 frisse kleuren. En wat ook mooi is, deze auto rijdt u al

vanaf € 6.995,-. Kom langs en doe uzelf een Matiz cadeau tijdens de Sinterklaasshow van 16 t/m 19 november. Chevrolet. It's a big plus

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

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

TEGELHANDEL
mullcf-vofden bv

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

www.mullervordenbv.nl

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende '

edities in de gemeente
Bronckhorst

Vrouwe van Reurle
Makelaardij & Taxatiebureau

Brmklaaii 39 VBO (A MAKELAAR
7261 J H RUURI .O
T: 0573 - 4519 89 W: www.vrouwevanieurle.nl
F: 0573 - 45 35 06 H: info@VTOUwevanreurte.nl

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND.

PLEZIERIG WONEN WIL IEDEREEN. EEN PLEZIERIGE WONING VINDEN, ZEKER

ALS DIE GECOMBINEERD MOET WORDEN MET WERKEN IS NIET ALTIJD

MAKKELIJK. BENT U OP ZOEK NAAR EEN GESCHIKT KAVEL OF PAND VOOR

WONING OF UTILITEITSBOUW? INFORMEERT U DAN EENS NAAR DE MOGELIJK

HEDEN DIE ONZE PROJECTEN U TE BIEDEN HEBBEN. WANT WIJ BOUWEN ONZE

PROJECTEN NAAR UW WENS.

Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl

•K

Qroot Roessink
b l o e m e n

Welkom op onze KERSTSHOW
Gratis entree en consumptie

DEMONSTRATIE BLOEMSCHIKKEN

vrijdag 25 november 10.00-21.00 uur
zaterdag 26 november 10.00-16.00 uur

zondag 27 november 10.00-16.00 uur

Volop kerstbomen van eigen land

Nieuw: "inloop"lessen^\
vraag om informatie J

Vordenseweg 84 • Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 16 22
Fax (0575) 46 47 82 - www.groot-roessink.nl

Hulp bij levensvragen;
o.a.

• Burnoutverwerking

• Relatieverbetering

• Persoonlijke ontwikkeling

Je gewoon weer GOED voelen!

Praktijk voor psychosociale counseling

Marga Jansen

Beatrixlaan 20 7251 AN Vorden
Tel. 0575-441 569 MMJansen@hccnet.nl

Lid IVPW •
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Fraaie tegels?

Complete
badkamer?

Bij BouwCenter HCI wordt uw woonwens werkelijk-
heid. Bovendien verzorgen wij naast deskundig
advies, ook de installatie bij u thuis. Kortom: u kunt
rekenen op een probleemloze service! Tevens biedt
ons uitgebreide programma bouwmaterialen &
hout, natuursteen, sierbestrating, deuren en een
bouwmarkt alles wat u nodig heeft voor het
(ver)bouwen van uw woning.
Bezoek nu onze showroom of kijk alvast op

www.bouwcenterhci.nl

•BouwCenteriHCI
Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. 0575 46 81 81
Ulft Ettenseweg 39, tel. 0315 69 62 00
Zevenaar Ampèrestraat 3, tel. 0316 52 32 01

Kijk op onze website voor de keuze per vestiging.

AAL NU VOORDELIG DE
SCHILDER NAAR BINNEN!

GRATIS (KLEUR)ADVIES EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Verfraai nu uw interieur en profiteer van een aantrek-

kelijke premie voor al uw binnenschilderwerk en

wandafwerking. Uw voordeel: € 25.- per man per dog.

Bovendien geldt voor woningen ouder dan l S jaar het

lage BTW-tarief van 6%.

Wilt u meer weten? Bel (0314) 641950 voor

een afspraak of kijk op: www.winterschilder.nl

Verdien
€ 25,- Bessels

SCHILDERSBEDRIJF

Neuzendijk 7 Zelhem. Telefoon 0314 - 64 19 50

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

MAAK JE EIGEN
SINT-SCHOEN
Ben je nog geen 10 jaar, doe dan mee. Haal de bouw-/kleurplaat in de

winkel op. Kleur, knip en plak zo mooi als je kunt. Op 23 november zal

Zwarte Piet tijdens de koopjesavond (van 18.00 uur tot 21.00 uur)

onze winkel bezoeken en kunnen alle kinderen de vouw/

kleurschoen inleveren, tevens ding je mee naar een

aantal spectaculaire prijzen.

Qp zaterdag 3 december a.s. mag je je

schoen ophalen en kun je zelf zien of je

één van de prijswinnaars bent.!

Hoven iersbed rijf

Marco Besselink

-:•:- TUINONTWERP -:•:-
TUINAANLEG (RENOVATIE)

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

-*- VIJVERS -:•:-
'*

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

KUUKS Meubelbeurs en Handelsonderneming

Van de kelder tot de zolder
Voor al uw kantoormeubelen

Alles low-budgetprijzen
Slaapkamers
Tienerkamers
Slaapbankjes
Opbergmeubelen
Computerburo's
Linnenkasten

Badkamermeu beien
Eethoek voor kamer en
keuken/dekbedden/
kussens/matrassen

Zowel nieuw als
gebruikt:

Kantoormeubilair
Kantinemeubilair
Burostoelen

Mercatorstraat 12 - Industrieterrein "Kamp Zuid'
Lichtenvoorde Tel.: 0544-371256

tel.: 06-29171076 www.bjwijs.nl

• bestratingen
• herstraten van bijv. terras en inrit
• kleine sloopwerkzaamheden
• rioleringswerkzaamheden

Nu winterkorting
bel vrijblijvend voor informatie

B J WijS fax: (0575) 55 35 12 • Email: info@bjwijs.nl

Wij hebben voor u ...
Diverse soorten bomen ook zware maten

Hoogstam fruitbomen

Magnolia's

Leilinden en leiplatanen

Bolbomen esdoorn, prunus, catalpa, acacia

Dakplatanen Dak Morus

Rode en groene beuk voor hagen van 50-175 cm

Haagbeplanting coniferen, Thuja-Taxus

Rhododendrons en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht!

BOOMKWEKERIJ

TUINAANLEG

HOVENIERSBEDRIJF
Rondweg 2a • Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 14 24

Handelsonderneming
Willic Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN.

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax
Mobiel

: 0575 - 46 22 21
: 06 - 50 67 60 24

Olde Kaste 6a
Keijenborg

Tonny Juriiërts
nzro>
ÜD

AUTOSCHADE
STELBEDRIJFi

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

FAMILIE DRUKWERK
geboortekaarten
trouwkaarten
uitnodigingskaarten

Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken.
De boeken thuis inzien mag ook.

20% KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie
als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.

d r u k k e r i j Weevers
cmiFICMTHOUDER Nieuwstad 30

7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: lnfo@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 1286

[l MTFNVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID

BLEEKSTRAAT l, TEL. (0575) 46 13 60

ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212



Weekendvoordeel
PLUS :"*JL
Appelvl
Geschikt voor 10-1
NORMAAL 4.69

1 extra servieszegel gratis

PLUS
Kersenvl
Geschikt voor
NORMAAL 4.99

1 extra servieszegel gr

PLUS
Kruimelvlaai
Geschikt voor 1ÜM2 personen
NORMAAL 4.69

Weet u zeker dat u niets
te vieren heeft?"

1 extra servieszegel gra

PLUS
Abrikozenvlaai
Geschikt voor
NORMAAL 4.9&

*PLUS
Appelkruimelvlaai
Geschikt voor '
10-12 personen
NORMAAL 4.79

PLUS
Abrikozenkruimelvlaai
Geschikt voor 10-12 personen
NORMAAL 4.99

Varkens-
schnitzels

Naturel of gepaneerd.
Kilo

ELDERS
1O.99-11.99

2 extra servieszegels gratis

1 extra servieszegel gratis

Plus:
de scherpste
ctieprijzen

Plus:

de scherpst
actieprijzen Le Beaujolais

est arrivé!" PLUS
Korenlanders
luxe stokbrood
Vers uit eigen oven.
Wit, donker of zonne.
Per stuk
NORMAAL 1.39

1 extra servieszegel gratis

Beaujolais
Primeur Villages

2.99
Of Beaujolais

Primeur Brie met bies look

Plus:
de scherpste
actieprijzen

1 extra servieszegel gratis

Fles 75 cl.

49
of room k aas
In diverse smaken.
Keuze uit o.a. ananas,
perzik en gember.
Vers van het mes.
100 gram
ELDERS 1.28-1.60

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

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

vrijdag 8.00-21.00 7347 er Lor hem vrijdag 8.00-21.00
zaterdag 8.00-20.00 Te l 057 3 -251056 zaterdag 8.00-20.00

www.ptussupermarkt.ni
46/05 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden

PLUS PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie*

UPLUS
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