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Muzikale Stertocht Sursum Corda groot succes!
Afgelopen zaterdag 3 september organiseerde de jubilerende muziekver-
eniging Sursum Corda een muzikale stertocht door Vorden! De weergo-
den waren alle muzikanten en de vele honderden kijkers zeer goed ge-
zind, want onder bijna ideale weersomstandigheden kon het programma
worden afgewerkt! Vanaf 14.00 uur gaf het jubilerende Sursum Corda de
aftrap voor deze muziekhappening op het grasveld voor de Dorpskerk
van Vorden. Vanaf verschillende locaties vertrokken op verschillende tijd-
stippen de muziekkorpsen om zich uiteindelijk allemaal op stellen op het
grasveld voor de Dorpskerk.

Elk korps volgde haar eigen route en
tijdschema en werd begeleid door een
verkeersregelaar en politie. Eendracht
Maakt Macht (EMM) uit Hengelo ver-
trok om 14.00 uur vanaf het verzor-
gingshuis de Wehme, Cressendo uit
Hengelo vertrok om 14.10 uur vanaf
Dierenspeciaalzaak Discus, Nieuw Le-
ven uit Steenderen vertrok om 14.20
uur bij Villa Nuova , St. Jan uit Keijen-
borg startte om 14.30 bij het NS stati-
on en tot slot Concordia uit Vorden,
dit orkest startte om 14.40 bij Meubel
Design . Op deze manier benaderden

alle 5 de korpsen vanuit een verschil-
lende richting het centrum van Vor-
den en vanuit het wachtpunt (voor ie
der orkest natuurlijk een ander
wachtpunt) werden de orkesten stuk
voor stuk door de organisatie het gras-
veld op gedirigeerd zodra dit gewenst
was. De starttijden waren bewust
steeds iets later gekozen om de orkes-
ten niet tegelijkertijd aan te laten ko-
men. Voor de kijkers bij het grasveld
leek het een kleine taptoe, alle orkes-
ten kwamen stuk voor stuk op en
speelden steeds op het grasveld ook

SAMEN

nog een stuk, steeds afgewisseld door
Sursum Corda. Speaker Jur Ooijman
gaf de kijkers tekst en uitleg over het
programma en informatie over de ver-
schillende korpsen.
De korpsen EMM en St. Jan kwamen
compleet met "bielemannen" op het
grasveld. Bielemannen hebben de tra-
ditionele rol om de weg voor " de ko-
ning" in het oerwoud vrij te maken
door grote takken en bladeren weg te
hakken. Vandaar hun opkomst met
bijlen, oftewel "de biele" ( De grote
kastanjeboom op het grasveld is ove-
rig ongeschonden uit de strijd geko-
men)
Tijdens hun route door het dorp speel-
den alle orkesten hun eigen muziek,
evenals tijdens de opmars op het gras-
veld. Ruim 300 muzikanten waren
even na 3 uur verzameld op het gras-
veld om gezamenlijk de marsen Jubi-
lissimo en Muzifesti te spelen. Diri-
gent Harry Klaassen was tactisch gepo-
sitioneerd op een verhoging onder de
grote kastanjeboom en kon zo het ge
heel goed overzien. Na dit gezamenlij-
ke optreden bedankte voorzitter Chris-
tiaan Wichers de aanwezige toeschou-
wers en de deelnemende muzikanten
en nodigde iedereen uit om naar het
jubileumconcert te komen van 12 no-
vember, (zie ook de komende publica-
ties hierover in deze krant) In omge-
keerde volgorde marcheerden de
korpsen weer af richting het Dorps-

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

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

gemeente Bronckhorst

centrum waar nog even door deelne-
mers en publiek kon worden nage-
kletst. Een geslaagde happening voor
deelnemers en toeschouwers!

Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact

Irouiven in een echt 'Jfysteet?

Kasteel rondleiding op vrij-zat en zondag <»n

1 1. 1)0 / 13.00 en 15.00 uur en op afspraak

Info @kasteeh.>orden.ni

Honderd jaar bestaan
Natuurmonumenten
Op landgoed Hackfort was het zon-
dag feest. Natuurmonumenten
vierde het honderdjarig bestaan.

Dankzij het prachtige nazomerweer
genoten enkele duizenden bezoekers
van alle festiviteiten en kon een duide-
lijk beeld worden geschetst van de toe-
komstige ontwikkelingen van het
landgoed.

Onder de bezoekers veel leden van Na-
tuurmonumenten, die het honderdja-
rig bestaan van de vereniging mee
kwamen vieren. Het 'pannenkoeks-
poor' was bij de jeugd zeer in trek. De
organisatie is blij dat de mensen wor-
den geïnformeerd over de toekomst
van het landgoed en de samenwer-
king met andere instellingen. Bij het
kasteel was van alles te doen. In de
'keuken van Hackfort' serveerde kok

Maarten Kershof een bijna vegetarisch
bordje tapas en een kraam verder gin-
gen de Driekantbroodjes grif van de
hand.

In de beeldentuin betaste de blinde
beeldende kunstenaar Marianne Pop-
penk zorgvuldig de sculpturen. Op het
buitenpodium maakte zangeres Van
Heemstra, onder het toeziend oog van
haar trotse moeder, met 'Girl, girl,
girl' haar laatste minuten vol. Onder
de luifel van de festivaltent hanteerde
de jongste jeugd met verve de schil-
derskwast. Al met al een prachtige dag
voor de jubilaris.

Deze week
in Contact

A.s. zondag

11 september

koopzondag
Vorden
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Weekenddiensten
Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 september 10.00 uur ds. J. Kool bloemen/
ziekenzondag.

Kapel Wildenborch
Zondag 11 september 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 september 10.00 uur ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 september ds. D. Westerneng, Bloemenzondag;
19.00 uur ds. D. Westerneng.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 september 10.00 uur Woord-/comrnunieviering
m.m.v. Cantemus Domino Ziekenzondag.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 september 17.00 uur Eucharistieviering dames-
koor. Zondag 11 september 10.00 uur Woord-/Communie-
dienst 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:
3 - 4 september: R.C. Boersma, Vorden, telefoon 0575
551908. 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 18.45-19.30 uur. PAAZ
ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en
zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Politieteam Bronckhorst
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Raadhuisstraat 5, di. 10.00-12.00 uur.
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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het lebbink 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. Met ingang van l april zijn on-
ze openingstijden gewijzigd. Maandag t/m vrijdag van 9.30
uur t/m 17.30 uur. Zaterdag van 9.30 uur t/m 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen'
te Zutphen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tel. (0575) 52 09 34.
Info dierenbescherming, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk
klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20 21 210.
Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Weekblad Contact
blijft betaalbaar voor

de kleine adverteerder.

Daarom komen wij
met verschillende

edities
in de gemeente

Bronckhorst

TAROT CURSUS
Wie belangstelling heeft in hel
leren leggen en gebruiken van
l ARO I 'kaarten, ik start in sep-
tember-oktober a.s. weer met
een cursus voor beginners.
De cursus bestaat uit 6 lessen
van 2 uur lx per 2 weken.
Kr is de mogelijkheid voor een
ochtend of een avond cursus.
Voor meer informatie of op-
gave: Knergetisch 'Ilierapeute
Joke Kempers
Telefoon: 0575-44 19 M

zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen, géén hande-
laren. Minimumprijs €5,50 voor vier
gezette regels; elke regel meer €0,50.
Vermelding brieven onder nr. of inlich-
tingen €2,50 extra. Tarieven gelden
bij contante betaling; als een rekening
gezonden dient te worden, wordt hier-
voor € 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.

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

• LEER (BETER) BRIDGEN.
Beginnerscursus start 20 sep-
tember, opfriscursus 21 sep-
tember, gevorderdencursus
22 september. Nicolette Loven
& Harry Garsen gediplomeer-
de bridgedocenten. Aanmel-
den (0575) 52 22 75.

• ENGELSE LESSEN. Er-
varen docent Engels begint
in september met curcussen
voor beginners en gevorder-
den, zowel privé als in kleine
groepen (max. 4 personen).
Ook scholieren kunnen hier-
van zeker profijt trekken. De
lessen kunnen eventueel bij
de studenten thuis of bij de
leraar worden gegeven. Tel.
(0575) 55 66 43.

• Pure aloë vera producten.
Wegens uitbreiding mede-
werkers gevraagd. Jannie
Nijkamp 0575 - 52 13 16.

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

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

• HERBALIFE: voor info en
gratis vetmeting, bel Bianca
te Veldhuis (0573) 46 48 82.

• Paardenpension en appar-
tementen „Oude Meulenbrug-
ge" in Warnsveld heeft enke-
le boxenvrij Gelegen in het
natuurgebied „Het Grote veld"
met veel uitgepijlde ruiter-
paden. Voor info tel. (0575)
43 1356.

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

• Wist U dat Herbalife een
30 dagen geld terug garantie
kent? Wat let u dus? Gewoon
doen! Nieske Pohlmann 0314
-641309/06-54326669
www.no-jojo.nl

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

• Cursus bloemsierkunst
voor beginners waarin u al-
le technieken leert en elke
les een nieuwe compositie.
12 lessen; van 19.30 tot
21.30 uur. Start; donderdag
22 sept. Plaats Nieuwstad in
Vorden. Opgeven; Emmy
v.d.Hoff tel; 0575 - 51 48 02
(svp na 17.00 uur)

0 "Nieuw. Yogales in het
Dorpscentrum Vorden.
Info.: 0575 - 57 21 30 / 06 -
20 69 93 13 of g.vdweg@wa-
nadoo.nl"

• Nazomeren met gloedvol-
le rode wijn uit Chili en Zuid
Afrika! Nu vanaf € 3,99 bij
Wereldwinkel Vorden

even lekker nazomeren bij de Bakker

'chmond -

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

Vlaai v/d week

Kersenvlaai e-a stukken
€5,95

Dinsdag = brooddag

3 bruin bus
€4,00

Weekendaanbiedingen

Tompoucen p/st
div. smaken € l jOO

Witte bollen zacht
zak a 10 st € 2,95

• Gratis proefles bridge
voor beginners. Bridgeles-
sen voor beginners en ge-
vorderden door gediplo-
meerd bridgedocente Thea
de Leeuw. Gatis proefles op
dinsdag 20 september a.s.
Aanmelden en inlichtingen:
0573-45 35 68 b.g.g. 0573-
25 62 88.

• Gezamenlijk trainen voor
de Vordense 'Oude jaars-
crossloop' 5, 10 en 15 km
bij run2day runners Vorden.
Inl. 55 28 27 tussen 17.00 en
18.00 uur.

0 Te koop beste snijmais
in Warnsveld (06) 19 70 88 01.

0 Nu ook in Vorden 'Nike
starttorum' bij run2day run-
ners Vorden. Inl. 55 28 27
tussen 17.00 en 18.00 uur.

• Heeft u last van wespen?
Bel dan OBS Vorden voor
snel weghalen, 's Morgens
bellen tussen 8.00 en 10.00
uur: tel. (0575) 55 32 83,
b.g.g. (06)51 106955.

0 Te huur gevraagd voor
langere periode woon-
ruimte in buitengebied Vor-
den voor 1 persoon. Tel: 06 -
53 27 55 93. Ingaande 1 ok-
tober.

0 Wie heeft Gijs Bekker zijn
spijkerjas gevonden. Donker-
blauw met 1 militaire badge.
Info: 552098, Het Jebbink 71,
Vorden.

0 Vanaf 1 november a.s.
tijdelijk te huur in Vorden: GE-
MEUBILEERDE VAKANTIEWONING.
Geen huisdieren, tel. (0575)
461349.

• Zondag 18 september:
Fietstocht. Start tussen
12.30 uur en 13.30 uur bij het
"Proathuus" in Linde. De fi-
nish is in de feestweide aan
de Lindeseweg. De kosten:
Kinderen tot 16 jaar gratis, 16
jaar en ouder € 2,50 p.p.
Prijsuitreiking is na afloop.

Dagmenu's
7 sep. t/m 13 sep. 2OO5
Prijs Dagmenu om mee te nemen € 6,50

Prijs Dagmenu bij ons te consumeren € 7,75

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

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

afhaal prijzen: Prijs voor extra groente, aardappelen, rauwkostsalade € 1.25 p.p.
Prijs voor soep € 2,25 p.p.

Prijs wor ijs met shgram € 1,75 BJJ.

Woensdag 7 september
tomatensoep/kipfilet met champignonsaus, aardappelen
en rauwkostsalade

Donderdag 8 september
varkenshaassaté met pindasaus, nasi en atjar rauwkost/
rijstpudding met slagroom

Vrijdag 9 september
pompoensoep/ zwiebelrostbraten met geb, uien, aardap-
pelen en groente
Zaterdag 10 september
It. Cordon bleu met ham/kaas gegratineerd fritene, rauw-
kostsalade/ ijs en slagroom (alleen afhalen)

Maandag 12 september
gesloten

Dinsdag 13 september
wiener schnitzel met frieten en zomersalade/ijs en slag-
room

U kunt dit iedere dag doorbellen: telefoonnummer (O575) 55 1S 10
Ook & la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/°f opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even b'nnen °P Kerkstraat nr. 3 te Vorden.
r* f * ' v B » Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team

Wendie en Thomas



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

Jochem
maandag 29 augustus 2005

Dirk, Joke, Manon en Amke Pasman-Rossel

Wilhelminalaan
7251 EN Vorden

Op dinsdag 13 september a.s. is het 40 jaar gele-
den dat

Bertus Overbeek
bij drukkerij Weevers te Vorden in dienst is getre-
den. Hij heeft bijna vanaf de oprichting in 1965 ||
meegewerkt aan de groei van ons grafisch bedrijf. *

|
Ter gelegenheid van dit jubileum bieden wij Bertus ^
en zijn familie een receptie aan op vrijdag 16 sep-
tember a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in restaurant $
„'t Olde Lettink", Almenseweg 35a, Vorden.

Drukkerij Weevers bv
L.G. Weevers

W Vorden, september 2005 $
® $
%®s«ss«®ss«ssss^s«s«s^̂ ses®®s«®sé)

Graag willen wij iedereen bedanken die ons 50-
jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.

Martin & Catrien Kornegoor-Nijendijk

Galgengoorweg 17
7251 KD Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

• onderhoud grafmonumenten

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

Als leven lijden wordt,
komt de dood als verlossing

Dankbaar dat er aan het lijden een eind gekomen is
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Willemina Jean nette
Elferink-van der Poel

Willy

sinds 12 april 1979 weduwe van
Gerhard Willem Elferink

Weltevreden (Ned. Indië),
27 januari 1916

t Vorden,
1 september 2005

Kinderen
Kleinkinderen

Correspondentieadres:
Mevr. C.F. van Oortmerssen-Elferink
Van Almondelaan 1
3742 M D Baam

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag
7 september om 10.30 uur in de aula van cremato-
rium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven,
waarna de crematieplechtigheid zal plaatshebben.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer.

Onze dank gaat uit naar dokter E. Tanis en de me-
dewerkers van Woonzorgcentrum De Wehme te
Vorden voor hun goede zorg.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van

Josephus Antonius Gunnewijk

hebben ons zeer getroffen.

Al de uitingen van deelneming, persoonlijk schrijven
en uw aanwezigheid bij de uitvaartplechtigheid
waren voor ons een grote steun. Onze oprechte
dank hiervoor.

Met namens verdere familie: W.B. Gunnewijk

Vorden, september 2005

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke korting!

Inlichtingen:

B. Enzerink
-B (0575) 46 15 34
-B 06-53 13 12 33
www.ballonvoor2.nl

CITYLIDO
E V E R Y S A T U R D A Y

OPEN TILL 04.00H

;CITY THEATER :: CLUB DE REAU :: SOULKITCHEN

' SaWRIO BfiSSO :: TEMPLE BAR :: CLASSIC CAFÉ

10 SEPT
sosssos RELOADED

17 SEPT
RON VAN DEN BEUKEN

24 SEPT

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO ::
; 0944 46 13 08 :: INFO@CrFYLIDO.NL :

:: WWW.CITYLiDO.NL ::

:: MINIMUM ACE 18 :: CITY LIDO HAS
THE RIGHT TO REFUSE ENTRANCE ::

'EL EINCUEINTRO'

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen
of privé
start: 12/15 september
proeflessen: 5/8 sept.

ook:
- Nederlands

voor Spaanstaligen
- vertalingen:

Sp/Ned; Ned/Sp

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld

emilia@freeler.nl
(0575) 57 19 46

ledere week kijkt

men uit naar de

kerkdiensten en

doktersdienst in

weekblad Contact

"Nieuw gezegde:
voor elk wat woks"

In de wok maak je snel en makkelijk de lekkerste gerechten.
En nu ook de voordeligste! Al onze verschillende gekruide

vleesvariaties voor de wok zijn nu in de aanbieding, compleet
met broodjes en saus naar keuze. Kortom lekker wokken

zonder veel te hoeven dokken.

Speciaal aanbevolen

Japanse
runderrolletjes
Weekaanbieding

Pastasalade
Special

Pomodoro haasje

Maaltijd van de week
Bloemkoolschotel

Weekaanbieding
Kipcordon bleu

100 gram €

100 gram €

100 gram €

500 gram €

3 stuks €

U5

1?9

1?5

498

2?8

Vleeswarentrio
100 gram Achterham +
100 gram Hausmacher +

8 100 gram SnijWOfSt
samen voor de prijs van :

sSchouderham
o

S1 uit onze groente afdeling

| Witlof

€

100 gram €

kilo€

o?8

O?8

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575)551321
(0575) 55 22 87
http://www.vlog man.keurslager.nl

Verstand Van Lekker Vlees - www.keurslager.nl

Dinobrood
450

nu € ••

De enige échte
ZWANENHALZEN

volgensWigineel recept

™ ^

Aardbeien
Bavaroise

vlaai
090

groot €\JM

590
•

*&

Echte Bakker (- ^
VAN ASSELT \JF$

I Witte
bollen

nu 6 voor

175
€ ••

il Li
De Echte Bakker Dat proefje!

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

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

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken

deskundig advies
en persoonlijke voorlichting

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten

zoais: • schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.

Vraag kosteloos offerte

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

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

NIGHT
of KLOMPS

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR!

Aannemersbedri jf Meulcnbi uiy;e Barink
Aciofit t
Auto Henvers Nissan
Schoonmaakbedrijf van Ben turn
Bloembinderij Groot Roessink
Bouwbedrijf de Eendracht:
Bouwcenter MCI
De Spannevogel
Enorm Harmsen IJzerwarcn
Expert Arendscn
Uiterweerd Drukkerij
Msboerderij t Riefel
Wullink Aardappelen
Hendriks Containers
Café de Tol
Alle Night of the klomps vrijwilligers

Goossrns Atomira
Installatie-bod rij f Arendscn
Luimes U-bbink Makelaars
Messner Benelux BV'
Nefit B.V.
Melgers Reclames!udio
Onstenk Rieten Daken
Ruitersport Seuters
Schildersbedrijf Burgers van der Wal
Schildersbedrijf Regelink
Welkoop Hengelo Gld.
Welkoop Vorden
Welkoop Told ij k
Wissels Techniek
Tentri Tentenverhuur

Restaurant
't Olde Lettink
Almenseweg 35a 7251 HN Vorden
tel. 0575-554001
www.oldelettink.nl
e-mail: info@oldelettink.nl

eten wat de pot
bij ons opeten € 730 • afhalen € 6,00

van di. 6 sept. t/m vr. 9 sept.

• Salade
• Kip hawaï
• Groenten
• Rijst

Elke zondagavond
warm 62. koud buffet € 15,00 p.p.
kinderen van 4 tot 12 jr € 1.00 per levensjaar!

Tot ziens bij 't Olde Lettink



Zwembad "In de Dennen"
op naar het 75-jarig bestaan!
G.S. van Gelderland: "Bad voert goed en deskundig beheer"

Nog onlangs verkondigden de weerprofeten in Nederland dat ons kik-
kerlandje vergeleken met voorgaande zomers, dit jaar meer zonnige
dagen heeft gekend. Vele Nederlanders zullen daar anders over denken
want het is natuurlijk uitermate sneu dat de meeste regen juist tijdens
de schoolvakanties is gevallen. Dat er juist hij zonnige weersomstan-
digheden druk van een zwembad gebruik wordt gemaakt, werd vorige
week woensdagmiddag (31 augustus) in Vorden overduidelijk bewezen.
Het zwembad In de Dennen" trok die middag ruim duizend bezoekers!!

"Weetje wat zo aardig is, in 1993 heeft
de plaatselijke WD afdeling in Vorden
een enquête gehouden, waaruit bleek
dat 93 procent van de Vbrdense bevol-
king zich uitsprak voor het behoud
van het zwembad. De ruim duizend
bezoekers van jongstleden woensdag
onderstrepen dat beeld nog eens. De
vakanties in Nederland zijn voorbij.

De bezoekers, kinderen en ouders met
kinderen, kwamen vrijwel allemaal

En, zo analyseert Henk Vriend verder,
het bad in Vorden is tijdloos. Kinderen
gaan zwemmen, de kinderen worden
groter, worden vader en moeder en
gaan met hun kroost zwemmen.

En dan zijn veel kinderen van wel weer
oma en opa en zie je ze met de klein-
kinderen op het bad. Prachtig toch!
In al die jaren, al vanaf 1935 heeft het
zwembad nog steeds een enorme aan-
trekkingskracht op groot en klein.

Open buiten recreatiepiassen zijn nu
eenmaal niet zo schoon en gezond. In
ons zwembad worden dagelijks twee
keer monsters genomen om zodoende
de kwaliteit van het water te bewaken.
Bij extreem warm weer zelfs drie keer
per dag", zo zegt Henk Vriend die alle
reden heeft om zijn "badje" zoals hij
het omschrijft, te prijzen. Hij haalt
een brief te voorschijn die een paar
dagen geleden bij het zwembad-
bestuur in de brievenbus is gevallen.
Een brief afkomstig van Gedeputeerde
Staten van Gelderland, van de heer
C. Collé van de "Dienst Milieu en
Water, coördinator zwemwater van de
afdeling water".

UITSTEKENDE STAAT
Hij schreef letterlijk aan het zwembad-
bestuur: "Ten tijde van de inspectie is
geconstateerd dat het zwembad "In de
Dennen" aan alle voorschriften van

uit Vorden of directe omgeving. Een
eenvoudig rekensommetje leert dus
dat de Vordenaren ten aanzien van
het blijven voortbestaan van het bad,
nog steeds hetzelfde standpunt inne-
men als begin negentiger jaren", zo
zegt Henk Vriend, voorzitter van het
zwembad " In de Dennen".

Bovendien is het gezonder om in een
zwembad te zwemmen.
Natuurlijk gaan er tijdens warme
weersomstandigheden veel mensen
naar recreatiepiassen. Wanneer het
warme weer aan houdt, zie je dat ve-
len toch weer de voorkeur aan een
zwembad geven.

het "Besluit Hygiëne en veiligheid bad-
inrichtingen en zwemgelegenheden"
(BHVBZ) voldoet. Zowel bouwkundig
als technisch verkeert de zweminrich-
ting in een uitstekende staat, hetgeen
het gevolg is van een goed en deskun-
dig beheer. Voor de goede bedrij f-
voering en het onderhoud van de in-

richting willen wij U een compliment
maken", aldus de heer Collé van G.S.
Henk Vriend: "Vanzelfsprekend zijn
we daar hartstikke blij mee en trots
op. Een dergelijk commentaar bewijst
dat wij over goed badpersoneel be-
schikken, zowel op technisch gebied
als op het gebied van zwemonderwijs.
Zeg maar dat het bad in het seizoen
1800 uren open is geweest, waarbij
800 uren besteed werden aan het ge
ven van zwemonderricht en dat zegt
voldoende. Wij zijn wat dat betreft het
verlengstuk van het schoolonderwijs.
En ook gezien de vele uren die de vrij-
willigers (waaronder ook het zwem-
badbestuur) in het bad steken, kan ik
gerust stellen dat wij ons op alle ge-
bied met de zwembaden in de regio
kunnen meten. Sterker nog, omdat bij
ons alles in eigen beheer gebeurt, zijn
wij relatief goedkoop. Natuurlijk kan
een bad als " In de Dennen" niet zon-
der gemeentelijke subsidie.

SUBSIDIE GECONTINUEERD
Ik ben dan ook blij dat de gemeente
Bronckhorst de subsidie tot en met
het seizoen 2006 heeft gecontinueerd.
(De jaarlijkse gemeentelijke subsidie
bedraagt ca. 150.000 - 154.000 euro,
red) Bij de meeste omliggende zwem-
baden komt het beheer van het bad
ten laste van de gemeente. Binnenkort
wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel de
zwembaden in de gemeente Bronck-
horst op jaarbasis kosten. Ook wij zijn
zeer benieuwd naar "het uur van de
waarheid" temeer daar per zwembad
gekeken zal worden naar de kosten/
baten analyse. Wij gaan er vanuit dat
"In de Dennen" open blijft.

Wij baseren dit optimisme op een aan-
tal feiten namelijk ten eerste dat het
zwembad er technisch goed bij ligt,

geen duur beheer, de prijsstelling (dag-
kaarten, abonnementen) ligt goed en
een gunstig bezoekers aantal. Jaarlijks
wordt het bad gemiddeld door 47.000
tot 50.000 personen bezocht", zo zegt
Henk Vriend. Het zwembadbestuur
heeft intussen besloten de komende
jaren alle peilen te willen richten op
het 75 jarig bestaan dat in 2010 ge
vierd zal worden.

Henk Vriend: "Wij zullen ons voor de
volle honderd procent inzetten om
de aantrekkelijkheid van het zwembad
te behouden. Verder hebben we een
"bomenplan", hetgeen inhoudt dat er
nieuwe bomen zullen worden geplant
en waarbij veel zorg aan het overige
"groen" zal worden besteed. Het is
met het oog op de gezondheid van
het allergrootste belang dat kinderen
leren zwemmen. Noem het maar een
maatschappelijk belang", zo zegt Henk
Vriend.

Wel zal de gemeente Bronckhorst met
een bedrag voor achterstallig onder-
houd op de proppen moeten komen.
Henk Vriend: " Zowel het bassin als de
technische installatie verkeren in een
uitstekende staat. Waar het nog om
gaat is de vernieuwing van de kleed-
kamers, vernieuwing van de ingang
van het bad en de kantine. Dat hebben
we destijds al bij de gemeente Vorden
aangegeven. Een plan met een zoge
naamde "zwart-wit" visie, dat al in
2000 in het bezit is van de gemeente.
Een plan dat tot dusver met het oog op
het plan "Poort tot het Groote Veld" in
de ijskast is gezet. Wij zijn er richting
toekomst van overtuigd dat de be
stuurders van Bronckhorst een juiste
afweging zullen maken met het oog
op het voortbestaan van ons zwembad
"In de Dennen", aldus Henk Vriend.

Natuurfietstocht
Zondagmiddag 11 september a.s.
verzorgt het Wereld Natuur Fonds
weer een natuurfietstocht. Dit-
maal starten we bij de kerk in
Almen. De tocht zal onder leiding
van onze ervaren natuurgids leiden
door de omgeving van Almen/
Vorden.

Tal van interessante plekjes zullen de
revue passeren. Zo zal stilgestaan wor-
den bij het verschil tussen een enk en
een kamp. Iedereen heeft dat op
school wel eens gehad, maar hoe zit
dat ook al weer? Die middag zult u dat
weten. Ooit gehoord van hessenwegen
en hun herbergen? Ook die zullen we
te zien krijgen.

Natuurlijk zal ook veel aandacht ge
schonken aan het fraaie landschap
met zijn kleine akkertjes, met zijn

beekjes en met zijn talloze kastelen en
buitenplaatsen, die het landschap hel-
pen mede in stand houden. Daardoor
is het natuurleven in de Achterhoek
zeer uitbundig te noemen.
Het moet al heel gek gaan willen we
niet een om voedsel bedelend buizerd-
jong te horen krijgen.

Kortom: een fietstocht met veel cul-
tuur en natuur, die u via een uitge
kiende route voert over vaak onbeken-
de weggetjes naar die plekken waar-
van sommigen het bestaan niet weten.
Uiteraard zal onze gids u veel vertellen
over wat u tegenkomt. Start van de
tocht is om 14.00 uur bij de kerk in
Almen.

Voor nadere info kan men contact op-
nemen met Job Teeuwen, Velhorst l,
Lochem, tel. (0575) 43 11 98.

Shaky ground in City Lido

Zaterdag 10 september is de main
area van City Lido te Groenlo weer
helemaal in de ban van de 70s, 80s
en 90s als de band Shaky Ground
naar Groenlo komt. Deze zeer ener-
gieke 9-mans formatie, inclusief
drie 'beesten' van zangeressen,
zorgt ervoor datje aan het eind van
de avond met zere voeten van het
dansen naar huis gaat. Het hele re-
pertoire heeft een dermate hoog
groove gehalte dat stilstaan abso-

luut niet lukt!! Resident in het City
Theater is Michel.

In Club de Reau trekken DJ Efski en
MC Sherlock weer alles uit de kast met
zomerse Urban, Latin en Groove.

De vetste Trance, Hard Trance wordt
deze keer in The Soulkitchen strak ge
mixed door Milo.nl en guest DJ Mike
en De Temple Bar geeft weer ruimte
voor micraoke en feest.



Fruithandel F.Huusken en Zn
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Hollandse reine Victoria pruimen.

Nieuwe oogst fris zoete royaal gala,

Malse sla bonen,

Heerlijke blauwe- of witte druiven,

Puik beste bildtstar,

kilo

4 kilo

kilo € O,80

2 kilo € 2,50

10 kilo € 2,98

BAKKERIJ 'T STOE?JE
BROOD VAN DE WEEK
GROF VOUOREN
3 stuks
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KLEINE KOEKJES
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Bloemen en planten

Bos zonnebloemen A3Ü 2.99
29 rozen 3.99
Bol chrysant
+ hengselmand 9*99

Wilt u hier ook adverteren?
Bel voor informatie
Drukkerij Weevers
(O575) 55 1O 1O
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heeft net dat ietsje meer!
H O L L A N D
KAASCENTRUM
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Info Welzijn Ouderen en WegWijZer
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
en 's middags op afspraak. Telefoon (0575) 553405
WegWijZer Vorden geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur
en op afspraak. Telefoon (0575) 553159 september 2005

Computercursus
Bij de computercursus die op 15 september
begint zijn nog vijf plaatsen beschikbaar voor
de cursus Word/Windows. De cursus Internet
vindt bij gebrek aan belangstelling deze keer
niet plaats. In februari/maart wordt opnieuw
geprobeerd om voor dez.e cursus voldoende
personen te interesseren.

Huisbezoeken
In het najaar worden er weer huisbezoeken
afgelegd. Dit jaar krijgt de doelgroep 78-, 79-en
de 80-jarigen een brief van Welzijn Ouderen.
De brieven met een antwoordformulier wor-
den via de gemeente Bronckhorst verstuurd.
Senioren die jonger of ouder zijn dan deze
doelgroep kunnen zich rechtstreeks melden
bij Welzijn Ouderen Vorden, tel. 553405.
Het doel van deze huisbezoeken is om de ou-
deren te informeren over de voorzieningen die
er voor hen zijn. Ook krijgt Welzijn Ouderen
door deze bezoeken inzicht in de leefsituatie
van de doelgroep en daar kan dan het toekom-
stige beleid op afgestemd worden.

Voorlichtingsmiddag voor
Scootmobielgebruikers
in de gemeente
Bronckhorst
Welzijnsorganisaties en de Ouderenbonden in
de Gemeente Bronckhorst organiseren met
ondersteuning van 3VO op 6 oktober een voor-
lichtingsmiddag voor Scootmobielgebruikers.
Dit jaar wordt de scootmobieltest georgani-
seerd in Vorden.
Scootmobielgebruikers uit de gehele Gemeen-
te Bronckhorst kunnen zich hiervoor opgeven.
Een toenemend aantal scootmobiel- en elektri-
sche rolstoelgebruikers heeft te weinig kennis
van zijn of haar positie in het verkeer.
Ook hebben zij te weinig praktijkervaring voor
het optimale gebruik van hun vervoermiddel
in het verkeer.
Op deze middag wil 3VO een bijdrage leveren
aan de vergroting van de veiligheid van de
scootmobiel- en elektrische rolstoelgebruiker
in het verkeer.
De praktische vaardigheid wordt getest en er
worden tips gegeven om beter met het voer-
tuig om te gaan. Ook zal er veel aandacht wor-
den besteed aan de verkeersregels, wat zijn de
rechten en de plichten van scootmobiel- en
elektrische rolstoelgebruikers als zij de weg op
gaan en dus ook verkeersdeelnemer zijn?
Tijdens deze middag wordt een programma
aangeboden dat bestaat uit theorie en een
praktijkles. In het theoriegedeelte worden
deelnemers aan de hand van videobeelden en
dia's voorgelicht over de wijze waarop Scoot-
mobielgebruikers om moeten gaan met ver-
schillende verkeerssituaties en met de nieuwe
verkeersregels. In de praktijk gaan de deelne-
mers onder deskundige begeleiding het dorp
in en worden moeilijke verkeerssituaties ver-
kend. Verder is er gelegenheid de scootmobiel
te laten nakijken.
Deelnemers kunnen zich opgeven bij Welzijn
Ouderen in Vorden, Nieuwstad 32, 7251 AJ
Vorden. Telefoonnummer (0575) 55 34 05.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich
voor 10 september opgeeft.
Deelname aan de middag is geheel gratis.
Aanvang is 14.00 uur in het Dorpscentrum.
Adres: Raadhuisstraat 6 te Vorden.
Het Dorpscentrum is toegankelijk voor scoot-
mobielen.

Deelnemers die niet in Vorden wonen zouden
gebruik kunnen maken van de regiotaxi om
naar Vorden te komen: Regiotaxi IJsselstreek
(0900) 8015, regiotaxi Achterhoek (0800) 765
43 21. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen, tel. 553405.

Activiteiten
De maand september is weer aangebroken en
dat betekent dat allerlei activiteiten die in de
zomer stil lagen, weer van start gaan:

Hobbyclub: vanaf 5 september gaat de
hobbyclub weer van start. Op maandag-,
woensdag- en donderdagmorgen kunnen
hobbyisten van 9.00 tot 12.00 uur terecht in
het Dorpscentrum om bezig te zijn met hout,
metaal, papier of pitriet. Er zijn diverse ma-
chines en er is begeleiding aanwezig die voor-
namelijk ondersteunt bij het gebruik van die
apparaten.
De kosten bedragen € 1,50 per ochtend incl.
koffie of thee. De kosten van gebruikt mate-
riaal zijn voor eigen rekening.
Hebt u belangstelling, komt u dan vrijblijvend
eens kijken.

Schilderen: Op dinsdagmiddag van 14.00
tot 17.00 uur komt er in het Dorpscentrum
een groep mensen bij elkaar die schilderen als
hobby hebben. Er wordt geen les gegeven,
maar de deelnemers proberen elkaar te sti-
muleren door eikaars werk te beoordelen en
elkaar aanwijzingen te geven. De kosten voor
het huren van de ruimte worden gezamenlijk
betaald. Er is plaats voor nieuwe deelnemers.
Hebt u belangstelling, dan kunt u contact
opnemen met Henk van der Weij, tel. 55 16 86
of met Hein van der Laan, tel. 55 27 88.

Ook 'Meer Bewegen voor Ouderen'
begint weer. Het volksdansen, dat tot nu toe in
het Dorpscentrum plaats vond, vindt vanaf 14
september om 9.30 uur tot 11.00 uur plaats in
de Wehme.
De overige groepen gaan door volgens het
bestaande rooster. Op dinsdag twee groepen
gymnastiek vanaf 9.00 uur in de sporthal in
Vorden. Op maandagmiddag om 14.45 uur
gymnastiek in Withmundi in Wichmond.
Op maandagmorgen om 10.30 uur 'Sport en
Spel' in de sporthal. Op dinsdagavond van
18.00 tot 19.30 uur is er volksdansen in
Withmundi te Wichmond.
Bij al deze activiteiten kunt u vrijblijvend een
kijkje gaan nemen en als het u bevalt, kunt u
zich ter plaatse aanmelden.
Er is ook een mogelijkheid om deel te nemen
aan 'Meer bewegen in water'. Er zijn
drie groepen die onder deskundige leiding
zwemmen in het zwembad van fysiotherapeut
Jansen v.d. Berg in de Christinalaan in Vorden.
Om hieraan deel te nemen moet u zich mel-
den bij Welzijn Ouderen. De kosten bedragen
€ 106,- per seizoen. Informatie over alle boven-
staande activiteiten is verkrijgbaar bij Welzijn
Ouderen, tel. 55 34 05.

'Halt! U Valt' (vervolg)
Op 9 november om 14.00 uur is er een voor-
lichtingsmiddag over 'Halt! U Valt'. Hier zullen
alle aspecten aan de orde komen die te maken
hebben met de oorzaken van vallen en hoe u
kunt voorkomen dat u valt. Valongelukken

zijn voor ouderen een belangrijke oorzaak
van ziekenhuisopname. Heel veel van die val-
ongelukken gebeuren thuis, in de eigen
vertrouwde omgeving. Er is dus alle reden om
na te gaan of het mogelijk is juist die omge-
ving veiliger te maken. Er is ook een mogelijk-
heid uw gezichtsvermogen en gehoor te laten
testen. Diverse organisaties zullen aanwezig
zijn die elk op hun gebied een bijdrage kunnen
leveren om de veiligheid in uw huis te bevor-
deren. Een interessante middag voor iedereen.

Themabuffet
Eenmaal per maand, behalve in de zomer,
wordt er in De Wehme een buffet verzorgd
aan de hand van een thema. Meestal is dit de
laatste dinsdag van de maand. Het bedrag is
€ 14,50. Het eerstvolgende Themabuffet is 27
september. U hoeft geen vaste deelnemer te
zijn van de 'Open Tafel' om hieraan deel te
nemen. Graag van te voren aanmelden bij De
Wehme, tel. (0314) 35 74 50.

PGB oude stijl dit najaar
afgesloten
Iedereen met een geldig persoonsgebonden
budget dat is afgegeven vóór l april 2003,
krijgt de komende tijd een nieuw indicatie-
onderzoek. In april 2003 is de functiegerichte
indicatiestelling ingevoerd. Dat houdt in dat
indicaties voor AWBZ-zorg worden omschre-
ven in functies.
Voorbeelden van functies zijn: persoonlijke
verzorging, ondersteunende begeleiding en
verblijf. Er zijn zeven functies, die omvatten
bij elkaar de hele AWBZ-zorg. Ook in een toe-
kenningsbeschikking voor een persoons-
gebonden budget (PGB) wordt vanaf die tijd
beschreven voor welke functies het PGB wordt
toegekend. Er zijn echter nog budgethouders
met een geldig PGB dat vóór l april 2003 is toe
gekend. De zorg die wordt ingekocht met zo'n
PGB is dus niet omschreven in functies, noch
in het indicatiebesluit, noch in de toeken-
ningsbeschikking van het zorgkantoor.
Daarin staan nog de oude termen. De sector
verpleging en verzorging bijvoorbeeld, om-
schreef de zorg in zorgproducten. En de sector
verstandelijk gehandicapten gebruikte weer
andere termen. Die PGB's van vóór april 2003
worden PGB's oude stijl genoemd. Een PGB
van na l april 2003 heet een PGB nieuwe stijl.

Nieuwe indicatieaanvraag
'Veel mensen zijn na l april 2003 al opnieuw
geïndiceerd en hebben op grond daarvan een
PGB nieuwe stijl gekregen,' vertelt Claudia de
Jong, landelijk projectleider PGB nieuwe stijl.
'Maar er zijn nog ruim 6.000 mensen met een
PGB oude stijl. Staatssecretaris mevrouw Ross-
van Dorp wil deze PGB's vóór 2006 afsluiten
en mensen, als ze daar recht op hebben, de
mogelijkheid geven om een PGB nieuwe stijl
aan te vragen. Daarvoor is wel eerst een nieuw
indicatieonderzoek nodig. Zij hebben daarom
in juni een informatiebrief gekregen van hun
zorgkantoor, met een aanvraagformulier voor
een nieuwe indicatie.
Het zorgkantoor vraagt hen in de brief om het
aanvraagformulier voor l september naar het
CIZ te sturen, in de bijgesloten retourenvelop.'
Alle aanvragen komen binnen bij het Steun-
punt CIZ, waar de mensen van het project-
team PGB nieuwe stijl de aanvragen registre-
ren. Vervolgens sturen zij de aanvragen door
naar de ClZ-locaties waar de cliënten onder
vallen. Die ClZ-locaties voeren de indicaties
uit, in de periode tussen begin september en
eind november.

Huisbezoek
De cliënten met een PGB oude stijl voor ver-
standelijk gehandicapten kunnen een huis-
bezoek verwachten. 'Zij waren veelal cliënt
bij het Landelijk Centrum Indicatiestelling
Gehandicapten (LCIG) toen ze hun indicatie
en hun PGB kregen. Voor veel ClZ-locaties is
deze groep cliënten dus nieuw. Bedenk daarbij
dat hun zorgvraag vaak aanzienlijk is, en je
begrijpt dat een huisbezoek een logische keu-
ze is.' Of andere cliënten ook een huisbezoek
krijgen hangt af van hun situatie en van de
vraag of ze bekend zijn bij het CIZ. 'Hebben we
bijvoorbeeld van iemand alle benodigde gege-
vens en is de situatie niet gewijzigd, dan kan
een telefonisch indicatieonderzoek volstaan.'
Wie zijn aanvraagformulier op tijd opstuurt
heeft vóór l december 2005 een indicatie-
besluit.
Daarmee kan een PGB nieuwe stijl worden
aangevraagd bij het zorgkantoor.

Voor alle duidelijkheid: het PGB nieuwe stijl
heeft geen aparte regelingen meer voor ver-
standelijk gehandicapten, voor verpleging en
verzorging, enzovoort. Er is één PGB-regeling
voor alle AWBZ-zorg.

Recht op zorg
Het gaat bij het PGB nieuwe stijl om méér dan
het aanpassen van de naam van een regeling.
'Ten eerste wordt de actuele situatie van de
cliënt beoordeeld. Die kan veranderd zijn. Ten
tweede worden de oude PGB-regelingen ver-
vangen door één nieuwe. En ten derde worden
indicaties gesteld op grond van de regelgeving
van nu. Punt van aandacht daarbij is de vraag
of de cliënt een beroep kan doen op wat heet
gebruikelijke zorg. Dat is de zorg die normali-
ter geboden kan worden door gezonde huisge-
noten. Als iemand bijvoorbeeld een PGB oude
stijl heeft voor alleen huishoudelijke verzor-
ging, en hij heeft een gezonde partner die ook
in staat is deze zorg te bieden, dan zal hij
waarschijnlijk een negatief indicatiebesluit
krijgen. Hij heeft dan dus geen recht meer op
AWBZ-zorg en hij krijgt dan geen budget meer.
Op dat punt is de beoordeling van het recht op
zorg want dat is indicatiestelling immers - de
laatste jaren strenger geworden. De indicatie
kan dus veranderen. Maar andersom kan het
ook voorkomen dat iemand een hoger budget
krijgt omdat zijn situatie daartoe aanleiding
geeft.'

Vragen?
Cliënten die vragen hebben over de indicatie-
stelling voor het PGB nieuwe stijl kunnen
terecht bij WegWijZer Vorden of bellen met
het Steunpunt CIZ, tel. (053) 480 43 99.
Bron: CIZ Nieuws nr.5 juli/augustus 2005 (een perio-
dieke uitgave van het Centrum indicatiestelling zorg)

Zorgtoeslag
Iedereen die verzekerd is bij het ziekenfonds
en/of huursubsidie krijgt, kan in september de
rode envelop van de belastingdienst verwach-
ten. In deze envelop treft u formulieren aan
voor het aanvragen van de nieuwe zorgtoe-
slag en de huurtoeslag (de nieuwe naam
voor huursubsidie).

Deze formulieren zijn al voor een groot deel
ingevuld, omdat het gaat om gegevens die be-
kend zijn, natuurlijk moet u alles wel goed
controleren voordat u de formulieren terug-
stuurt. Terugsturen moet voor november. U
krijgt dan in december de eerste uitbetaling
van de zorgtoeslag om in januari de nieuwe
hogere premie van uw ziektekostenverze-
kering te kunnen betalen.
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Zondag 11 september open van 12.00 -17.00 uur
We nodigen u graag uit om te komen kijken, voelen en zitten in onze

toonzalen met de laatste trends in wooncomfort. Onze nieuwe
collecties meubelen en slaapkamers bieden weer volop comforta-
bel leefgenot. U kunt zich ontspannen in onze relaxstudio met een

royaal assortiment relaxfauteuils van o.a. Easysit, Cosyform en Zero
Stress. Deze zijn leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten en aan
te passen naar uw persoonlijke wensen. U bent van harte welkom.

meubelen R D E IM
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551574

11 SEPTEMBER KOOPZONDAG

WIJ GEVEN U EEN GOEDE RAAD,

KOM KOPEN IN DE RAADHUISSTRAAT UI

De Vbrdense Tuin
RAADHUISSTRAAT 11
VORDEN

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

Super Sales
Demo en uitleen auto's

Jonge auto's met weinig kilometers
en aantrekkelijke kortingen!!
Locatie parkeerterrein Bruna

JVTOKMUF

Groot
jebbink Rondweg 2, 7251 RV Vorden

Tel. 0575 - 55 22 22

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERINGM/R

JENSINK

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118

7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32

Fax: (0575) 55 92 67

E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL partner

Hörman garagedeuren

dealer zonweringen

Keralit kunststof gevelbekleding

HET STRAATWERK ROND UW HUIS
MOET MOOI EN PRAKTISCH ZIJN

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

Aalsvoort 16, 7241 MA Lochem

Tel. 0573-222333, Fax 0573-222338

www. streekbouwmaterialen.nl

Streek Lochem
heeft een buitengewoon mooi,
gevarieerd, uitgebreid en betaalbaar
assortiment in sierbestrating.
Geef uw eigen kleur aan de tuin,
het terras, de oprit, de carport) etc.
Profiteer van de vakkundige en
praktische adviezen. Wij leveren
ook alle hulpmaterialen zoals,
straatkolken, riolering, vulzand,
grind en betonbanden.

tuinhout uit voorraad

• staalmatten als tuinscherm

l. • metselstenen

^P^J £ Ik l ^% ̂  Natuursteen als sierbestrating.
l\ Cï l il \J • Bekijk bij ons de mogelijkheden.

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:
iO- 17.30 uur

ig van 8.00- I.

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

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
i7251 DG Vorden
Tel: 0575-551224

Het vertrouwde adres voor:
* wasmachines, drogers en afwasmach j
* televisie, radio, dvd en schotel
* klein huishoudelijk
* computer en randapparatuur
* ADSLv*n netwerkomgevingen #1

tev

(DutchPC Electronics
Brummen-Vorden

Leden die willen
meepraten,
zijn van harte welkom.

Voor de leden van Rabobank Graafschap-
West is de algemene vergadering een
belangrijke gebeurtenis. Wie komt, mag
immers meepraten. Dit jaar is onze
algemene vergadering op maandag
26 september 2005. U bent vanaf
19.30 uur welkom in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden. Aanvang ver-
gadering 20.00 uur.

De volledige agenda, de notulen van de
vorige vergadering, de tekst van de voor-
gestelde statuten en het voorgestelde
huishoudelijk reglement, de jaarrekening
2004, het jaarverslag 2004 en de overige
stukken kunnen leden vanaf vandaag
inzien op onze kantoren. Dus wilt u mee-
praten over beleidsaspecten van onze
bank, kom dan naar onze algemene
vergadering.

Het bestuur

Coöperatieve Rabobank Graafschap-West U.A. gevestigd te Vorden.

Het is tijd voor de Rabobank.

Hieronder vindt u de verkorte agenda

• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarrekening 2004
• Decharge
• Benoeming leden bestuur en raad van

toezicht
• Voorstel tot juridische fusie en in ver-

band daarmede:
a. wijziging statuten en

huishoudelijk reglement;
b. benoeming leden van het

bestuur;
c. benoeming leden van de raad

van toezicht.
• Mededelingen en rondvraag

Rabobank



Vroege Vogels sluiten
zwemseizoen af

Afgelopen vrijdag was de laatste
zwemdag van het seizoen. Zoals ieder
jaar sloten de ochtendzwemmers de
Vroege Vogels het zwemseizoen af met
een ontbijt op het zwembad.
Het ontbijt wordt traditioneel georga-
niseerd door leden van de Vroege Vo-
gels, de badmeesters Martin, Tim en
Ernst-Jan schuiven traditioneel altijd
hongerig aan.
De mindere zomer van 2005 was voor
de Vroege Vogels geen reden om min-
der te zwemmen. Elke ochtend, weer
of geen weer, hagel of sneeuw, het
maakte niet uit: zij trokken hun baan-

tjes in het mooie zwembad In de Den-
nen. Die sportieve houding verklaart
kennelijk waarom (bijna alle) leden
van de Vroege Vogels zo'n prachtig li-
chaam met zich mee torsen.

Afgesproken is nu al om komend jaar
het zwemseizoen weer met een ont-
bijt af te sluiten. Aangezien het een
lustrum betreft en de badmeesters al
zo vaak zijn aangeschoven is overeen-
gekomen dat zij volgend jaar het ont-
bijt organiseren. Ze staan er klaar
voor, wat hen betreft mogen dan alle
zwemmende Vordenaren mee eten!

Musical Jozef gaat niet door!
Vanwege het noodlottig verkeersonge-
val, waarbij het echtpaar Nienke en
Herman Brinkhorst onlangs het leven
verloor, zal de musical Jozef geen
doorgang vinden.
Deze musical was oorspronkelijk ge-
pland voor vrijdag 30 september, za-
terdag l oktober en zondag 2 oktober.
De regie was in handen van Ruth,

dochter van het echtpaar prinkhorst."
In totaal zouden er circa honderd per-
sonen aan meedoen, waaronder veel
vrienden en kennissen van het echt-
paar Brinkhorst. We weten op dit mo-
ment nog niet precies, hoe nu verder,
we zullen ons daar nog nader over be-
raden ", zo zegt Lieneke Ruller na-
mens de organisatie.

Nieuwe " Beatrix " collectanten gezocht

Ziekte van Parkinson centraal
bij collecte Prinses Beatrix Fonds
De ziekte van Parkinson zal de komen-
de jaren zodanig stijgen, dat het Prin-
ses Beatrix Fonds hierin extra wil in-
vesteren. Daarom staat de bestrijding
van deze ziekte centraal bij de collecte
die van 11 t/m 17 september 2005
wordt gehouden. Het aantal Parkin-
son patiënten neemt volgens RJVM-
deskundigen toe van bijna 50.000 naar
ongeveer 75.000 patiënten in 2025.
Met het ouder worden van de bevol-
king begint ook Parkinson een soort
volksziekte te worden. De gevolgen
van deze ziekte zijn zwaar, niet alleen
voor de patiënt maar ook voor de fami-
lie. Wetenschappelijk onderzoek heeft
de laatste jaren goede vooruitgang ge-
boekt. Er zijn veel medicijnen die de
symptomen van Parkinson tegengaan.
Maar de ziekte is nog steeds niet gene
zen.

Daarom wil het Prinses Beatrix Fonds
het wetenschappelijk onderzoek naar
Parkinson een enorme stimulans ge-
ven door extra investering in twee we-
tenschappelijk programma' s. Daartoe
is de Prinses Beatrix Fonds Onder-
zoeksprijs voor Parkinson en voor
spierziekten ingesteld bij het 50 jarig
bestaan in 2006. Het Prinses Beatrix
Fonds roept wetenschappers op tot
een extra krachtsinspanning om een
"doorbraak" te forceren. Het roept ook
vrijwilligers op om deze uitdaging

mogelijk te maken. Daarom is er een
landelijke actie van start gegaan waar-
bij 10.000 nieuwe " Beatrix" collectan-
ten worden gezocht, zodat het totaal
bij het 50 jarig bestaan op 50.000
komt.

Tussen 11 en 17 september zullen col-
lectanten van het Prinses Beatrix
Fonds aanbellen voor een gift in de
collectebus. Daarmee kan het lopende
wetenschappelijke onderzoek naar
Parkinson, spierziekten, MS en de an-
dere ziektebeelden waarvoor het Prin-
ses Beatrix Fonds staat, worden ge-
steund. Ook financiert het Prinses Be-
atrix Fonds vijf landelijke patiënten-
verenigingen die voorlichting geven
over spierziekten, polio, de ziekte van
Parkinson, de ziekte van Huntington,
multiple sclerose en spasticiteit. Wie
de collectant mist, kan ook een bijdra-
ge overmaken op Giro 969 ten name
van het Prinses Beatrix Fonds in Den
Haag,

Het Prinses Beatrix Fonds vraagt
nieuwe collectanten zich aan te mel-
den bij de contactpersoon mevrouw
Dinie Velhorst in Vorden telefoon
0575- 551688. Het Prinses Beatrix
Fonds dankt iedereen van harte die
een financiële bijdrage geeft of één
avond tijd beschikbaar stelt om te
collecteren.

advertorial

Kenteken op bromfiets verplicht!
Vanaf l januari 2007 is een kenteken op een bromfiets ver-

plicht. Daarom wordt je nu al in de gelegenheid gesteld om dit

te regelen.

Wat moet je daarvoor doen?

Je moet voor de aanvraag eerst naar een door het RDW
erkend schouwbedrijf. Zij voeren de schouwing uit waarbij

de gegevens worden doorgegeven aan het RDW.

Met het formulier dat je daar krijgt ga je vervolgens naar

het postkantoor om een kenteken aan te vragen, denk

daarbij aan correcte legitimatie.

Als laatste bestel je een kentekenplaat, dit kan ook via het

schouwbedrijf, maar er zijn ook andere bedrijven waar je

een kentekenplaat kunt bestellen.

Denk er aan dat je de- gegevens van je nieuwe kenteken ook
doorgeeft aan je verzekeringsmaatschappij.

Het nieuwe kentekenbewijs hoort vanaf nu bij je bromfiets, dus

als je hem verkoopt dan gaat het kenteken ook mee naar de

nieuwe eigenaar.

Voor de volgende voertuigen is een kenteken verplicht: bromfiets, scooter, fiets met hulpmotor, elektrische

step, brommobiel en andere voertuigen die voldoen aan de definitie van bromfiets.

Bij de onderstaande bedrijven kun je terecht voor de schouwing.

lein Brinke Slotb
VAKGARAGE "
HANS SLOOT

Auto- Rijwiel en Taxibedrijf
Klein Brinke BV
Zutphenseweg 85 7251 DJ Vorden
(0575) 55 12 56

Firma Slotboom
Kieftendorp 11 7255 MG Hengelo
(0575) 46 72 78

Vakgarage Hans Sloot
Ruurloseweg 50 7255 DJ Hengelo
(0575) 46 18 71

Veel geslaagden bij het afsluitende
diploma zwemmen

Duiven sport

P.V. VORDEN
Uitslagen wedvlucht vanaf Nijvel over

een afstand van circa 220 kilometer:
HA Eykelkamp l, 4, 9, 11, 12, 16, 18;
Comb. A en A Winkels 2, 3, 5, 6, 7, 8,
17; J. Meyer 10, 20; M.M. Tiemessen 13,
14,19; C. Bruinsma 15.

De zweminstructeurs en instructrices
van het Vordense zwembad " In de
Dennen" hebben de afgelopen maand
veel " overwerk" moeten leveren om
ruim honderd jongens en meisjes
klaar te stomen voor een zwemdiplo-
ma.
De diploma's varieerden van A,B,C tot
en met de zwemvaardigheden, snor-
kelen. Ernst Jan Somsen gaf bij de ver-
schillende zwemonderdelen begelei-
dend commentaar, waardoor het pu-
bliek ( ouders, grootouders, broertjes
en zussen) een idee kregen van het "
waarom". Zo wordt bijvoorbeeld bij de
"zwemvaardigheden" het accent op
het veilig zwemmen gelegd. Op de
slotavond, vrijdag l september, kwam
het badpersoneel stoelen tekort om de
honderden belangstellenden aan een
"tribuneplaats" te helpen. Voor zowel
de geslaagden als de instructeurs me-
nig " open doekje" voor de geleverde
prestaties.

De geslaagden zijn:
A-diploma: Jente Hurenkamp, Andu
Vollema, Marijn Smit, Robin Wijs,
Wouter Roenhorst, Bart Bouwmeester,
Paul Glabbeek, Celiha Havenaar, Me-
rith van der Veen, Tim Borgman, Jart
Lucassen, Mariska Reinders, Ruben
Stokkink, Thijs Mullink, Geert Post,
Laura Pelgrum, Paulien de Gelder, Joe-
ry Droppers, Jelle Lichtenberg, Lorain
Horstman, Daan Peters, Jurgen Peters,
Ludo Pot, Sarah van Dijk, David He-
mels, Johan Zwakhoven, Johan Reur-
slag, Iris Steghuis, Sheila Pierik, Dirk
Borgman, Hannah Schipper, Floris
Veenendaal, Maaike van Hoffen.

B-diploma: Stephan Weenk, Pascalle
de Wilde, Noemi Filip, Stef van Dijk,
David te Slaa, Frederique Boitelle,
Boyd Groot Roessink. Keivin Crooij-
mans, Jelte Braakman, Daan Slurink,
Jesse Spiegelenberg, Lobke Huizinga,
Dineke Janne, Max de Vries, Gerben

Sijbers, Tim Borgman, Latisha Vugts,
Maxime Masselink, David Zents, Jas-
mijn Dijkman, Jasper de Graaf, Merith
van der Veen, Jeffrey Klaassen, Femke
Wisman, Robin van der Kuip, Mart-
hijn Beeftink.

C-diploma: Anouk Hissink, Marlies
Hesselink, Kyra Havenaar, Kesley
Bouwmeister, Dennis Siebelink, Ellen
Nijenhuis, Susan Boerlage, Joost Mey-
er, Simone Masselink, Erwin Siebe-
link, Loes van der Linden, Luuk Smit,
Sander Eggink, Jurn van Dam, Daan
Boerlage, Laura Burghout, Bas van den
Bos, Patrick Groot Jebbink, Michel Cor-
nelis, Julia Beunk, Jesse Weenk, Ties
Wentink.

Kunstzwemmen: Anne Gudde, Saskia
Gudde, Hester Eggink, Sophie Wul-
link, Marloes Wullink, Gerdien Rob-
bertsen, Lianne ten Have, Sanne ten
Have, Femke ten Have, Marieke ten Ha-
ve, Lisette Arfman.
Snorkelen: Lars Jemming, Loes Klein
Haneveld, Zep Groot Roessink, Marthe
Blom, Anne Blom, Emai de Ligt, Daisy
Wisman, Gijs-Jan Groeneveld, Ruben
Golstein, Bram Bruinsma, Lisa van der
Linde, Hester Eggink, Sharon Bouw-
meister, Gemma Eggink, Astrid Corne-
lis, Marieke ten Have, Lianne ten Have,
Femke ten Have.

Zwemvaardigheid I: Ariet Kieskamp,
Iris Luijken, Linsey Pardijs, Lars Par-
dijs, Yalou te Slaa, Dian Lenselink, Fal-
co Ijben, Iwan Eggink, Benthe Kuip,
Sander Rosendaal, Jeroen Rosendaal,
Harry Eggink, Martijn Cai., Diantha
Vugts, Jip Grootveld.
Zwemvaardigheid II: Diantha Vugts,
Anouk Rietman, Naomi Platenburg,
Dennis Cai, Ariet Kieskamp, Irene
Menkveld, Anne Mokkink, Jip Groot-
veld, Koen Vlogman, Leonie Masse-
link, Vera Velhorst.
Zwemvaardigheid III: Ariet Kieskamp,
Lisanne Rietman.



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

Marco Besselink
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BUS BESTELLEN?
HARBEN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAY1 Reizen J.L HARREN
Klarenboekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurio

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

"
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Verkoop/verhuur aanhangwagei
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL (0573) 45 1 1 61 • FAX (0573) 45 41 80
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Ontworpen en geproduceerd door
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Postbus 22, 7250 AA Vorden
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Softwareontwikkeling Systeembeheer

Deze aanbiedingen gelden v.a....
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jeep jas donkerblauw ribcord
Van € 2%^ Voor € 79.95

Salty Dog Girls jas kleur warm oranje
Van € §&<*&Voor € 54.95

Moodstreet lederlook supercool pilotjack met afneembare
borgkraag Van € §&*fi Voor € 54.95

Salty Dog Kids Cirls lekker pittig meisjes jack in warm oranje en
cool blue met afneembare bontkraag

Van € è^^Voor € 54.95

Name it jongens donkergroene parka met afneembare bontkraag
Van € }£*& Voor € 19.95

Name it meisjes Lila jack met afneembare bontkraag
Van €^£rg5 Voor € 19.95

Bij Free-Wheel deze week aanbieding Yvonne jeugdmode

Jeep sweater color warm orange en walnut
Van €£4v9$ Voor €54.95

Jeep ribcord broek color sand van € §4^voor € 54.95
Bij aankoop van i jeep broek en i Jeep sweater
nog eens € io,~ extra korting. Dus samen € 99.90

f ree w hè e l
Netwerkweg 7,
7251 KV Vorden
Tel. (0575) 55 42 28

Zutphenseweg ia, 7251 DC Vorden.

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

OOK VOOR STRAATWERK

Praktijk voor

Care for Women

J. \a Croix
Verpleegkundig Overgangsconsulente

Tel. 0575 - 56 03 01
Toverstraat 7, F3aak
Aangesloten bij Care for Women
Veelal vergoeding zorgverzekeraar
Praktijk in Baak / Zutphen / Doetinchem / Brummen

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, te-
gels, natuursteen split, tegels of
vloerplaten.

We beschikken over een uitgebreid

park en diverse transportmogelijkheden. Voor

het grondwerk hebben we ondermeer diverse

soorten kranen, hydraulische graafmachines,

bobcats. tril- en rijplaten en een mobiele puin-

breker. Onze transportmiddelen bestaan onder

andere uit vrachtauto's

container- en zandwag<

Voor meer informatie kunt u contact met ons

opnemen (0575-451502) of kunt u terecht op

onze website {www.masseltnkbv.nl).

AAASSELINK 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

BLOEMSCHIKKEN
VOOR IEDEREEN

De lessen beginnen medio september.
Opgave nog mogelijk.

Info: telefonisch of in de winkel.

j*ifc

Qroot Roessink
b l o e m e n

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

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

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

Spuiterij
Vos Vorden

voor:
uw meubels, keukens, etc.

Handelsweg 11'

7251JG Vorden

Tel. 0575-476600

Fax. 0575-476601

E-mail: info@vos-vorden.com

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

TEGELHANDEL
mullcr-vorclen bv

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

www.mullervordenbv.nl

E L S I N G H O R S T , A L L E S O N D E R É É N D A K . .
Als comfort en design precies op elkaar zijn afgestemd, voel je je

lekker. Door eenvoud stralen onze badkamers rust uit. Alle elementen

zijn in harmonie met elkaar en kunnen verder met uw persoonlijke

wensen gecombineerd worden. Voor advies, begeleiding en realisatie

heeft u maar één partner nodig. Wij nemen u al het werk uit handen,

van eerste schets tot oplevering!

SINGHORS é
Badkamers Sanitair Tegels

Elsinghorst Tegels & Sanitair Europark l 7102 AN Winterswijk Telefoon 0543 52 07 81 www.elsinghorst-tegels.nl
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Circus Bongo presenteert:
"Adventure" Een bos vol avontuur

De naam "Circus Bongo" staat in Nederland en België synoniem voor
eigentijds circus in een nostalgische sfeer en entourage. De authentieke
woonwagens en de sfeervolle tent zorgen traditiegetrouw voor de
echte circussfeer. Circus Bongo brengt daarbij iedere twee jaar een
geheel nieuw programma. Na de succesvolle jubileumtournee van 2003
is de allround groep Bongo dit jaar op reis met de nieuwe productie
"Adventure". In Vorden komen zij op 15,18 en 19 september op het
terrein "Het Wiemelink".

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de cir-
cuskassa. Deze is op voorstellingsda-
gen eind van de morgen geopend en
30 minuten voor aanvang van de voor-
stelling.

Clown Dropje beleeft tijdens de werve-
lende voorstelling een spannend avon-
tuur in de tot bos omgetoverde circus-
tent. Hierbij wordt zij terzijde gestaan
door haar stoere berenvriend Bongo.
Deze lijkt zo te zijn weggelopen uit
een tekenfilm. Wanneer zij samen van
het pad afdwalen komen zij midden

in het bos waar een sprekende boom,
muzikale paddestoelen en zeer bijzon-
dere bostrollen en aardmensen leven.
Alle personages blijken stuk voor stuk
enthousiaste circusartiesten van bij-
zondere klasse. De voorstelling is aan-
gekleed met talrijke kostuums en
prachtige rekwisieten.

Tijdens de show belanden twee
boswachters op komische wijze in de
trapeze en brengen zij een mix van
kracht en perfectie in de lucht. Maar er
is meer te zien in de nok van de tent.

Een menselijke vogel vliegt letterlijk
door de lucht en maakt daarbij de
meest vreemde figuren en acrobati-
sche standen. Haar collega draait ook
nog eens sierlijk en gewaagd rond aan
een verticaal gespannen koord. En
dan is er ook nog een dame die zich
beweegt als een spin in een hoog ge
spannen web. Kortom, het publiek ge
niet dit jaar volop van hoogstaande
acrobatische toeren in de nok van de
circustent.

De circuspiste blijft dit jaar ook zeker
niet onbenut. Zo houdt het publiek
haar adem in tijdens het unieke acro-
batieknummer waarbij een man en
een vrouw door middel van hun nek-
ken balanceren. Antipode is het jong-
leren van allerlei attributen met de
voeten en in de piste van Circus Bongo
draait een dame zelfs met boomstam-
men in het rond. Kracht en souplesse
gaan ook hand in hand tijdens het
handstandnummer van een wel heel
bijzonder bosfiguur. De meeste arties-
ten zijn afkomstig van circusscholen
uit Mongolië, Duitsland en Polen. Na
veel trainen en oefenen zijn zij in staat
om tijdens deze productie keer op
keer acts uit te voeren waarin kracht,
souplesse en vertrouwen de boven-
toon voeren.

Naast de vele menselijke prestaties
kan het publiek dit jaar ook genieten
van verschillende dieren. Deze wor-
den op liefdevolle wijze begeleid door
Clown Dropje en dompteur Silvio.
Want het samenspel tussen mens en
dier mag in een echt circus natuurlijk
niet ontbreken.

Op muzikale wijze en met vrolijke
klanken wordt de voorstelling tenslotte
afgesloten.

Traditie en vernieuwingen gaan in
deze bijzondere familievoorstelling
hand in hand.

De internationale cast en crew van Cir-
cus Bongo bewijst met deze nieuwe
productie dat het circus nog altijd
leeft in Nederland!

CIRCUS-ACTIE 2005
Alle opa's en oma's die van het circus
houden opgelet!!!!!
Als opa voor l kleinkind betaald en
oma voor l kleinkind betaalt, dan is
de toegang voor opa en oma gratis !!
• Minimaal l kleinkind per opa of

oma (l op 1).
• Geldig zolang de voorraad strekt

(vol = vol).
• Zie voor meer informatie de adver-

tentie elders in Contact.

Houtpassie Festival 2005

Het festivalweekend met alle vormen van creatieve houtbewerking
Zaterdag 10 en zondag 11 september 2005 vindt voor
de derde maal het succesvolle Houtpassie Festival
plaats in het Gelderse Borculo. Deze tweejaarlijkse ge-
beurtenis is uitgegroeid tot een kunst en cultuurma-
nifestatie van naam, met kunstenaars en vakmensen
uit binnen- en buitenland. Wat de kunstenaars en
deelnemers aan dit festival verbindt is hun liefde voor
hout als inspiratie- en basismateriaal voor hun kunst-
werken en gebruiksartikelen. Van ambachtelijk tot
modern.

Dit festival, met als motto voor en door kunstzinnige hout-
bewerkers biedt tentoonstellingen, demonstraties en de
mogelijkheid om zelf als bezoeker creatief met hout aan de
slag te gaan!

(Inter)nationale kunstenaars en houtbewerkers als Tage Pe
dersen (houtdraaier uit Denemarken), Peter Picciani (beeld-
houwer en houtdraaier uit Duitsland), FQaus Mader (kunste
naar uit Oostenrijk), Jan Peter Okker (botenbouwer), Hein
Oxenaar (muziekinstrumentenmaker), Laurens Westhoff
(meubelmaker) zijn enkele van de tientallen deelnemers
aan dit unieke festival.

Op Houtpassie 2005 zijn er demonstraties houtsnijden,
houtdraaien, meubel- en instrumenten maken, beeldhou-
wen en er wordt gewerkt met bijzondere gereedschappen.
Bezoekers kunnen zelf aan de slag met enkele houtdraai-
banken, lintzaag- en bovenfreesmachines. Ook voor kinde

ren is er een speciale stand waar ze kunnen timmeren en
houtdraaien onder toezicht van vakkundige specialisten.

Natuurlijk wordt er ook aandacht geschonken aan het on-
derhoud van gereedschap. Zo is er een speciale stand waar
het slijpen en wetten van gereedschappen gedemonstreerd
wordt. De afdeling meubelmaken van het ROC-Twente is
eveneens aanwezig. Een aantal studenten is aan het werk
en laat de voorbereidende werkzaamheden op de computer
zien. Ook zal tijdens Houtpassie 2005 weer de prijs voor het
beste houtdraaiwerk van de landelijke vereniging van hout-
draaiers Radius (afdeling Lochem) worden uitgereikt.

Houtpassie 2005 is een festival waar er voor iedereen wel
wat te ontdekken valt - houtdraaien, houtsnijden, beeld-
houwen, boten bouwen, muziekinstrumenten maken en
meubel maken. Voor u en uw kinderen een unieke manier
om de vele creatieve facetten van dit unieke materiaal te Ie
ren kennen! Iedereen met een interesse voor hout en hout-
bewerking is op 10 en 11 september van harte welkom op
het festivalterrein op Bosberg 29 te Borculo (Gelderland).

Houtpassie 2005 is mede mogelijk gemaakt door Kunstlo-
kaal 11, Baptist voor Houtbewerkers, De Vereniging voor
Houtdraaiers Radius (afdeling Lochem), Cultuur, Sport &
Spel Borculo, de Provincie Gelderland, het VSB Fonds, het
Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor de Amateur-
kunst en Podiumkunsten, het SNS Fonds, de Stichting Beel-
dende Amateurkunst en de inzet van veel vrijwilligers.

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

Gezond-Zijn
Een week of wat geleden kwam de
homeopathie opnieuw negatief in
het nieuws, dus ik vond het tijd
worden om wat van me te laten
horen. Een zoveelste wetenschap-
pelijk onderzoek zou bewezen heb-
ben dat homeopathie niet werkt.

Voor mij is het niet de moeite om hier
de bevindingen van dat onderzoek te
willen weerleggen. Immers, dat home-
opathie werkt zie ik dagelijks in mijn
praktijk. Óók is al vele malen wel aan-
getoond dat homeopathie werkt, zelfs
binnen de beperkte grenzen van een
wetenschappelijk onderzoek. Wel wil
ik u graag deelgenoot maken van mijn
kijk op de gang van zaken omtrent dit
onderzoek en laten zien welke positie-
ve bijdrage homeopathie kan leveren
aan de gezondheidszorg.
Met name de 'toevalligheid' dat dit
wetenschappelijk onderzoek net nu
gepubliceerd wordt vind ik opvallend.
De Wereld gezondheidsorganisatie
(WHO) staat namelijk op het punt om
een positief advies uit te brengen voor
het gebruik van homeopathische ge-
neesmiddelen wereldwijd. Voor de ve-
le minder rijke landen in de wereld
kan dit een doorbraak betekenen, om-
dat op deze manier goedkoop en doel-
treffend genezing en gezondheid toe
gankelijk worden. Dat betekent dus
minder afhankelijk zijn van bijna on-
betaalbare -dus schaarse- reguliere
medicijnen.
Ook is het belangrijk om te weten dat
het bovengenoemde wetenschappelijk
onderzoek gefinancierd is vanuit de
reguliere geneesmiddelenindustrie.
Niet bepaald een neutrale opdrachtge-
ver. Een financierder voor een weten-
schappelijk onderzoek komt namelijk
altijd met een vooringenomen stelling
die hij bewezen wil zien! Dat is het uit-
gangspunt van het onderzoek. Dit is
dus alles behalve objectief en onbe-
vooroordeeld te noemen.
Kennelijk geeft homeopathie reden
tot een soort van vijandigheid bij som-
migen, maar waarom dan toch?
Zoals u weet stimuleert homeopathie
het zelfgenezend vermogen van de
mens. Essentie is dus om de mens we-
zenlijk sterker en weerbaarder te ma-
ken, op alle vlakken. Gezondheid bete-
kent dus in mijn vak zo veel mogelijk
onafhankelijk zijn van pijnstillers, an-
tibiotica, ontstekingsremmers, medi-
sche ingrepen et cetera. Soms kunnen
we niet om deze medicijnen heen en
maken we er dankbaar gebruik van.
Maar niet als vanzelfsprekend.
Bij gebruik van homeopathie worden
klachten niet onderdrukt, maar kort-
stondig gestimuleerd tot het lichaam
zelfde draad weer oppakt. Verdere me-
dicatie is dan dus niet meer nodig.
Kostenplaatje wat betreft medicijnen:
zo'n 3 a 4 euro.
Een probleem van homeopathische
behandeling kan dus zijn dat gezonde
mensen minder en minder dure medi-
cijnen verbruiken, er valt dus minder
aan te verdienen.
Wist u dat de huisartsen in Nederland
jaarlijks 5 miljoen voorschriften doen
voor antidepressiva, zoals bijv. Seroxat
(dat goed voor een jaaromzet van 1,9
miljard dollar wereldwijd)? Zet dat
eens naast 5 miljoen voorschriften
van een luttele vier euro aan home-
opathische medicijnen.

In Nederland is het vanzelfsprekend
geworden om standaard -vaak overbo-
dige- dure behandelingen te onder-
gaan, en standaard peperdure medicij-
nen te slikken. Verder is de gang van
zaken zo dat wij de werkelijke rekenin-
gen van bijv. een bloedonderzoek of
een jaar Seroxat-gebruik (vrijwel)
nooit onder ogen krijgen. Op deze ma-
nier lijkt het alsof het niks kost en
krijg je geen inzicht in de kosten van
de behandelingen, die steeds hoger
worden. Het zal niemand zijn ontgaan
dat de kosten van de gezondheidszorg
extreem gestegen zijn de laatste jaren,
kijk naar de stijging van de eigen bij-
drage aan de ziektekostenverzeke-
raars.
Stel je toch eens voor dat de (zieke)
consumenten in Nederland nu eens
massaal echt kritisch zouden worden
en vraagtekens zouden gaan zetten bij
bepaalde standaardonderzoeken en
medicijnvoorschriften? Wat zou dit
een kostenbesparing opleveren - hoe
veel pijn het de farmaceutische indus-
trie ook zal doen.

Dat het ook wérkelijk anders kan
wordt bewezen in onder meer Brazilië
en Cuba. Landen die beschikken over
zeer goed opgeleide artsen en modern
uitgeruste ziekenhuizen maar waar
vaak het geld ontbreekt om iedereen
'standaard' te onderzoeken en waar
medicijn-schaarste heerst wegens va-
lutagebrek of politiek embargo. Het
peil van de gezondheidszorg ligt hier
zeer hoog, met een minimum aan kos-
ten, onder meer door het inzetten van
de - tientallen malen goedkopere
homeopathie.
In Brazilië is Homeopathie geworden
tot een universitaire studie en ieder
ziekenhuis heeft een homeopaat in
dienst. Deze werkt samen met alle spe
cialismen.
Ter illustratie: een ongewenst-kinder-
loos echtpaar wordt in Brazilië stan-
daard^) eerst homeopathisch behan-
deld voordat er medisch onderzoek
wordt gedaan. Voor de 6 % bij wie de
homeopathie niet succesvol blijkt, is
een nauwkeurig onderzoek met be
handelingen mogelijk.
Hoe diepgaand is de discussie dus ei-
genlijk die gaat over of homeopathie
werkt of niet?
Wat mij betreft wordt het tijd om als
patiënt/consument meer verantwoor-
delijkheid te nemen voor de eigen ge
zondheid, en de keuzes die daarin ge
maakt kunnen worden. Dit betekent
dus niet 'de gebaande weg' vanzelf-
sprekend bewandelen, of bij elk pro-
bleem naar de huisarts stappen met
het dringende verzoek of hij/zij ons
probleem wil oplossen, liefst per di-
rect. Dit betekent wel: samen naar een
structurele oplossing zoeken van
(chronische) klachten door het stimu-
leren van de eigen geneeskracht om
werkelijk gezond-zijn te behouden of
terug te vinden, want dat is een groot
goed.

Of, zoals een patiënt ooit zei:
Een gezond mens heeft vele wensen,
een ziek mens heeft maar één wens.

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat NVKH geregistreerd
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld
e-mail: quinjnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

Vanaf septermber in Baak en in Drempt

YOGA / TAM:HI-TAO
Als je: vaak gespannen bent; alleen
maar aan het denken bent; steeds
minder spontaan lacht; allerlei
lichamelijke klachten hebt; het
steeds moeilijker vindt om ook de
positieve dingen in het leven te
zien; en je wilt: je innerlijke rust
terug; je eigen natuurlijkheid;
meer energie; meer zelfontplooi-
ing, meer verdieping en meer in-
zicht in je leven; de sprankel weer
in je ogen zien; totale ontspanning
en vrije ademhaling ervaren

Dan zijn YOGA en TAI-CHI-TAO prima
methodes om je hiermee te helpen.

Zowel Yoga als Tai-Chi-Tao bestaat uit
het geconcentreerd beoefenen van
simpele bewegingen; het is geschikt
voor alle leeftijden. Gratis proefles!

Informatie en opgave: Francis Arntz-
Rutten. Gediplomeerd Yoga docente.
Gediplomeerd Tai-Chi-Tao docente.
Zomerweg 3, 6984 AB Doesburg
(0313) 47 13 86
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demonstraties, workshops, aktiviteiten voor uw kinderen!
houtdraaien, houtsnijder!, meubels maken, frezen...
^Bosberg 29 ^NL-7271 LE Borculo Qj 3>
BORCUL010 & 11 SEPTEMBER 2005,10.30-17.00 UUR
HOUTPASSIE 2005 WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: ORGANISATIE

GELDERLAND
S NIS* FOP

KUNSTLOKAAL Q]

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

Kapelweg 14 • 7233 SC Vimkker
* Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Het assortiment Soezie

bakprodukten is vernieuwd en uitgebreid

Daarom op alle all-in-mixen oude verpakking
10% korting op=<>p

voor het grootste assortiment
bakprodukten...kom naar onze winkel

Openingstijden sept. t/m april:

Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 13.30-19.00 uur
van 10.00-12.00 uur 13.00-19.00 uur
van 10.00-17.00 uur

Nieuwe openingstijden:
woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 16.00 uur

en zaterdag en zondags vanaf 12.00 uur
Voor kinderen nu een

groot luchtkussen aanwezig
KIP- EN SCHNITZELFARM

Naast ons bekende restaurant "Het Achterhuus"
waar elke zaterdag en zondag vanaf 14.00 uur

20 soorten schnitzels- en kipgerechten worden geserveerd,
waaronder Kip Piri Piri, oftewel hete kip,

het bekende halve haantje van de gril en kipfilets

voor de prijs van € 7,50

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

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

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

Grote groepen graag reserveren.

Tot ziens op Het Zwarte Schaar!

www.cafe-resto-hetzwarteschaar.nl

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 17
6984 AG Drempt/Doesburg
Tel.(0313)472576

Aan IJsselarm en fietsroute Doesburg-Olburgen

KUIjKS 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

Circus Bongo
presenteert „Adventure"
Een bos vol avontuur

Terrein het Wiemelink
te Vorden

15 september
aanvang 16.15 uur

18 en 19 september
aanvang 15.00 uur

Kaarten zijn verkrijgbaar
aan de circuskassa van
11.00 tot 12.00 uur en

30 minuten voor aanvang
van de voorstelling.

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

HOME

HARMSEN
Zelhemseweg 21
bedrijventerrein
„Winkelskamp"

7255 PS Hengelo
Tel.: 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl

Handelsonderneming
Wülie 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
.•06-50676024

Olde Kaste 6a
Keijenhorg

Hebt U bouwplannen?

Bouwbedrijf De Eendracht verricht de volgende werkzaamheden;

- nieuwbouw en/of verbouw woningen
- nieuwbouw en/of verbouw agrarisch stallen en loodsen
- nieuwbouw en/of verbouw kantoren, fabriekspanden en utiliteitswerken.
- betonkelders onder woningen en stallen in elke gewenste maat en vorm.
- voor de prefab betonindustrie verzorgen wij veel houten betonmallen.
- alle voorkomende achterstallige onderhoudswerkzaamheden
- in onze moderne werkplaats met nieuwe machines maken wij trappen en

kozijnen op elke maat.

Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor U verzorgen;
- deskundig advies over ontwerp, constructies en uitvoering
- wij kunnen bouwen met bouwgarant (zie www.bouwgarant.nl)

Op aanvraag kunnen wij U van dienst zijn met een brochure over recente
bouwprojecten. Vraag gerust geheel vrijblijvend prijsopgave voor Uw bouwplan-
nen.

Naast onze vaste ploeg van 5 mensen in de werkplaats zijn wij op zoek naar een;

ERVAREN WERKPLAATSTIMMERMAN
jen kunt U opvragen bij dhr. Roelofsen tel. 0575- 46 29 93

BOUWBEDRIJF
BE EENBRACHT BOUW

GARANT

bouwbedrijf De Eendracht v.o.f.

Molenenk 22

7255 AX Hengelo gld.
tel. 0575-46 29 93 fax 0575-46 47 94

BRUGGINK. ALLES IN ÉÉN HAND

EEN KEUKEN KIES JE MET ZORG, JE WILT ER IMMERS JAREN PLEZIER VAN

HEBBEN. WlJ BEGRIJPEN DIT ALS GEEN ANDER. IN ONZE SHOWROOM

VINDT U EEN RUIME VARIATIE IN STIJLEN EN PRIJSKLASSEN.

ONZE ADVISEURS MAKEN GRAAG EEN PERFECT PASSEND ONTWERP NAAR UW

WENSEN. ONZE MONTEURS ZORGEN VOOR HET VAKKUNDIG PLAATSEN

EN. ..NATUURLIJK WERKEN WIJ ZONDER AANBETALING!

Sanitair Bouwen Verbouwen Projecten

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld Telefoon 0315 24 29 29 lnternetwww.bruggink-bv.nl
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OPEN MONUMENTENDAG BRONCKHORST
OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER l̂ î

MONUMENTENEN BEPERKT OOK OP ZONDAG 11 SEPTEMBER

Ook in 2005 is er weer een Open
Monumentendag. Dit jaar staat
landelijk het religieus erfgoed cen-
traal, dus ook in Bronckhorst.
Bronckhorst pakt uit met zo'n 25
opengestelde religieuze monu-
menten en bezienswaardigheden
die bezocht kunnen worden via
een tweetal fietstochten (elk ca. 17,5
km) of een autoroute (ca. 100 Ion).
Ze zijn gratis af te halen bij de drie
startpunten: VW Vorden, Parkeer-
plaats stad Bronkhorst en bij het
officiële start- en openingspunt,
het nieuwe gemeentekantoor te
Hengelo. Bij de ingang is een ten-
toonstelling van archeologische
vondsten in Bronckhorst e.o. Te-
vens is het gemeentekantoor tot
13.00 u opengesteld voor publiek.
Bij de verschillende objecten zijn -
zolang de voorraad strekt - korte
beschrijvingen te verkrijgen. Deze
zullen ook via internet beschik-
baar komen.

Verdere activiteiten en bijzonderhe-
den zijn de verkooptentoonstellingen
van kunst in de pastorie van Kranen-
burg, in de kapel van Bronckhorst en
achter de kerk van Baak, die alle ook
op zondag zijn geopend. Hiernaast
zijn er op diverse locaties demonstra-
ties of presentaties: het nieuwe - in
laat-19e-eeuwse stijl gebouwde - be-
drijfspand van smederij Oldenhave in
Vorden is opengesteld voor publiek.

Er zijn demonstraties ambachtelijk
smeden en glas in lood maken (Steven
Eckhardt). In de R.k. kerk van Hengelo
is een presentatie van restauratiear-
chitect Boerman en in Vierakker is een
demonstratie van de reiniging van sta-
ties door het atelier Manenstegell. Al-
les bijeen presenteert Bronckhorst dus
een rijk menu, dat ongetwijfeld op lo-
catie nog is aangevuld met activitei-
ten.

Gemeentekantoor
Bronckhorst te
Hengelo
Archeologische vondsten
op Open Monumentendag

Op 10 september, Open Monumenten-
dag, zijn niet alleen diverse religieuze
gebouwen in de gemeente Bronck-
horst te bezichtigen, maar wordt er
ook aandacht besteed aan archeologi-
sche vondsten die verband houden
met geloof en geloofsbeleving in het
verleden. In het nieuwe gemeentekan-
toor, aan de Banninkstraat, zijn enke-
le vitrines ingericht, waarin deze
vondsten zijn te bewonderen.

We mogen aannemen dat het geloof
in hogere machten en het ontzag voor
het natuurlijke en bovennatuurlijke
zo oud zijn als de mensheid zelf. Ar-
cheologen vinden steeds vaker de spo-
ren hiervan in de bodem terug. We
kunnen de betekenis van die sporen
meestal niet precies duiden, maar we
kunnen wel vaststellen dat ze te ma-
ken moeten hebben met de spirituele
belevingswereld van de mensen van
vroeger. In de gemeente Bronckhorst
zijn vondsten gedaan die dateren uit
het Neolithicum (Nieuwe Steentijd),
de Bronstijd en de Ijzertijd.

En hiernaast "natuurlijk ook uit de
Middeleeuwen en later tijden, maar
daar weten we meestal meer van. Die
voorchristelijke vondsten zijn onder

ZELHKM ~ N.H.

De kerk van Zelhem in verschillende bouwfasen. Het oudste kerkje ligt bij de pijl.

meer vuurstenen bijlen, een vuurste
nen dolk en pijlpunt, maar ook ver-
schillende aardewerken potjes. De
meeste van deze vondsten zijn in een
graf bijgezet bij het ter aarde bestellen
van de doden. Maar vaak ook werden
bepaalde voorwerpen, zoals vuurste-
nen bijlen, geofferd op plekken die de
prehistorische mens associeerde met
het bovennatuurlijke: op hoogten, in
drassige beekdalen en in moerasachti-
ge veengebieden.
Een mooi voorbeeld van grafgiften die
bij het begraven van de doden werden
meegegeven, vormen de vondsten van
het Wolfersveen in Zelhem. In 1941
werd daar, op een plek die al van ouds-
her als de Pottenbult bekend stond,
een urnehgrafVeld uit de Ijzertijd op-
gegraven. De inhoud van één van de
graven bestond uit verschillende aar-
dewerken potten, die aan de dode wa-
ren meegegeven voor de reis die hij
moest ondernemen na zijn dood.
Om het 'ware geloof te verkondigen
trokken vanaf circa 700 na Christus
missionarissen door het huidige Ne-
derland en ook in de Achterhoek
poogden zij de bevolking te bekeren.
De twee bekendste van deze missiona-
rissen zijn Willibrord en Bonifatius. In
de 9e eeuw predikte Ludger of Liudger
in onze streken het geloof. De geschre-
ven bronnen verhalen dat deze Ludger
diverse kerken stichtte. Bijvoorbeeld
in Zelhem, waar de missionaris in het
jaar 801 in eigen persoon een bezoek
bracht.

Archeologen hebben in 1946 onder
het koor van de huidige Lambertikerk
in Zelhem de resten van het door Lud-
ger gestichte kerkje blootgelegd. De
fundamenten bestonden uit grote
brokken ijzeroer, die los in het zand
waren gelegd. Van het opgaande werk
van het kerkje is niets teruggevonden.
We weten dus niet of het kerkje van
hout of natuursteen was gebouwd.
Wel weten we hoe groot het was: 4 bij
6 meter. Op de overzichtstekening is
het oudste kerkje aangegeven in zwart
(bij de pijl).

Na enige tijd was het kapelletje te
klein geworden voor alle gelovigen.
Van de lle tot en met de 15e eeuw
hebben er verschillende verbouwin-
gen plaatsgevonden om de kerk te ver-
groten en aan de eisen van de tijd aan
te passen. De verschillende bouwfasen
staan weergegeven op de ovèrzichtste-
kening.

Behalve deze, zijn er nog verschillende
andere vondsten die gedaan zijn in en
om de huidige gemeente Bronckhorst
te zien in het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat.

R.K. kerk en pastorie
in Kranenburg
Kerk en pastorie zijn zowel
op zaterdag 10 als op zon-
dag 11 september geopend.
Verkooptentoonstelling
van 20e-eeuwse kunst
in de pastorie

De R.k. parochie Kranenburg werd ge
sticht in 1855, nadat de Bisschoppelij-
ke Hiërarchie in Nederland twee jaar
daarvoor was hersteld. Gedurende on-
geveer 125 jaar hadden Rooms-katho-
lieken in Vorden en omgeving zich
moeten behelpen met een schuurkerk
bij de boerderij Kranenburg aan de
huidige Bergkappeweg. In 1834 was
echter een geheel nieuwe kerk met
aangebouwde pastorie tot stand geko-
men aan de Ruurloseweg, ongeveer op
de plaats van de tegenwoordige pasto-
rie. Dit gebouw werd al snel weer op-
gevolgd door de huidige kerk en pasto-
rie, die in 1855 werden ontworpen
door Pierre Cuypers.

De nog maar 29 jaar oude architect
stond toen nog vrijwel aan het begin
van een loopbaan die hem uiteindelijk
landelijke en zelfs internationale
faam opleverde dankzij de bouw van
het Rijksmuseum en het Centraal Sta-
tion in Amsterdam, door de bouw van
vele tientallen kerken en door talrijke
restauraties. Kerk en pastorie van Kra-
nenburg vormen het oudste nog be
staande door Cuypers ontworpen ker-
kelijk complex van Nederland. Beide
zijn in eenvoudige, Neo-
gotische trant opgetrok-
ken uit baksteen, met ac-
centen en details in een
lichte zandsteen.

De kruisvormige kerk is
voorzien van een ranke
toren met spits dak en op
de kruising van een zoge-
noemd dakruitertje. De
steile daken zijn belegd
met leien. De gevels zijn
geopend door spitse ven-
sters, voorzien van een
eenvoudige verdeling of
tracering; in het dwars-
schip zijn grote, ronde
vensters aangebracht, zo-
genoemde rozetvensters.

De gevels zijn verder in
vakken verdeeld door
steunberen. Al deze spit-
se vormen, traceringen
en verticale lijnen teza-

Globaal Programma
OMD 10 [+11] SEPTEMBER 2005, GEMEENTE BRONCKHORST

Achter-Drempt St.-Willibrorduskerk
Baak St-Martinuskerk + Demonstraties 10 + Galerie 10 [+11]
Baak Ruïne St.-Nicolaaskerk 10 [+11]
Bronkhorst Kapel Hervormde gemeente + Galerie 10 [+11]
Halle N.H. of Grote kerk
Halle Gereformeerde of Kleine kerk
Hengelo N.H. Remigiuskerk + Museum
Hengelo St.-Willibrorduskerk + Pastorie + Architectpresentatie
Hengelo Monument synagoge 10 [+ 11]
Hengelo Kerk Vereniging van Vrij zinnige Hervormden
Hengelo Gemeentekantoor + Archeologische vondsten
Hoog-Keppel N.H. kerk
Hummelo N.H. kerk
Keijenborg St. Johannes de Doper
Kranenburg St. Antonius van Padua + Museum 10 [+11]
Kranenburg Pastorie St. Antonius + Kunst 10 [+11]
Laag-Keppel Voorm. NU. kerk + Galerie 10 [+11] (13-17.00 u)
Linde Kapellenbult 10 [+11]
Olburgen St.-Willibrorduskerk
Steenderen St-Willibrorduskerk
Steenderen N.H. Remigiuskerk picht vanwege kermis]
Veldhoek Houten kapel de Goede Herder
Vierakker St.-Willibrorduskerk + Demonstraties
Voor-Drempt N.H. kerk 10 [+11]
Vorden Smederij Oldenhave + Demonstraties
Vorden N.H. kerk
Wichmond NU. kerk
Zelhem N.H. Lambertikerk

men bepalen het Neogotische karak-
ter van de kerk. De kerk is sedert 2000
in gebruik als Museum voor Heiligen-
beelden.

De pastorie werd vrijwel tegelijkertijd
ontworpen met de kerk - in 1855 of
1856. De aanvang van de bouw van de
pastorie liet echter op zich wachten
tot najaar 1866, toen de nieuwe kerk
vrijwel gereed was en de oude werd
neergehaald. De pastorie was bewoon-
baar in 1870, maar er heeft direct aan-
sluitend een vergroting naar achteren
plaatsgevonden.

Het huis heeft in het exterieur tot in
detail dezelfde baksteendecoratie als
de kerk en het is centraal in de hoofd-
gevel voorzien van een spitsboogven-
ster boven de toegang. Opmerkelijk ge
noeg is het interieur een mengeling
van Neogotiek en Neoclassicisme.

Neoclassicisme is onder meer herken-
baar aan symmetrie, aan vormen en
details die zijn ontleend aan de bouw-
kunst van de klassieke oudheid (Ro-
meins en Grieks) en aan de herinter-

Classicisme. Bij de bouw van de pasto-
rie zijn onderdelen van de oude kerk
en pastorie hergebruikt; de oude pas-
torie had sterke Neoclassicistische
kenmerken. De nieuwe pastorie kreeg
mede hierdoor in het interieur een
aantal Neoclassicistische onderdelen
en vormen.

Het duidelijkst zijn die te herkennen
in de hergebruikte paneeldeuren en
in de gestuukte plafonds met zwaar
aangezet lijstwerk. Hier staat tegen-
over dat onder meer voor- en achter-
deurdeur, trappenhuis en zolder dui-
delijk door de Middeleeuwse Gotiek
zijn geïnspireerd. De pastorie is tot
1967 als zodanig in gebruik gebleven
en daarna particulier verkocht.

Net als de kerk is de pastorie thans
rijksmonument; samen genieten toe
nemende bekendheid als kenmerken-
de vroege werken van Pierre (P.J.H.)
Cuypers (1827-1921).

In de pastorie wordt een verkoopten-
toonstelling van 20e-eeuwse kunst
gehouden.

De kerk van Hummelo
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KEUKENS

SANITAIR

TEGELS

NATUURSTEEN

ROLLUIKEN

NIEUWSTE
KEUKENMODELLEN

EXCLUSIEVE WAND- EN
VLOERTEGELCOLLECTIE

zie: WWW.SHOWROOMKEUKENS.NL

RUURLO
Spoorstraat 28
0573 - 452 000

"Wij willen naar een maximale openingstijd"

Wereldwinkel Hengelo feestelijk
heropend

De officiële opening door kunstenares Monique Wolben.

De Wereldwinkel in Hengelo is
aangepast aan de landelijke huis-
stijl en het zit vijfjaar in het huidi-
ge pand aan de Spalstraat. Om dit
te vieren, was er afgelopen zater-
dag een feestelijke heropening.

De opening werd verricht door kunste-
nares Monique Wolbert. Vooraf aan de
offïcille handeling las zij een verhaal
voor. Daarna trok zij een doek weg en
kwam de naam Wereldwinkel Henge-
lo in de nieuwe huisstijl op de etalage
ruit tevoorschijn.

Piet Hoordijk van de Wereldwinkel
roemde in zijn openingswoord de gro-
te inzet van de vek vrijwiüigers(sters).
iVooral de laatste weken was het hard
werkeni. Hij bedankte de Rabobank
die een bedrag van 6900 euro had ge
schonken, verder werd ondermeer be
dankt de eigenaar van het pand de fa-
milie Wolbert en de lokale aannemers
bouwbedrijf Meulenbrugge/Barink,
Marketz installatiebedrijf, Disbergen
Zonwering en schildersbedrijf Lense
link. "De verbouwing verliep uitste
kend en er was een goede samenwer-
king'', zei Noordijk.

Voorzitter Frans Geurtsen van de We-
reldwinkel Hengelo was "trots" op het
resultaat. Hij ging uitvoerig in op de
verbouwing en waarom de transfor-
matie nodig was om tot eenzelfde
huisstijl te komen die landelijk is
doorgevoerd. Toen de Wereldwinkel

Hengelo besloot om te transformeren,
kwam er heel veel werk op hen af. Vol-
gens Geurtsen wordt met transforme
ren bedoeld, dat je je gaat conforme
ren aan het concept dat de Landelijke
Vereniging Wereldwinkels ontwikkeld
heeft. "Er is dan een zekere herken-
baarheid aan de winkels. Met name
het interieur zoals kleur, vloerbedek-
king, plafonds, verlichting en de inde
ling van de winkel", somt hij op. "Het
is herkenbaar in alle winkels in Neder-
land".

Nadat het besluit genomen was dat de
Hengelose winkel daarmee zou begin-
nen, werd eerst bij andere Wereldwin-
kels gekeken hoe ze die transformatie
hadden aangepakt. Er werden plan-
nen gemaakt, maar al snel bleek dat
dit veel geld zou gaan kosten. De voor-
zitter: "Gelukkig kregen wij een bijdra-
ge van 6900 euro uit het coöperatie
fonds van de Rabobank. Zij hebben het
mogelijk gemaakt dat wij konden
transformeren".

Volgens Geurtsen is het plan van aan-
pak ëheel vreemdi gegaan. Veertien
dagen voor de bouwvakvakantie werd
het plan voorgelegd aan de lokale aan-
nemers. Die zeiden, jullie vragen hele
vreemde dingen, maar we gaan er-
voor! "De grote verbouwing duurde
precies één week. Er is een hele strak-
ke planning gemaakt. Het was soms
minuten werk, maar het resultaat is
er ook naar. Binnen één week was alles

klaar en konden wij verder met de in-
richting", kijkt Geurtsen tevreden te
rug. Naast de aangepaste huisstijl was
de andere reden voor de feestelijke
heropening, dat de Wereldwinkel vijf
jaar op dezelfde locatie zit. In het ver-
leden hebben ze op meerdere locaties
gezeten.

De Wereldwinkel werkt met zo'n der-
tig vrijwilligers(sters). Met dit aantal
steekt de Hengelose vestiging gunstig
aften opzichte van andere wereldwin-
kels in het land. "Dat hebben we deze
middag wel gemerkt. Er zijn grotere
plaatsen die het met de helft moeten
doen. Maar wij willen naar een maxi-
male winkelopeningstijd en daarom
willen we graag nog meer vrijwilli-
gers" Het streven is om te komen met
openingstijden vanaf maandagmid-
dag tot en met zaterdagmiddag. iDan
heb je gewoon mensen nodig. Als je
mensen in kleine dagdelen kunt laten
werken in de winkel, dan is dat aan-
trekkelijker dan als je er een halve dag
moet staan. Het is geen vrijblijvende
zaak!, voegt de voorzitter eraan toe.
"Mensen verplichten zich dan ook om
daar te staan. Dan is twee uur gemak-
kelijker in te vullen dan een halve
dag".

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden
of informatie vragen door langs te
gaan bij de Wereldwinkel of contact
op te nemen met telefoonnummer:
0575-462925.

Vanaf september In Baak
en in Drempt

Yoga en Tai-Chi-Tao
Informatie en opgave:

Francis Arntz-Rutten
Gediplomeerd Yoga docente
Gediplomeerd Tai-Chi-Tao docente
Zomerweg 3 6984 AB Doesburg
0313-471386

Basisschool Sint Willibrordus
in Drempt 50 jaar
Dat gaan de kinderen en de ouders
van deze basisschool in Achter-
Drempt samen met genodigden
natuurlijk vieren. Ze beginnen de
feestweek met deelname aan de
kermisoptocht op zondag 18 sep-
tember.

Het thema van de drie wagens is na-
tuurlijk 'feest, 50 jaar Willibrordus-
school'. Officieel begint het feest op
woensdagavond 21 september met
een schoolviering in de kerk naast de
school. Het thema van de vredesweek,
juist die week, is gekozen voor de vie-
ring en luidt 'Samen verder'.

Aansluitend zullen op feestelijke wijze
het nieuwe naambord voor de school
en een speeltoestel op het plein wor-
den onthuld. Tevens wordt een vredes-
boom geplant en is er voor ouders en
andere belangstellenden koffie op het

plein en voor de kinderen limonade.
Op donderdag hebben de kinderen de
hele dag feest met een ëtienkampi. Ie-
dereen mag op school blijven eten.
Ook wil de school in het kader van het
jubileum een actie voor een goed doel
houden. Daarom wordt op donderdag-
middag een sponsorloop gehouden,
waarvan de opbrengst bestemd is voor
de Vrienden van Fatima in Nieuw-
Wehl. Van dat geld kan iets extra's
voor de bewoners worden gedaan.
Vrijdagavond wordt de week afgeslo-
ten met een feest voor alle ouders van
de kinderen en genodigden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de directeur van de
school Thea Erkens.

Telefoon 0313 - 472785 of via de mail
info@willibrordusdrempt.nl. Ook
kunt u de website van de school bezoe-
ken www.willibrordusdrempt.nl

r Adverteren in
DE

WONING
KRANT

Woningaanbod in de Stedendriehoek
Apeldoorn, Deventer, Zutphen.

Wekelijkse verspreiding in een oplage vmn
17.500 ex. onder woningzoekenden

Vraag naar de

met daarin gegevens oven

- advertentieformaten ff
- advertentietarieven

- voorbeeldadvertenties
en voorwaarden

d rukke r i j Weevers

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: acquisitie@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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De een zocht, de ander bood zich aan

Explosieve groei Yvonne Jeugdmode

V.l.n.r. Martien Pater van Free-Wheel, Yvonne en Jaco Jansen medewerker Sport en Organisatiebureau

Yvonne; "De afgelopen seizoenen, heb-
ben wij de klanten leren kennen met
hun wensen, daar probeer je uiteraard
op in te spelen. De vraag naar echte
sportkleding en skikleding is daarbij
vaak aan de orde geweest Verschillen-
de merken waar ik de collectie van
inkoop zijn ook echte sportmerken,
zoals Quiksilver en Protest. Mijn wens
is om zo snel mogelijk een groter pand
te betrekken, waar ik een totaalaanbod

kan laten zien. Dit sprak ik ongeveer
een halfjaar geleden uit aan Martien
Pater van Free-Wheel. Deze, zelf
enthousiast ondernemer, begreep
mijn wens en zag ook mijn probleem
qua ruimte. Helaas worden de grotere
panden in Vorden door projectont-
wikkelaars opgekocht en door er met
elkaar over te praten zijn we tot de
conclusie gekomen dat we eigenlijk
een product verkopen dat perfect bij

elkaar aansluit. Zo hebben we beslo-
ten om de wintercollectie van Protest,
die voornamelijk aan de wintersport
is gerelateerd bij Free-Wheel te presen-
teren. Zij zijn specialist in skeelers,
schaatsen, skiën en langlaufen. Zij ver-
zorgen al schaatsvakanties naar Zwe-
den en de Weissensee in Oostenrijk,
maar dit seizoen starten zij ook met
skivakanties naar Oostenrijk. Dit sluit
allemaal prachtig aan bij de wintercol-

Constante kwaliteit leveren is niet iedereen gegeven.

Door geavanceerde apparatuur en gekwalificeerde vakmensen wordt

niets meer aan het toeval overgelaten.

Oogstrelend drukwerk is daarvan het resultaat in het besef dat

wij voorop willen blijven lopen voor de kwaliteit van uw drukwerk.

Wii ziin daarin uw partner.

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

d rukke r i j Weevers E-maii: info@contact.m

AGENTSCHAPPEN

Weevers druk

Halseweg 3C, 7021 CX Zelhem
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0314) 62 50 53
Fax (0314) 65 06 43

FA. JANSEN DE SMID, Bleekstraat 1,
Hengelo (Gld) Telefoon (0575) 46 13 60

Acquisiteur:
FELIX TAKKENKAMP, Telefoon 06-48 794 212

MEVR. VAN VELDHUIZEN-ONSTENK
Begoniastraat 3, Steenderen

Telefoon (0575) 45 23 98

Yvonne Jeugdmode aan de Zutphenseweg la in Vorden, is sinds driejaar
geopend en begint zo langzamerhand uit haar voegen te barsten. Free-
Wheel bestaat al negen jaar in Vorden en bevindt zich sinds drie jaar,
wegens enorme groei van de activiteiten, op het industrieterrein Het
Werkveld in Vorden. Naast het Sport- Organisatiebureau, waar o.a.
scholen, bedrijven en families uit verschillende arrangementen kunnen
kiezen om samen een dag of een paar uur actief bezig te kunnen zijn.
blijven zij vooralsnog de schaats-, skeeler- en skispecialist. Ook zij blijven
groeien, want dit seizoen worden de schaats- en skireizen uitgebreid.
Op woensdagavond 14 september zal hierover een informatieavond
worden gegeven. Nordic Walking is ook een item waarmee Free-Wheel
binnenkort serieus mee aan de slag gaat, door o.a. het geven van lessen
en het verzorgen van clinics.

lectie. In het bijzonder de merken Pro-
test en Quiksilver zijn echte boardmer-
ken. "Door de week zal Free-Wheel
zijn eigen mensen inzetten voor de
verkoop en in het weekend zal ik er
zelf staan. Wij gaan gekke acties in het
weekend houden zowel op de Zut-
phenseweg la als bij FreeWheel op In-
dustrieterrein het Werkveld. Voor ie
dereen, ongeacht of je wel of niet op
wintersport gaat is het de moeite
waard om een kijkje te nemen Uitein-
delijk is dit maar een heel klein onder-
deel van het totaalaanbod bij Free
Wheel" aldus Yvonne.

"Wij zullen tien weken lang gaan
knallen, ook op de Zutphenseweg la."
zegt Yvonne "We gaan alles uit de kast
halen, om te kijken hoe het aanslaat,
zijn de mensen net zo enthousiast als
wij, dan zit er misschien zelfs een

vervolg in. Eerst maar eens beginnen,
voor dat we weer andere plannen op-
starten"

Aan enthousiasme is er bij deze onder-
nemers geen gebrek. Vanaf l septem-
ber start de verkoop van Yvonne Jeugd-
mode ook bij FreeWheel. Uiteraard
blijft de winkel op de Zutphenseweg la
de normale openingstijden hanteren.

Openingstijden Yvonne Jeugdmode,
Zutphenseweg la, 7251 DG Vorden,
tel. (0575) 55 06 66. Ma. 13.30-18.00 uur.
Di. t/m Do. 9.00-12.30 13.30-18.00. Vrij.
9.00-12.3013.30-21.00. Za. 9.00-16.00 uur.

Openingstijden FreeWheel, Netwerk-
weg 7, 7251 KV Vorden, tel. (0575) 55
42 28. Ma. gesloten. Di. t/m Do. 10.00-
12.30 13.30-18.00 uur. Vrij. 10.00-12.30
13.30-20.30. Za. 9.00-16.00 uur.

Landelijke finale jeugd
motorcross in Hummelo
De beste rijders uit de voorcompetitie strijden om kampioenschapspunten
Op zondag 11 september a.s. wordt
op het Hummelose motorcross-
circuit "de Heksenplas" door de
jeugd uit heel Nederland een finale
wedstrijd voor het Nederlandskam-
pioenschap motorcross verreden.

Gedurende het jaar heeft de jeugd in
twee regio's wedstrijden in de voor-
competitie gereden. De beste coureurs
uit de regio's hebben zich geplaatst
voor de finale wedstrijden, waarvan
de eerste in Hummelo verreden wordt.
Aan de Finale wedstrijden doen dus de
allerbesten bij de jeugdmotocross mee
en dat betekent dat er (erg) hard gere
den zal worden. Uiteindelijk gaat het
om de strijd voor de Nederlandse kam-
pioenen in de diverse klassen.

Er wordt gereden in de klassen:
• 50cc; • 65cc kleine wielen; • 65cc
grote wielen; • 85cc kleine wielen;
• MX2 regio (125cc); • open klasse regio;
• MX2 Jeugd.

De trainingen beginnen om 9.30 uur,
er wordt gereden met zogenaamde
transponders waarmee de rondetijden
gemeten worden. De snelste rondetijd
in de training levert de beste startposi-
tie op. En dat betekent dat er ook in de
trainingen al hard gereden zal worden
(de voortgang van de tijdtrainingen
kan gevolgd worden op een monitor).
De wedstrijden beginnen om ca. 12.00
uur. ledere klasse komt tweemaal aan
de start en dat betekent dat het pu-
bliek de hele middag kan genieten

van spannende wedstrijden.
Onder de vele rijders ook veel regiona-
le coureurs zoals Donny van Wessel
uit Doetinchem (50cc), Christian en
Bryan de Jong en Henrie Veldink uit
Harfsen, Luuk Rensing uit Bredevoort
(allen 65cc kleine wielen), Mike te
Beest uit Duiven (koploper in de voor-
competitie Noord/Oost), Jeffrey Buiten-
huis uit Zutphen, Robin Pasman uit
Eerbeek, Frank Karstemans uit Warns-
veld, lonno Kuster uit Doesburg (allen
65cc grote wielen), Jeff Straub uit Zed-
dam (85cc kleine wielen), Rob Schol-
ten uit Wehl, Thijs van Langen uit
Dinxperlo, Huub Roeterink uit Dinx-
perlo, Joost Meenink uit Steenderen,
Sjoerd Migchelbrink uit Gaanderen,
Marcel Vervelde uit Hummelo (allen
MX2 regio), Maurice Hoevers uit De
Steeg (open klasse regio), Chiel Roelofs
uit Zelhem, Rob Kraaijevanger uit Di-
dam en Sander Darnen uit Zeddam (al-
len MX2 Jeugd).

Tijdens de Finale wedstrijden zullen
de beste coureurs uit de voorcompeti-
tie uit de regio Noord-Oost het op moe
ten nemen tegen de besten uit regio
Zuid en dat betekent dat de rijders
soms voor het eerst dit jaar hun tegen-
standers op het circuit tegenkomen.
Hierdoor is er tevens sprake van een
soort psychologische strijd tussen het
Oosten en Zuiden op.

Een interessant programma en dus een
hele dag volop spannende wedstrijden
op de Heksenplas in Hummelo.

Innoleren bij
Bronkhorst High-Tech BV
Zes HBO-studenten zijn op l sep-
tember begonnen met een nieuw
type onderwijsproject. Gedurende
een periode van twee jaar wordt
een praktijkgerichte opdracht uit-
gevoerd bij Bronkhorst High-Tech
BV, fabrikant van elektronische
meet- en regelapparatuur voor
doorstroming en druk.

Innoleren is een samenstelling van de
begrippen innoveren en leren. In theo-
rie zijn die vrij eenvoudig met elkaar
in verband te brengen, maar in de
praktijk valt dat nogal eens tegen. Om
hierin verandering te brengen doet

het bedrijf uit Ruurlo mee aan een
project waarbij studenten van ver-
schillende opleidingen gedurende 2
jaar stagelopen en afstuderen.

Zij krijgen een opdracht, waarbij ze ge
zamenlijk als het ware een eigen be
drijf moeten opzetten, om vervolgens
alle fases van productontwikkeling te
doorlopen: van idee tot productspeci-
ficatie, van marketing tot productie
rijp ontwerp. Hierbij worden ze naast
Bronkhorst High-Tech begeleid door
hogeschooldocenten en begeleiders
van de adviesbureau's Syntens en
Lev'l.



PRAKTIJK VOOR CHINESE GENEESKUNDE

Shiatsu is een vorm van manuele therapie die bestaat uit
het geven van druk(met behulp van de duimen, vingers
en handpalmen). In tegenstelling tot andere massage-
vormen hoeft het lichaam bij shiatsu niet ontbloot

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals
• voorjaarsmoeheid
• hoofdpijnen/migraine
• burn-out
• rugpijn
• spierpijn
• stress
• slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van de behandeling al
snel kunt merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering
verbetert of omdat slaap en concentratiestoornissen
verdwijnen. Shiatsu heeft een ontspannende werking
en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling wordt vergoed door
verschillende zorgverzekeraars.

Aangesloten bij beroepsvereniging de Zhong.

Wilt u meer informatie of een behandeling
op afspraak:

SHIATSUTHERAPEUT
JET SCHOLTZ-HARTMAN
Ruurloseweg 95, Vorden
Telefoon (O575) 55 65 OO

JUBILEUMACTIE

50%
70 JAAR U CONTACT

KORTING
op uw geboorte- of huwelijksadvertentie

als u de kaarten laat drukken bij
Drukkerij Weevers, Vorden. U kunt ook be-

stellen bij onze filialen.

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

demonstaties,
smeden en

koper slaan op

zaterdag
10 september a.s.
van 10.00-16.00 uur

Open monumentendag

d r u k k e r i j Weevers

ISO 9001

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86
E-mail: info(o>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

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

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

AGENTSCHAP HENGELO (GLD.):

FA. JANSEN DESMIDBLEEKSTRAAT l, TEL. (0575)46 13 60

ACQU I Q ' TEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212

ledere week kijkt men

uit naar wat de slager,

de bakker en de

groenteman

te bieden hebben.

Contact wordt niet

gelezen, maar gespeld.

NAJAARS

Showtijden
Zaterdag 10 september om 10.00 en 14.30 uur

Zondag II sept. om 14.30 uur special

Dinsdag 13 september om 10.00 en 14.30 uur

Woensdag 14 september om 10.00 en 14.30 uur

Donderdag 15 september om 10.00 en 14.30 uur

(Maandag 12 september géén show)

Het laatóte moiïenieuwö
Nieuwe r^erfdt/wmtercoffectied
Genieten van een 0ezelli0 uurtje

uth/er
-murray mode

zutphen

Troelstralaan 39-43, Zutphen
Tel. (0575) 526 080
Maandagmorgen gesloten /

Vrijdag koopavond tot 20.30 uur

Ziekenhuis ri. de Stoven /

rotonde rechts/ 2e str. links

FONS JANSEN
installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

o>
<D
£

o
£

Tel. (0575) 55 26 37

Bij veel gelegenheden
die voor u

van grote betekenis zijn,
wilt u anderen

daarvan kennis geven.

Wij willen u daarbij graag
van dienst zijn en

doen dat vanuit een
lange ervaring en kijk

op individuele wensen.

Een uitgebreide collectie
kaarten staat ons

ter beschikking om aan
al uw wensen tegemoet

te komen.
Voeg daarbij de

uitgebreide letterkeuze
en ons vakmanschap

dan zult u er van
overtuigd raken dat uw

boodschap
bij ons gestalte krijgt

op een manier die u het
meest aanspreekt.

Wij leven met u mee
van begin tot eind.

d r u k k e r i j
H
Weevers

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

Extra laag.

Komkommer
per stuk

Bananen
per kilo

Amstel
krat 24 flesjes
a 300 ml, elders liter 97

Aanbiedingen zijn alleen geldig voor onderstaande filialen t/m zaterdag 10 september 2005; Barendrecht - Best - Borger - Boxmeer - Boxtel - Bussum - Culemborg - Cuijk - Den Haag - Dokkum - Dordrecht - Eelde - Eerbeek - Emmen -
Ermelo - Harlingen - Heesch - Helmond - Hengelo - Huizen - Krimpen a/d IJssel - Leerdam - Lelystad - Lunteren - Montfoort - Naarden - Nederweert - Nuenen - Oirschot - Ommen - Oostvoorne - Panningen - Putten - Rijssen - Rozenburg
- Schaijk - Schiedam - St. Anthonis - Stadskanaal - St. Michielsgestel - St. Oedenrode - Swalmen - Terborg - Tubbergen - Uden - Utrecht - Valkenswaard - Vlijmen - Vught - Weesp - Wolvega - Winterswijk - Wijchen - Zeist

Lekker goed, laagste prijzen.
Edah



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

Morgana jubileumaktie met kans op gratis bed

In 2000 opende Lubbers uit Henge-
lo Gld haar slaapkamerspeciaal-
zaak op de Woonboulevard in Doe
tinchem onder de naam Morgana
Slaapkamers. Nu, vijfjaar later is
Morgana-Lubbers uitgegroeid tot
een toonaangevende slaapkamer-
specialist voor Doetinchem en de
omliggende regio.

"Woonboulevard Doetinchem trekt ie
der jaar meer bezoekers. Je merkt dat
door de jaren heen. De bekendheid
van de Woonboulevard in de regio zit
duidelijk in de lift. Deze locatie is voor
onze winkel een uitstekende plek van-

wege de goede bereikbaarheid vlakbij
de snelweg. Daardoor komen er ook
veel de klanten van buiten de regio.
Maar ook zaken als gratis parkeren
voor de deur, veel aanbod en variatie
en een uitstekende lunchroom maken
Woonboukevard Doetinchem tot een
aantrekkelijke plek om te winkelen."
aldus dhr. Lubbers.

Dhr. Lubbers: "Door de ruimte die we
hier tot onze beschikking hebben zijn
beter in staat dan ooit om een com-
pleet assortiment slaapkamer, kastsys-
temen, boxsprings, etc van de beste
merken te laten zien. Uiteraard doen

we dat met jarenlange ervaring, des-
kundigheid, klantvriendelijkheid en
persoonlijk advies. Hiermee onder-
scheiden wij ons in de markt. Wij zien
daarom de toekomst met vertrouwen
tegemoet".

In de maand september is Morgana al
weer 5 jaar in Doetinchem gevestigd,
en daarom is het de hele maand sep-
tember feest bij Morgana! Met vele
aanbiedingen in slaapsystemen, box-
springs, bedden en kasten. Er wordt
zelfs een gratis bed verloot! De trek-
king vindt plaats op de feestelijke
koopzondag van 25 september.

Amsterdam Dakar Challenge spannend
avontuur voor Hengeloos team Spirit

Robert Wassing en Martie en Henri Spekkink bij de Volkswagen Transporter, vertrekken 19 november naar Gambia voor het goede doel

Het team Spirit stond met een bus en motor op de braderie in Hengelo.
Robert Wassing, Martie Spekkink en Henri Spekkink zullen 19 novem-
ber met deze Volkswagen Transporter en 'off the road' Suzuki richting
Gambia vertrekken. Deze tocht van ongeveer 7000 kilometer via Marok-
ko, Mauritanië, Westelijke Sahara en Senegal zal voornamelijk in het
teken staan van het 'goede doel'.

De bedoeling is om de bus in Gambia
te schenken aan een Indisch echtpaar
die zich in Gambia inzetten voor de
educatie van kinderen. Mede door
hun toedoen is er inmiddels een
schooltje gestart. 'Yamah Youth' uit
Ermelo is de organisatie die vanuit
Nederland donateurs werft voor deze
kinderen. Voor een bepaald bedrag
per jaar kan een kind gesponsord wor-
den zodat deze een opleiding kan
gaan afmaken en zo aan een betere
'toekomst kan werken. Kinderen de
kans geven te studeren is beter dan bij-
voorbeeld maandelijks geld te storten,
waarmee problemen eigenlijk niet op-

gelost worden. De geschonken bus zal
worden gaan gebruikt ter ondersteu-
ning van de school(bouw) projecten.
Verder nemen Robert en Henri zoveel
mogelijk spullen mee waarmee ze in
Gambia erg blij zijn. Er wordt bijvoor-
beeld een computer en gereedschap
meegenomen. Ook gaan er twee ket-
tingzagen mee die gesponsord zijn
door tuin-tools.nl. Het was al lang een
wens om een kettingzaag te hebben
voor de verdere bouw van het school-
tje. De Amsterdam Dakar Challenge,
zoals het avontuur heet waaraan team
Spirit meedoet, heeft een aantal be-
langrijke regels; de voertuigen mogen

niet meer dan 500 euro kosten en ook
het 'finetunen' mag niet meer kosten
dan 150 euro. Dat betekent dat een
groot deel door middel van sponsors
wordt bekostigd. Een bedrijf uit Capel-
le aan de IJssel bood bijvoorbeeld
spontaan aan om busonderdelen te
sponsoren en schonk zelfs nog twee
luxe autofauteuils voor een prettige
zit. Garagebedrijf Ten Harkel uit Zut-
phen zorgde kosteloos voor een APK
en Classic. VW Restoration maakte een
bullbar op de bus. Reclamebureau He-
mels van der Hart uit Utrecht en aan-
nemersbedrijf Haggeman uit Keijen-
borg deden al een duit in het zakje.
De braderie in Hengelo heeft ook een
mooi bedrag opgeleverd waarmee de
geschatte brandstofkosten van het
team worden gedekt. Team Spirit be-
dankt bij deze iedereen die een dona-
tie deed! Het hele avontuur, inclusief
de financiële stand van zaken en een
fotopagina is te zien op de website van
het team: www.spekkink.com

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

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van
19.00 tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, 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 contact opnemen tel. (06)
27 43 53 95. Voor Vorden kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 (achter 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.
460404
Secretaris: Pietje-Pull ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, Zelhem, tel. 0314
641896
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.

Spreekuur CDA Bronckhorst
deze maand op een dinsdag
En wel op dinsdag 13 september
De CDA-fractie wil de burgers van
Bronckhorst uitnodigen om, als
daar behoefte aan is, op dinsdag 13
september van 19.00 tot 20.00 uur,
op het spreekuur te komen en daar
hun mening kenbaar te maken
over zaken die de gemeente betref-
fen.

Dit kunnen onderwerpen zijn, die op
de raadsagenda staan, maar het kan

ook gaan over zaken die nog niet op de
agenda voorkomen.

Belangstellenden graag een afspraak
maken bij de fractiesecretaris, zodat
in elk geval de fractieleden aanwezig
zijn die wat meer specialistisch op het
onderwerp in kunnen gaan.

Fractiesecretaris: Jannie Rexwinkel
tel. (0575) 46 34 76.

Wegwerkzaamheden in kom
van Baak en Toldijk (N314)
Verkeershinder van 12 september tot 6 oktober
De provincie Gelderland start op
maandag 12 september met het op-
nieuw asfalteren van de Zutphense
Emmerikseweg in Baak en Toldijk.
De weg krijgt geluidsarm asfalt.
Ook worden de rotondes in Baak
en Toldijk opgeknapt. Als de weers-
omstandigheden meezitten, is het
werk op 6 oktober klaar. Het ver-
keer krijgt te maken met omleidin-
gen. Deze staan op de aansluiting
met de Rondweg Warnsveld (N314)
en ter hoogte van Hummelo (N314)
op borden aangegeven.

Planning en verkeersmaatregelen
ROTONDE IN BAAK
De werkzaamheden aan de rotonde in
Baak starten op 12 september en du-
ren tot 24 september. Op 20, 21 en 22
september wordt er ook 's nachts ge-
werkt. Tijdens de werkzaamheden
zijn de Steenderseweg en Vordense-
weg afgesloten voor al het verkeer.
Overdag wordt het verkeer op de N314
door middel van verkeerslichten langs
het werk geleid. In de avond en nacht
van 20, 21 en 22 september wordt het
verkeer omgeleid:
• Toldijk en Steenderen zijn dan be-

reikbaar vanuit Hummelo.
• De Zutphense Emmerikseweg is af-

gesloten voor al het verkeer. Het ver-
keer vanuit Zupthen en Hummelo
wordt omgeleid via de rondweg
Warnsveld (N314), Vorden (N319),
Hengelo (N316) en Hummelo (N330)
naar Baak.

ROTONDE IN TOLDIJK
De werkzaamheden aan de rotonde in
Toldijk starten op 26 september en du-

ren tot 8 oktober. Van 3 tot 6 oktober
wordt er ook 's nachts van 20.00 tot
06.00 uur gewerkt. Tijdens de werk-
zaamheden zijn de Kruisbrinkseweg
en Hoogstraat afgesloten voor al het
verkeer. Overdag wordt het verkeer op
de N314 door middel van verkeerslich-
ten langs het werk geleid.
In de avond en nacht van 3 t/m 6 okto-
ber wordt het verkeer omgeleid:
• Baak en Steenderen zijn dan bereik-

baar vanuit Zutphen.
• De Zutphense Emmerikseweg is af-

gesloten voor al het verkeer. Het ver-
keer vanuit Zutphen en Hummelo
wordt omgeleid via de rondweg
Warnsveld (N314), Vorden (N319),
Hengelo (N316) en Hummelo (N330)
naar Toldijk.

Voor de bereikbaarheid van 'Frico'
wordt de Hardsteestraat vanaf de Zut-
phense Emmerikseweg tot de aanslui-
ting met de Leemstraat en de Leem-
straat tot de aansluiting met de Kruis-
brinkseweg/Toldijkseweg een tijdelij-
ke eenrichtingsweg. Verkeer over deze
wegen is dan alleen mogelijk vanuit
Hummelo naar Steenderen. Ook
wordt de Covinkseweg vanaf de Kruis-
brinkseweg/Toldijkseweg tot en met
de L. Dolfingweg een tijdelijke een-
richtingsweg. Verkeer over deze weg is
dan alleen mogelijk vanuit de richting
Steenderen naar Baak/Zutphen.Fiets-
verkeer kan tijdens de werkzaamhe-
den gebruikmaken van de fietspaden.
De bus rijdt tijdens de werkzaamhe-
den een alternatieve route. De omlei-
dingen staan ter plaatse met borden
aangegeven en op www.gelderland.nl
bij werkenaandeweg.
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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

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

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

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

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

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

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

Op 10 september Gemeentedag

Pendelbus tussen gemeentehuis en -kantoor

Aanstaande zaterdag pendelt een busje tussen het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat en het gemeentekantoor aan de Banninkstraat in Hengelo
Gld. Op 10 september zetten beide gemeentelijke panden hun deuren gast-
vrij open, om u als inwoner te kunnen laten zien, waarmee het gemeente-
bestuur en zijn medewerkers allemaal bezig zijn. Het pendelbusje begint
om 10.30 uur en rijdt in elk geval ieder half uur heen en weer.

Verschillende afdelingen presente-
ren zich met u als afnemer van onze
producten en diensten in het achter-
hoofd. Met welke vragen komt u het
meest - of juist: waarvoor moeten
we extra spitten? Zo heeft de afde-
ling met het gemeentearchief ook de
streekarchieven uit Doetinchem en
Zutphen bereid gevonden iets van
'ons' oude materiaal te laten zien.
De afdeling financiën laat zien waar
uw belastinggeld voor wordt
gebruikt en geeft uitleg over de
WOZ, de onroerend zaakbelasting.
Publiekszaken vertelt over de
beveiliging van onder andere reis-
documenten en onze automatise-
ringsdeskundigen laten zien wat
voor lijntjes er allemaal lopen in
gemeenteland!

Raadsleden
De raadsleden zijn natuurlijk aan-
wezig als de door u gekozen 'Baas
van Bronckhorst'. U treft ze in het
gemeentehuis bij de raadzaal. Daar
kunt u zich laten uitdagen door eni-
ge prikkelende stellingen of gewoon
uw eigen ideeën of wensen laten ho-
ren! Nu heeft u een informele kans,

al zijn raadsleden natuurlijk het hele
jaar aanspreekbaar als uw verte-
genwoordigers.

Buitendienst en handhavers
Wie aan de weg timmert, krijgt veel
bekijks. Dat geldt natuurlijk vooral
voor onze buitendienstmedewer-
kers. Op het gemeentekantoor
wordt u ontvangen door het dage-
lijks bestuur, oftewel het college van
burgemeester en wethouders. Zij
helpen u op weg naar alles wat met
het vooral praktische werk te maken
heeft. Op dat gemeentekantoor is
veel te zien van meetopstellingen,
via wegenschaven tot composteren.
En hoe overzien we al die huisnum-
mers, waarmee bepalen we wegen-
routes en hoe inspecteren we een
riolering? Uit het enthousiasme van
de verschillende afdelingen blijkt,
dat onze medewerkers graag eens
laten zien waarmee ze voor u aan
het werk zijn en waar ze dan bijvoor-
beeld tegenaan lopen! Als u tips
heeft, kunt u die goed kwijt op
10 september, van tien tot één, of
om het ambtelijk te zeggen: van
10.00 tot 13.00 uur.

Eén afdeling meldt zich al:
Vorderingen nieuw bestemmingsplan
Buitengebied Vorden/-Hengelo in te zien
tijdens gemeentedag

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeen-
tekantoor kunt u zien hoever de medewerkers inmiddels zijn met het
nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de voormalige
gemeenten Vorden en Hengelo Gld.

Al in 2002 heeft het voorontwerp van
dit bestemmingsplan in het kader
van de inspraak ter inzage gelegen.
Dit heeft destijds een stroom aan
reacties opgeleverd. De periode
daarna is vooral gebruikt om over-
leg te plegen met vertegenwoordi-
gers van rijk en provincie om ook
deze instanties achter de plannen te
krijgen. Aanvankelijk waren deze
instanties van oordeel dat onze
plannen veel te ruim waren opgezet,
teveel mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen gaven en er te wei-
nig aandacht was voor de bescher-
ming van waardevolle bos- en
natuurgebieden. Dit heeft geleid tot
de nodige aanpassingen in het
bestemmingsplan. Ook het Recon-
structieplan Achterhoek en Liemers

en het nieuwe Streekplan Gelder-
land 2005 hebben hun invloed gehad
op de inhoud van het bestemmings-
plan.Het nieuwe bestemmingsplan
is nog niet helemaal klaar voor de
volgende tervisielegging. Maar gelet
op het karaktervan de gemeente-
dag, u een kijkje gunnen in de ge-
meentelijke keuken, laten wij u zien
hoever wij er mee zijn. En dat is al
heel ver, want wij streven ernaar dit
bestemmingsplan begin oktober als
ontwerp ter inzage te leggen.
Voor de goede orde merken wij op
dat u geen rechten kunt ontlenen
aan hetgeen wij u op deze dag laten
zien. Daarvoor is de inhoud van het
bestemmingsplan bepalend dat off i -
cieel in procedure wordt gebracht
en uiteindelijk in werking zal treden.

Groot onderhoud aan de Dorpsstraat in Hummelo

Vooruitlopend op de aanleg van een
rondweg om Hummelo, worden in
het najaar in combinatie met groot

onderhoud kleine verkeerstechni-
sche aanpassingen aan de Dorps-
straat in Hummelo uitgevoerd. De
weg is nu nog eigendom van de pro-
vincie, maar na aanleg van de rond-
weg is het de verwachting dat de
provincie deze weg aan de gemeente
overdraagt. Het groot onderhoud
wordt door de provincie betaald. De
meerkosten voor de verkeerstechni-
sche aanpassingen worden door ge-
meente en provincie gedeeld met
een max. bijdrage van € 50.000.-
door de gemeente. Op 11 mei jl. heb-
ben provincie en gemeente geza-
menlijk een inloopavond georgani-

seerd, waarbij aanwonenden en
andere belangstellenden vragen
konden stellen over het ontwerp.
Uiteindelijk is het ontwerp uitge-
werkt in een definitief plan. In grote
lijnen staan naast het groot onder-
houd de volgende verkeerstechni-
sche aanpassingen op stapel:
• er worden rode suggestiestroken

op de rijbaan aangebracht
• op de kruising met de Keppelse-

weg komt een visueel plateau
• op de noordelijke komgrens wor-

den een 50 km/u verkeersplateau,
in combinatie met een portaal dat
de komgrens benadrukt, geplaatst

• ten noorden van de bebouwde
kom wordt een markering op de
weg aangebracht met het doel het
verkeer dat uit Zutphen komt af te
remmen de fietsoversteek ter
hoogte van de Veldhof wordt
verbeterd

• het trottoir ter hoogte van de
Gouden Karper wordt verbreed

• en ten slotte wordt een geluidsre-
ducerende deklaag aangebracht,
waardoor het wegverkeerslawaai
verminderd wordt

Het is de bedoeling om deze werk-
zaamheden in oktober/november uit
te voeren.



Routewijziging buslijn 51 door Hengelo en Keijenborg

De provincie wil buslijn 51, Doetinchem-Vorden, per 1 januari 2006 opwaar-
deren tot Snelnet. Dit betekent dat de buslijn een betrouwbare, snelle en
cojrifortabele verbinding wordt/blijft tussen Doetinchem en Vorden. De bus
sluit in beide plaatsen aan op de trein. De buslijn is een succesvolle verbin-
ding. Vooral vanuit Hengelo en Keijenborg wordt veel gebruik gemaakt van
de verbinding. Een ander voordeel van het Snelnet is dat het voortbestaan
van Snelnetlijnen beter gewaarborgd is dan van Regionetlijnen, waar nogal
eens op bezuinigd wordt.

De aansluitingen van de bus op de
treinstations Doetinchem en Vorden
staan onder tijdsdruk. Syntus kan
slechts met grote moeite op tijd op
de stations zijn. Omdat het verkeer
blijft groeien, komt het moment dat
hierdoor de aansluitingen niet meer
gehaald worden. Om dit te voorko-
men is het noodzakelijk de busroute
in te korten waardoor de rijtijd af-
neemt. Dit komt de snelheid en de
betrouwbaarheid van lijn 51 ten
goede en legt een basis voor de
toekomst. Het is niet wenselijk de
routes regelmatig te veranderen,

omdat dit ten koste gaat van de
betrouwbaarheid. De provincie is
opdrachtgever voor het openbaar
vervoer en hakt uiteindelijk de kno-
pen door. Om tot een oplossing te
komen die voor alle partijen accep-
tabel is, vindt de gemeente dat de
gebruiker van lijn 51 hierover zijn
mening moet kunnen geven.

De mogelijke wijzigingen in de route
zijn als volgt:
Keijenborg
Huidige route: Rondweg N316 -
Hengelosestraat - Pastoor Thuis-

straat (halte ter hoogte van Maria
Postel) - Kerkstraat - Kroezerijweg
- Kruisbergseweg N316.
Nieuwe route: Rondweg N316 -
Hengelosestraat- Kroezerijweg
(halte ter hoogte van de kruising
Hengelosestraat - Kroezerijweg -
Kruisbergseweg N316.

Het provinciale beleid is erop gericht
kernen (het buitengebied niet mee-
gerekend) vanaf 1.500 inwoners op
het Snelnet te ontsluiten. De kern
Keijenborg is kleiner waardoor de
provincie kan besluiten Keijenborg
niet meer aan te doen. De gemeente
en Syntus dringen erop aan Keijen-
borg in de route te houden. Dit is
bespreekbaar mits de route inge-
kort wordt.

Hengelo
Huidige route: Rondweg N316 (halte
rotonde Hummeloseweg) - Ban-
ninkstraat - Raadhuisstraat (halte
gemeentehuis) - Vordenseweg -
Rondweg/Vordenseweg N316.
Nieuwe route: Rondweg N316 (halte
rotonde Hummeloseweg - halte
ter hoogte van de Kervelseweg) -
Vordenseweg N316.

De bus rijdt in de nieuwe situatie om
Hengelo over de Rondweg N316. Het
college heeft in gesprekken met de
provincie en Syntus aangegeven de
voorkeur te geven aan de route door
Hengelo, in overeenstemming met
de bestaande route. De provincie wil
hier alleen aan mee werken als de
maximumsnelheid op de Bannink-
straat en Vordenseweg van 30 naar
50 km/u verhoogd wordt en voor-
rang op deze wegen wordt ingesteld.
Het verhogen van de maximumsnel-

Uw gegevens:
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Uw mening: svp aankruisen wat voor u van toepassing is

Bent u regelmatig gebruiker van buslijn 51? Ja Nee

Zo ja, hoe vaak gebruikt u de bus?
O meer dan 15 keer per maand
Q 1 -5 keer per maand

Q 5 totl 5 keer per maand
Q anders nl ongeveer per maand

Wat is uw reisdoel als u met lijn 51 reist?
Qwerk Q school
Q sociaal - recreatief Q overig/anders nl.

Waar stapt u op als u met lijn 51 reist?
Q Keijenborg
O Raadhuisstraat of Banninkstraat

Q Hummeloseweg
Qergens anders

Hoe verplaatst u zich van huis naar de bushalte?
Q auto Q fiets
Q lopend Q anders nl.

Blijft u gebruik maken van lijn 51 als de route wijzigt?

Hecht u waarde aan een halte nabij het gemeentehuis in Hengelo? Q Ja

Nee

Nee

Welke voorzieningen vindt u noodzakelijk bij een nieuwe halte in Keijenborg of langs de Rondweg:
u kunt meerdere hokjes aankruisen
Qgeen Qabri (bushokje)
Q fietsenstalling Q parkeerplaatsen
O openbare verlichting Q overzichtelijke reisinformatie
Q anders nl

Maakt u wel eens gebruik van de Regiotaxi?

Woont u nu aan de busroute?

Zo ja, ondervindt u hinder van de bus bij u in de straat?

Opmerkingen/aanvullingen:

QJa

Q Ja

Q Ja

Q Nee

Q Nee

Q Nee

U kunt dit formulier t/m 23 september ingevuld afgeven op het gemeentehuis/gemeentekantoor of in een
portvrije envelop sturen naar Gemeente Bronckhorst, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling,
Antwoordnummer 2519, 7255 ZX HENGELO Gld.

heid drukt een stempel op de toe-
komstige inrichting van deze wegen.
De gemeente is voornemens de
Banninkstraat in 2006 her in te rich-
ten in het kader van het centrum-
plan Hengelo.

De mogelijke wijzigingen van de
busroute komen de betrouwbaar-
heid en snelheid van lijn 51 ten
goede. Snelnet is vooral gericht
op werkenden en scholieren die
op het openbaar vervoer zijn aan-
gewezen. Naast het reguliere
openbaar vervoer is de Regiotaxi
een hoogwaardig alternatief.
De Regiotaxi is een vorm van deur-
tot-deur vervoer. Deze diensten
worden in de toekomst mogelijk
uitgebreid.

Uw mening
Het college hecht grote waarde aan
de mening van de gebruiker en de
bewoners langs de busroute. Via
deze weg wil het college iedereen
verzoeken zijn/haar mening kenbaar
te maken.
Dit kan door onderstaand formulier
in te vullen en op te sturen naar de
gemeente Bronckhorst,
Afdeling Ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling, Antwoordnum-
mer 2519, 7255 ZX Hengelo Gld. Het
formulier kunt u ook downloaden op
de internetpagina van de gemeente.
Ook kunt u uw mening via email
(info@bronckhorst.nl) kenbaar
maken.U kunt t/m vrijdag 23 sep-
tember reageren. De meningen van
de gebruikers van lijn 51 en de inwo-
ners van Keijenborg en Hengelo
betrekken b en w bij het innemen
hun standpunt over de toekomst.

Inzameling huishou-
delijk chemisch afval
in en rond Vorden
Meld u tijdig aan voor ophalen

Op 13 september komt de chemocar
in het gebied van Vorden. Op die dag
wordt het huishoudelijk chemisch
afval aan huis opgehaald. Als u wilt
dat de chemocar die dag bij u langs
komt. moet u zich hiervoor telefo-
nisch voor 8 september a.s. aan-
melden bij de Afval-Informatie-Lijn
(0575) 54 56 46 (bereikbaar van ma
t/m vrij, van 9.00-12.30 en van
13.00-16.00 uur). Op de afvalkalen-
der staan de producten vermeld die
als chemisch afval gescheiden
ingeleverd moeten worden. Lege
verpakkingen van chemische pro-
ducten, zoals lege spuitbussen en
lege verfblikken zijn geen chemisch
afval: deze kunnen gewoon in de
grijze container. U kunt uw che-
misch afval tijdens openingstijden
ook brengen naar de afvalbreng-
punten in Vorden, Steenderen en
Zutphen. De adressen en opening-
stijden staan op de afvalkalender.
Inlichtingen: Afdeling Bouwen en
milieu, tel. (0575)750287.

Herinrichting De Weppel in Hummelo in
volle gang
Aannemer Verhoeve en Faber
uit Hummelo is op 22 augustus
gestart met de bagger- en her-
inrichtingswerkzaamheden van
het riviertje De Weppel in Hum-
melo. Tijdens de eerste
fase wordt aan de oostzijde een
damwand geplaatst. Na het
plaatsten van de damwand
wordt De Weppel uitgebaggerd.
Het laatste deel van de
werkzaamheden bestaat uit het
aanleggen van een natuurvrien-
delijke oever aan de westzijde.
De werkzaamheden duren zes a
zeven weken.

Aanleg rotonde Zutphenseweg/-
Rondweg in Vorden van start

In de 'Wegenstructuur Vorden' is de
huidige en toekomstige situatie van
de wegen in het centrum van het
dorp {Dorpsstraat en Zutphenseweg
en omliggende wegen) aangegeven.
Doel is een verkeersluwe inrichting
van het centrum door onder meer
pleinvorming te krijgen. Of dit gaat
lukken, is voor een belangrijk deel
afhankelijk van de inrichting van het
omliggende wegennet. Vorig jaar is
een groot aantal wegen in het dorp
al onder handen genomen en duur-
zaam veilig ingericht (o.a. Zutphen-

seweg, Horsterkamp, Burg. Gallee-
straat en Stationsweg).
Een andere randvoorwaarde voor de
verkeersafwikkeling in en om Vor-
den is een rotonde op de kruising
Zutphenseweg/Rondweg. Hierover
is een overeenkomst gesloten met
de provincie. De weg is een provin-
ciale weg, maar de gemeente legt de
rotonde aan, de provincie krijgt het
geheel daarna in beheer en onder-
houd.
Op 5 september is gestart met de
aanleg van de rotonde. Wegenbou-
wer Dostal wegenbouw uit Vorden
is inmiddels volop aan de slag. Als
eerste wordt een tijdelijke voorzie-
ning aangelegd, zodat het verkeer
over de Rondweg (richting Hengelo-
/Doetinchem en Warnsveld/-
Zutphen) tijdens de werkzaamhe-
den, wellicht met enige hinder,
gewoon doorgang kan blijven
vinden. De werkzaamheden duren
tot begin november.



RAADSZAKEN
In commissie op 8 september:
Plan van aanpak ontwikkelen van
economisch beleid
Op 8 september 2005 bespreekt de
commissie Beleidsontwikkeling
(BO) het economische beleid voor
de komende jaren. B en w hebben
hiervoor op 23 augustus het plan
van aanpak vastgesteld. Allereerst
heeft via bureauonderzoek een
verkenning plaatsgevonden. De uit-
komsten van deze verkenning
worden nu voorgelegd aan de
commissie'BO. Na behandeling in
de commissie volgt een discussie
met bedrijven en niet-commerciële
instellingen, waarna de raad be-
slist.
Voor de gehele procedure, die moet
leiden tot economisch beleid, is de
kabinetsvisie Andere overheid, die
de raad in zijn programma heeft op-
genomen, als kader opgenomen.
Hiermee wordt bedoeld dat de raad
op een interactieve manier, samen
met betrokkenen, tot een goed en
gedragen beleid wil komen. Niet
meer zorgen 'voor' maar zorgen
'dat', met als doel een beleid dat

past bij dat wat gewenst is.

Kaders
De raad biedt hiervoor de ruimte
door taken, doelen en kaders te
stellen. Nu de fase van bureau-
onderzoek achter de rug is, wil de
commissie Beleidsontwikkeling in
een aantal gespreksronden helder-
heid krijgen over het economische
probleem, het doel en de kaders.
Een aantal belanghebbende partijen
zijn in deze vergadering wel
uitgenodigd als toehoorder, maar
hebben nu geen actieve inbreng.
In een volgende sessie worden ook
vertegenwoordigers van markt-
partijen, zoals LTO-Noord, de
Bedrijvenkring en het Onderne-
mersplatform uitgenodigd om mee
te denken, maar ook enkele niet-
commerciële partijen als de
Markenheem en het Graafschap
College zijn partijen om mee te
overleggen. Tenslotte worden alle
gegevens gebundeld voorgelegd
aan de raad voor besluitvorming. De
raad hoopt op deze wijze een gede-
gen economisch beleid te kunnen

maken. Verder staat op de agenda
van deze commissievergadering
nog het punt 'inzameling oud pa-
pier'. De openbare vergadering van
de commissie Beleidsontwikkeling
is op 8 september a.s. in de raad-
zaal van het gemeentehuis. Aan-
vang 20.00 uur.

Gemeenteraad experimenteert
met rondetafelgesprek
De gemeenteraad voert op 15 sep-
tember een rondetafelgesprek. Dat
begint om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis. Dit gesprek
is toegankelijk voor publiek en
informeel van aard. Op de agenda
staan onderwerpen waarop de
gemeenteraad zich oriënteert en
waarvoor nog geen concrete voor-
stellen door het college van b en w
zijn gemaakt. Op 15 september
wordt gesproken over het nieuwe
economisch beleid van de gemeen-
te. Aan het rondetafelgesprek kan
op uitnodiging worden deelgeno-
men door wethouders, burgers,
deskundigen en ambtenaren.
Raadsleden en commissieleden

nemen sowieso deel. Het ronde-
tafelgesprek van de 15e is een
experiment. Het is mede ontstaan
als oplossing voor de overvolle
agenda van de maandelijkse com-
missie beleidsontwikkeling. Met
deze extra vergadering hoopt de
raad wat meer tijd te kunnen uit-
trekken voor belangrijke onderwer-
pen en in gesprek te komen met
betrokkenen van buiten het
gemeentekantoor. Na afloop wordt
de bijeenkomst geëvalueerd en
onderwerpen voor een volgend
rondetafelgesprek besproken.

Raadsleden bezoeken brandweer-
kazernes
De brandweer van Bronckhorst,
met meer dan 100 vrijwilligers,
heeft de raadsleden uitgenodigd
voor een bezoek aan de vier brand-
weerposten in onze gemeente.
Zij willen graag laten zien wat ze
eraan doen om Bronckhorst een
veilige gemeente te laten zijn.
Op 12 september staat Zelhem op
het programma. Er wordt techni-
sche hulp verleend aan een gesi-

muleerd verkeersongeval met drie
slachtoffers.
Op 19 september is er in Hengelo
een reddingsactie en wordt een
brand geblust met schuim.
Op 3 oktober is de raad in Steende-
ren getuige van de overdracht van
een nieuwe slangenwagen voor
groot watertransport en voor inzet
in het buitengebied. De nieuwe
wagen wordt uiteraard gedemon-
streerd.
Op 10 oktobertot slot vindt in
Vorden een redding op hoogte
plaats en worden enkele dieren
gered.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Evenementen
• Vorden, 1 oktober 2005, speelochtend cq. fancy fair, peuterspeelzaal Ot & Sien,

Het Jebbink13a
• Zelhem, 9 oktober 2005, rommelmarkt, sporthal de Pol

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

Bouwvergunningen
• Baak, Dambroek 20, gedeeltelijk veranderen bedrijfsruimte
• Hengelo Gld., Ruurloseweg ong., voor het geheel oprichten van woning met garage/berging
• Vorden, Biesterveld 55, geheel oprichten schuur met veranda
• Vorden, Kruisdijk 2, voor het geheel veranderen van een open loods
• Vorden, Mispelkampdijk 10, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Voornekamp 59, gedeeltelijk vergroten woning
• Zelhem, Hanenhoek 29, bouwen carport

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld, Rusthoek voor huisnummers 12 t/m 24, voor het aanleggen van negen parkeer-

plaatsen, (geldend bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995').
• Laag-Keppel, Rijksweg 65, voor het vergroten van een woning (bestemmingsplan 'Keppel')
• Vorden, Willen Alexanderlaan 3. voor het vergroten van een woning (bestemmingsplan 'Vorden

west en zuid 1992')
• Vorden, Zutphenseweg 117, voor het vervangend bouwen van een bijgebouw (bestemmings-

plan'Buitengebied Vorden 1982')
• Zelhem, De Savornin Lohmanstraat 3, voor het bouwen van een garage/berging met carport

(bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002')

De bouwplannen liggen van 8 september t/m 5 oktober 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 mede-
werkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Rijksweg 101, voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan (geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998')

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 115 en volgende (kasteelcomplex 't Medler) voor:

- wijziging van de bestemming voor het bouwhuis in a. deels: een woonbestemming (één
woning) en b. deels: een logiesaccommodatie annex vergaderruimte/receptieruimte
- Omzetten van één schuur in een woning (geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1982 '
(Vorden).

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Winkelskamp 3, voor een wijziging in het gebruik te weten van Handel en Nijver-

heid naar sportcentrum, groepslesssenzaal (geldend bestemmingsplan 'Winkelskamp 1988').
• Steenderen, Kastanjelaan 74, voor het bouwen van een woning (bestemmingsplan 'Steende-

ren, 't Paradijs fase III, 2004')
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 18. voor het oprichten van garage/berging (bestemmingsplan

Steenderen, 't Paradijs1991')

• Vorden, Strodijk 6, voor het oprichten van schuur/berging (bestemmingsplan 'Vorden Buiten-
gebied 1982')

Bovengenoemde ontwerpbesluiten liggen van 8 september t/m 19 oktober 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.

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

Verleende vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen
Kapvergunningen
Verzonden op 26 augustus
• Hengelo Gld., Kreunenskamp 8 voor het vellen van één prunus en één catalpa. Herplantplicht.
• Zelhem, Gerard Doustraat 3 voor het vellen van één berk. Geen herplantplicht.
• Zelhem, begraafplaats voor het vellen van één zilverspar. Geen herplantplicht.
• Zelhem, Maurits Escherstraat 6 voor het vellen van één sequoiadendron. Geen herplantplicht.

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 29 augustus 2005
• Zelhem, Korenbloemstraat 22, gedeeltelijk veranderen voorgevel woning en veranderen gevel-

bekleding (van hout naar steen)
Verzonden op 30 augustus 2005
• Keijenborg, Remmelinkdijk 5b, gedeeltelijk vergroten van woning
• Wichmond, Dorpsstraat 8, geheel plaatsen van schuurtje
• Zelhem, Goudsbloemstraat 20, voor het wijzigen van de voorgevel
Verzonden op 1 september 2005
• Zelhem, Vincent van Goghstraat 69, aanbouwen kamer met doucheruimte aan linkerzijgevel

woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 29 augustus 2005
• Keijenborg, Eulingkamp 39, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond

van art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
• Zelhem, Zuivelweg 17, gedeeltelijk vergroten woning
Verzonden op 30 augustus 2005
• Halle. Halseweg 53, oprichten werktuigenberging/opslagruimte
Verzonden op 31 augustus 2005
• Hengelo Gld., Molenenk 6, geheel vernieuwen bedrijfspand
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 58, restaureren schuurtje
Verzonden op 1 september 2005
• Veldhoek, Veldhoekseweg 12 t/m 18, voor de bouw van 2 dubbele woningen

Sloopvergunning
Verzonden op 30 augustus 2005
• Zelhem, Pluimersdijk 5, voor gedeeltelijk slopen van boerderij en varkensschuur

Ontheffing verbranden afvalstoffen
Verzonden op 6 september 2005
• Halle, Hobelmansdijk 15a.voor verbranding nabij de Hobelmansdijk;

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen de verleende vergunningen en de ontheffing kunnen rechtstreeks belanghebbenden
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 openings-
tijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Bouwen en milieu, Ruimtelijke en
economische ontwikkeling of Openbare werken. In het 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 ondertekening.



Openbare bekendmakingen - vervolg

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.

Verkeersbesluiten reconstructie N316 Hengelo
De Provincie Gelderland en de voormalige gemeente Hengelo Gld. hebben samen ter verbetering
van de verkeersveiligheid diverse verkeersmaatregelen uitgevoerd aan de N316, de provinciale
weg tussen Doetinchem en Vorden. Zo zijn drie rotondes aangelegd en is het aantal aansluitin-
gen van zijwegen op de N316 teruggedrongen door enkele zijwegen af te sluiten. Voor een aantal
verkeersmaatregelen zijn verkeersbesluiten genomen. De provincie en gemeente Hengelo
hebben gezamenlijk inspraak verleend op de voorgenomen maatregelen. De inspraakreacties
zijn, met de beantwoording, in een reactienota vastgelegd. De ingekomen reacties zijn geen aan-
leiding geweest de voorgenomen maatregelen te wijzigen. De gemeente Hengelo heeft in april
2003 de verkeersbesluiten voor de gemeentelijke verkeersmaatregelen genomen, de provincie
Gelderland heeft in maart 2005 de verkeersmaatregelen voor de provinciale weg genomen.
Formeel zijn de verkeersbesluiten pas van kracht als deze gepubliceerd zijn.
De verkeersbesluiten waren nog niet eerder gepubliceerd. De verkeersmaatregelen zijn in
2003 en 2004 uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen gemeentelijke wegen:
a. door plaatsing van de borden L08 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990 is de oversteek van de Olde Kaste in beide richtingen afgesloten voor al
het verkeer. Het verkeer wordt via de oversteek Kroezerijweg-Kruisbergseweg en de Kerk-
straat in Keijenborg geleid naar Baak en Steenderen;

b.door plaatsing van het bord C12 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens 1990 is de oversteek van de Kervelseweg alleen toegankelijk voor bestuurders van niet
motorrijtuigen. Dit betekent dat alleen fietsers, bromfietsers en wandelaars de N316 hier
mogen oversteken;

c. door plaatsing van het borden LOS van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 is de oversteek aan de oostzijde van de Wichmondseweg afgesloten voor
bestuurders van motorrijtuigen. Ter hoogte van de Wichmondseweg is de weg op de westzijde
aangesloten op de parallelweg;

Bestuurders van motorrijtuigen op de Wichmondseweg vanaf Steenderen en Baak kunnen via de
parallelweg hun weg vervolgen naar de rotonde aan de Vordenseweg. Bestuurders van motor-
rijtuigen op de Kervelseweg vanaf Steenderen en Baak kunnen via de parallelweg hun weg ver-
volgen naar de rotonde aan de Banninkstraat.
d.door plaatsing van het bord C12 met het onderbord 'met uitzondering van bestemmingsver-

keer' van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is het verboden
voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer de Wichmondseweg in
te rijden vanaf de nieuw aan te leggen parallelweg tot aan de kruising met de Koningsweg.
Deze maatregel is genomen ter voorkoming van het gebruik van snelverkeer richting Baak en
Steenderen en vice versa.

Dit besluit treedt inwerking de dag na deze bekendmaking.

Bezwaar en beroep tegen verkeersmaatregelen gemeentelijke wegen
Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld. Het bezwaar-
schrift dient het volgende te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van het bezwaar en
uw ondertekening. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom
gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u
griffierecht verschuldigd.

Verkeersmaatregelen provinciale weg:
Verkeersmaatregelen op de N316 tussen km 20,9 (ter hoogte van de aansluiting Kroezerijweg)
en km 24,0 (ter hoogte van de aansluiting Meekertweg) ter plaatse'bekend onder tfe namen
Kruisbergseweg-Rondweg-Vordenseweg in Hengelo, gemeente Bronckhorst. Gedeputeerde
staten van Gelderland hebben besloten:

I a op de rotondes Kroezerijweg/Kruisbergseweg, Banninkstraat/Rondweg Hengelo en
Vordenseweg/Meeninklaan/Rondweg/Vordenseweg het verkeer linksom over de rotondes te
laten rijden;

b de status van voorrangsweg ter hoogte van deze rotondes op te heffen en het verkeer op de
aansluitende wegen voorrang te laten verlenen aan het verkeer op de rotondes;

c het verkeer van en naar de rotondes rechts langs de middengeleiders te laten rijden.

II a parallelwegen aan te wijzen aan de westzijde van de N 316:
vanaf de rotonde Vordenseweg/Meeninklaan/Rondweg/Vordenseweg tot en rrtèt de
aansluiting Wichmondseweg; vanaf de rotonde Banninkstraat/Rondweg Hengelo tot en met
de aansluiting Kervelseweg;

b op de onder II a genoemde parallelwegen een 60 km/u-regime in te stellen;
c de onder II a genoemde parallelwegen af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer met

uitzondering van het bestemmingsverkeer.

Dit besluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking.

Bezwaar en beroep tegen verkeersmaatregelen provinciale weg
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking tegen dit besluit
bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling,
Postbus 9090. 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 'bezwaarschrift' vermelden.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b.de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en het registratienummer

van het besluit;
d.de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kunnen zij, wanneer - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist,
bij de president van de rechtbank in Arnhem (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek

indienen, bij voorkeur in tweevoud, om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder
schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Vorden, in verband met de aanleg van een rotonde is het doorgaande rijverkeer richting
• Zutphen (Zutphenseweg) van 5 september t/m 4 november 2005 afgesloten.

Een omleidingsroute is met borden aangegeven.
• Halle, in verband met de Halse Dag zijn op 4 september 2005 van 09.00 tot 19.00 uur afgesloten

de Halseweg, tussen de kruising Halle-Nijmanweg/Halle-Heideweg en de Dorpsstraat; de
• Dorpsstraat tussen de Halseweg en de kruising Molenweg/Landeweerweg. Voor het doorgaan-

de verkeer op de Halseweg en de Dorpsstraat geldt tijdens de afsluiting een omleidingsroute:
voor het verkeer vanuit de richting Zelhem via de Halle-Nijmanweg, de Pluimersdijk en de
Molenweg, voor verkeer uit de richting Varsseveld via de Molenweg, de Pluimersdijk en de
Halle-Nijmanweg

• Steenderen, in verband met de jaarlijkse kermis op 9 en 10 september 2005 wordt de J.F.
Oltmansstraat vanaf de Burg. Smitstraat tot aan de Kastanjelaan afgesloten en geldt een
parkeerverbod aan beide zijden van de Kastanjelaan en de Bronkhorsterweg, het gedeelte
't Paradijs; worden de Bronkhorsterweg (binnen de bebouwde kom), de Dorpsstraat, de Land-
lustweg, de Wehmestraat, de Toldijkseweg (binnen de bebouwde kom), de Burg. Smitsstraat,
de H. Addinkstraat, Begoniastraat, Daliastraat, Molenkolkweg (ged. Pr. Bernhardlaan /Tulp-
straat) en de dr. A. Ariensstraat (gedeelte Pr. Bernhardlaan / Burg. Smitstraat) afgesloten en
geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de de Bronkhorsterweg (gedeelte Azaleastraat /
Burg. Smitstraat), de Dorpsstraat, de Landlustweg, de Wehmestraat, de Toldijkseweg
(gedeelte binnen de bebouwde kom), de Burg. Smitsstraat, de H. Addinkstraat, Begoniastraat,
en de J.F. Oltmansstraat (gedeelte Burg. Smitstraat/ Dorpsstraat) op 10 september tussen
13.00 en 16.30 uur

• Halle-Nijman, in verband met het school- en volksfeest, op 8. 9 en 10 september wordt
Halle-Nijmanweg tussen de Lankerseweg en de Nijmansedijk afgesloten; een omleidingsroute
voor het doorgaande verkeer loopt vanaf de kruising Halle-Nijmanweg/Pluimersdijk via de
Pluimersdijk. de Stadsedijk en de Nijmansweg (gem.Doetinchem) naar de kruising
Nijmansweg/ Halseweg (gem.Doetinchem); vanaf de kruising Nijmansweg/Halseweg (gem.
Doetinchem) via de Nijmansweg, de Westendorpseweg, de Molenweg, de Dorpsstraat en de
Halseweg naar de kruising Halle-Nijmanweg/Halseweg. De maatregelen duren tot
11 september 02.00 uur

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

Bestemmingsplannen
Inspraak bestemmingsplan 'Hengelo Kom De Molenhoek 2004'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Hengelo Kom De Molenhoek 2004' ligt van 8 september t/m
5 oktober 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 beoogt de planologische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke
situatie alsmede gedeeltelijke verplaatsing van de bouwmogelijkheden.

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

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Bronkhorst 2004'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 augustus 2005 het bestemmingsplan
'Bronkhorst 2004' goedgekeurd.

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 toegespitst op de feitelijke
situatie.'

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 8 september 2005 t/m
19 oktober 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, dfan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van
de afdeling, tel. (0575)750370.

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

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

Onherroepelijke bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• 't Paradijs 2003. Het plan heeft betrekking op een gedeeltelijke herziening van een aantal

oudere bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van woonwijken in de kern van Steenderen.
• Olburgen 2003 Olburgseweg 9. Het plan heeft betrekking op de omzetting van een agrarisch

bouwperceel met bedrijfswoning in de kern Olburgen naar woonbestemming voor in totaal
7 woningen.

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 onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Wet milieubeheer
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 8 september t/m 19 oktober
tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer ter
inzage:
• Hengelo Gld., Molenenk 6, voor het oprichten van een showroom met opslag van tegel- en

loodgietermateriaal, waarvoor het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
van toepassing is

• Baak, Dambroek 35, voor het oprichten van een timmerwerkplaats voor interieurbouw,
waarvoor het Besluit Bouw- en Houtbedrijven milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen.
Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften van voornoemde besluiten.

Ontwerp-besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:19 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor ligt van 8 september t/m 5 oktober
tijdens de openingstijden het volgende ontwerp-besluit ter inzage:
• Zelhem, Boeninksteeg k, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor

een veehouderij

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

Bedenkingen:
Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen, gedurende de termijn van ter
inzagelegging, zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Bedenkingen
moeten bij ons worden ingediend vóór 6 oktober 2005. Indien u dat wenst, worden uw persoonlij-
ke 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 beden-
kingen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwen en milieu tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend degene die nu bedenkingen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:5 Awb)
Bij de afdeling Bouwen en milieu in het gemeentekantoor liggen van 8 september t/m 19 oktober
tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Drempt, Roomstraat 19, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij.
• Hengelo Gld, Steenderenseweg 23, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-

ning voor een veehouderij.
• Hummelo, Korte Broekstraat 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een veehouderij.
• Toldijk, Beekstraat 1, voor een wijzigingsvergunning voor een handelsbedrijf in onderdelen van

tractoren, landbouwmachines en auto's.

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 on-
der de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerp-besluiten hebben geadviseerd;
b. degenen die tegen de ontwerp-besluiten tijdig bedenkingen hebben ingebracht;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen in de besluiten ten opzichte van de

eerdere ontwerp-besluiten;
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 20 oktober 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.

Iets doen voor de Zonnebloem?
Bouw mee aan ons nieuwe vakantieschip!

145 (Breda)
www.ietsdoenvoordezonnebloem.nl

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 m2,

Goedkoper kunt u
nergens kopen, zelfs
niet over de grens.

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.

ITI8

Eibergseweg

bossenbroek
VASTGOEDBEMIDDEUNG

Tel.: (0575) 46 31 32 Mobiel: 06 21580650

Ruime recreatie WOONHUIS met rondom een ruim aange-
legde tuin, berging en carport. Opp. eigen perceel 679 m2,
inhoud circa 340 m3, vloeroppervlak circa lOOm2. Entree -
hal en toilet, woonkamer met serre, gashaard, tegelvloer,
open keuken met inb. app. eiken vloer en totaal 2 dubbele
openslaande deuren naar het zonneterras, badkamer en bij-
keuken. Verdieping, 3 slaapkamers waarvan één met balkon,
CV en bergruimte. Algemeen: CV vloerverwarming, zpnne-
boiler/collectoren bouwjaar 2001.

Vraagprijs € 185.000.- k.k. Bronsbergen 25-155 Zutphen

Nu
15% korting op
Sikkens SB en EPS

buitenverven

antoon snelder
schildersbedrijf

Winkel:
Zomerweg 37C
Drempt
Tel 0313-472107
www.antoonsnelder.nl
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Modespektakel 2005....

Het aftellen is begonnen!!!

Kaïpsafon d«s Baurbier

Schoonheidssalon Lu Finesse
Kapsalort

Afartïne Hair & Beauty

Passchier Haarmode

Zondag 11 september a.s. is het dan
eindelijk zover, het Modespektakel
2005 in sporthal de Kamp in Hen-
gelo Gld. Voorbereidingen zijn in
volle gang en er wordt al enthou-
siast geoefend door plaatselijke
modellen en mannequins. Naast
deze plaatselijke modellen zullen
er ook een aantal professionele
modellen hun opwachting maken.
Dit alles op een professioneel podi-
um en catwalk van topontwerper
Mart Visser.

Ook de kapsalons en schoonheids-
salons zijn druk met de voorbereiding
van hun, stuk voor stuk, spetterende
shows, niet alleen uniek voor Hengelo
en omstreken, maar misschien wel
voor heel Nederland.

Naast plaatselijke en locale pers, zal er
ook Nederlandse pers aanwezig zijn
om e.e.a. vast te leggen en te gaan uit-
zenden.
Modespektakel 2005, een show die
zijn weerga niet kent en die u abso-

luut niet mag missen. Op 11 septem-
ber zijn er 2 shows, om 13.30 uur en
om 16.30 uur, de entree bedraagt € 5-,
inclusief gratis kop koffie en iets lek-
kers, aangeboden door bakkerij Hen-
gelo. Er zijn in de voorverkoop nog
kaarten verkrijgbaar bij de deel-
nemende zaken.

Op 11 september is de sporthal om
12.30 uur en om 16.00 uur geopend, er
zijn dan nog een zeer beperkt aantal
kaarten aan de kassa verkrijgbaar.

Nationale keuring Lipizzaners
op De Hietmaat in Hengelo

De Lipizzaner is een bijzonder ras en voor het eerst op De Hietmaat

De Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland in oprichting LVN, kan
tevreden terugkijken op de jaarlijkse nationale keuring voor merries
en veulens. Het was de eerste keer dat deze stamboekkeuring in Hengelo
werd gehouden. De Hengelose Marktvereniging en de LVN waren na
afloop zeer tevreden over het verloop en de samenwerking.

De Lipizzaner is een bijzonder ras. Er
was een gevarieerd deelnemersveld

maar weinigen kregen een eerste pre
mie tijdens de keuring. Er waren

mooie witte paarden te zien. Opval-
lend was dan ook dat er een bruin
paard in de ring stond. 'Toevallig is
deze bruin', zegt voorzitter Liesbeth
Keuning van de Lipizzanerstamboek
Vereniging Nederland (LVN) als het
paard beoordeeld wordt door de jury.
'De meeste zijn wit en vooral bekend
bij de Spaanse rijschool waar ze met
deze paarden werken. Ze proberen al-

tijd één bruin of zwart paard voorop te
laten lopen. Wij hebben over het alge-
meen witte paarden. Een enkele keer
komt uit twee witte paarden dan toch
weer een donker paard. Dat zit dan
toch in de genen', legt Keuning uit.

voorzitter vertelt over de specifieke
nmerken van het ras Lipizzaner. 'Ze

ij n niet zo groot maar het zijn wel
paarden. De stokmaat is ongeveer 154
centimeter, maar ze hebben wel paar-
dengangen en qua type zijn het paar-
den. Ze zijn vrij gedwongen. Dat moe-
ten ze ook zijn, want ze moeten aller-
lei sprongen kunnen doen. Als paar-
den heel lang of heel groot zijn, dan
zijn ze niet krachtig genoeg om die
sprongen te doen. Daarop zijn ze ge-
fokt. Van oudsher gaan ze allemaal te-
rug op dezelfde stamvaders die in
1500 tot 1600 ontstaan zijn'.
Volgens Keuning zijn er ongeveer drie-
honderd Lipizzaners in Nederland.
'Het oogt misschien heel weinig, maar
we zijn met fokken een van de grotere
landen'. Wereldwijd zijn er ongeveer
drieduizend. Dan gaat het om raszui-
vere paarden. 'Want ze moeten echt al-
lemaal terug gaan tot die generatie
van het jaar 1500. Als ze dat niet heb-
ben', gaat ze verder, 'zijn ze niet ras-
zuiver en worden ze niet als echt Lipiz-
zaner in het stamboek opgenomen'.

De voorzitter van de LVN is erg tevre-
den met het evenemententerrein De
Hietmaat dat door Marktvereniging
Hengelo beschikbaar is gesteld. 'Het
ziet er fantastisch uit. We hadden dit
misschien eerder moeten weten', ver-
ontschuldigd ze enigszins, 'maar we
wisten het niet. Als jezelf geen keu-
ringsterrein hebt, ga je zoeken en deze
locatie in Hengelo kwam op onze
weg'. LVN is gekomen van de Konink-
lijke Warmbloed Paard Nederland
(KWPN). De Lipizzanerstamboek Ver-
eniging Nederland doet de keuring nu
zelf. 'Wij zijn nog in oprichting. We
hebben een aanvraag gedaan om
stamboek te worden. Het stamboek
was er al wel, maar dat werd beheerd
door KWPN. Wij hebben dat overgeno-
men als Upizzanersvereniging en om-
gevormd tot een stamboek.
Met belangstelling volgt Anton van
Ingen de keuringen. De Hengelose
dierenarts en voorzitter van de Markt-
vereniging is blij dat de nationale keu-
ring van het 'keizerlijke ras' voor het
eerst in Hengelo wordt gehouden. 'Als
Marktvereniging hebben we natuur-
lijk veel ervaring met de keuringen die
hier al jaren worden gehouden. Voor
ons is deze keuring eigenlijk een fluit-
je van een cent. We hopen dat deze
keuring in de toekomst een vervolg
krijgt. Natuurlijk zijn wij bijzonder
blij dat de Nederlandse Lipizzanersver-
eniging hun keuringen hier in het Gel-
derse Hengelo wil houden. Wij hopen
dan ook op een gedegen toekomst',
zegt Van Ingen. 'Wij hebben er alles
aan gedaan om 'het bedje zo goed mo-
gelijk te spreiden'. Want wij willen
graag dat ze in de toekomst terug blij-
ven komen'. De voorzitter van de Hen-
gelose Marktvereniging hoopt, dat de
LVN zich verder zal ontwikkelen en
dat het aantal paarden die naar Hen-
gelo komen, zal toenemen. 'Het is een
nationale keuring met inschrijvers uit
het hele land. Er zijn veel Duitse in-
zendingen. Dat geeft maar weer eens
aan dat Hengelo weer in de belangstel-
ling staat wat betreft de paarden-
wereld en nu ook in de Lipizzaner-
wereld', glundert Van Ingen.

UITSLAGEN EN BEOORDELING
DOOR DE JURY:
Rubriek 1; Hengstveulens
Een eerste premie ging naar het veu-
len Siglavy Troffetta-11, geboren op 27
juni, eigenaar en fokker de heer T. Dui-
venvoorden uit Coevorden. De jury
vind hem expressief, harmonisch van
bouw en ruim in stap en draf. De
andere hengstveulens kwamen niet
verder dan een tweede premie.

Rubriek 2; Merrieveulens
Hier werden vier eerste premies uitge-
deeld. Met op kop Tara II-3, van eigen-
aar en fokker de heer FJ. Wessling uit
Wallenhorst-Rulle in Duitsland. Dit
veulen is op 4 mei geboren en is vol-
gens de jury een goed ontwikkeld en
harmonisch gebouwd veulen. Ze stapt
ruim en de drafis ruim, elastisch, met
tact en afdruk.

Als tweede werd geplaatst Moravita-6
van fokker en eigenaar de heer T. Dui-
venvoorden uit Coevorden. Een ro-
buust en rastypisch veulen, mooi be-
spierd, de stap mooi ruim en met goed
halsgebruik. In draf goed maar min-
der dan de nummer 1.

Veulenkampioen 2005 is het merrie
veulen Tara II-3. Haar ruime draf met
veel tact en afdruk geeft de doorslag.
Reservekampioen is het merrieveulen
Moravita-6.

Rubriek 3; een- en tweejarige mer-
ries
Wera Z. geboren op 2 mei 2004, fokker
en eigenaar de heer T. Duivenvoorden
uit Coevorden. Volgens de jury wat
slap in de achterband daardoor een
mindere draf en stap. Een derde pre
mie. De tweejarige Madera W. was hè
laas afwezig.

Rubriek 4; driejarige merrie
Esuriensa V. van fokker en eigenaar
de heer H.J.M. Willemsen uit Zelhem.
Deze driejarige (bruine!) merrie is ge
boren op 11 maart 2002. Volgens de
jury heeft ze een mooi hoofd, goede
hals en nek, wat lange rug, een be
merking op de voorbenen, stap en
draf voldoende. Een tweede premie.

Jeugdkampioen is de 3-jarige merrie
Esuriensa V. Zij kreeg vanwege haar
krachtigere beweging de voorkeur.

Rubriek 5; vier- t/m zevenjarige
merries
De jury kon hier slechts één eerste
premie kwijt. Die was bestemd voor de
zevenjarige Trofetta VI R., de moeder
van het beste hengstveulen. Fokker en
eigenaar is de heer T. Duivenvoorden
uit Coevorden. Het hoofd is voldoen-
de, ze heeft een mooie hals, is harmo-
nisch van bouw en een goed Lipizza-
nertype. Haar stap en draf zijn vol-
doende ruim. Haar stokmaat is 149,5
cm. Vanwege haar eerste premie heeft
zij nu het sterpredikaat.
De nummer twee is de vierjarige Aran-
ca II U. van mevrouw M.C. Koelemeijer
uit Haarlem. Zij heeft een voldoende
mooi hoofd, een goede schouder en
haar stap en draf zijn voldoende ruim.
Door een kleine bemerking op het
voorbeen blijft zij steken op een twee
de premie.

Rubriek 6; achtjarige en oudere
merries
Ook hier werd één eerste premie ge
geven. De zeventienjarige merrie Bon-
da-55, zij is gefokt in Piber, Oostenrijk,
eigenaar de heer FJ. Wessling uit Wal-
lenhorst-Rulle in Duitsland. Haar stok-
maat is 154 cm. Dit is een voor haar
leeftijd mooi bewaarde fokmerrie. Een
luxe verschijning, fraai gelijnd maar
licht toontredend. Trofetta V P., fokker
de heer T. Duivenvoorden uit Coevor-
den en eigenaar de heer FJ. Wessling
uit Wallenhorst-Rulle in Duitsland,
haalde net geen eerste premie en daar-
mee dus geen sterpredikaat. Zij heeft
een mooi hoofd met groot rond oog,
een goede hals maar wist in beweging
minder te imponeren.

Rubriek 7; vierjarige en oudere
stermerries voor plaatsing
De twee kersverse stermerries: Trofet-
ta VI R. en Bonda-55 moesten hier de
strijd aanbinden met nog vijf andere
stermerries. Daaronder de drievoudig
dagkampioen 248 Batosta XXII. Deze
zevenjarige merrie, gefokt in het Slo-
veense Lipica, is eigendom van me-
vrouw J. de Breuk uit Zwammerdam.
Als tweede werd de achtjarige Sylvana
P. geplaatst. Deze merrie is gefokt door
de heer C. van Linge in Dedemsvaart
en is eigendom van de heer Wessling
uit Wallenhorst-Rulle in Duitsland. Ba-
tosta kwam ook nu aan kop. Het is een
fraai brok type en gelijkertijd zeker rij-
typisch genoeg voor de huidige dres-
suursport. Zij is daarmee kampioen
2005 van de oudere merries.

Nationaal kampioenschap
De keuze was uit de drie kampioenen
van 2005: veulenkampioen het mer-
rieveulen Moravita-6, Jeugdkampioen
de driejarige merrie Esuriensa V. en de
merriekampioen 248 Batosta XXII.
Voor de vierde maal op rij weet Batos-
ta de concurrentie te verslaan. Zij is
Nationaal Kampioen 2005 van de Li-
pizzaners.



non
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 Vorden,
tel: (0575) 55 1010, fax: (0575) 55 10 86
of email: contact@weevers.nl

Genie is nieuwsgierig
De postbode is t'r ewest? Dan op 'n
draf de greune postbusse plundern.
Dat valt tegen. Vake vuile rommel.
Reclame veur van alles en nog wat.
Kapitalen an mooi bedrukt papier.
In Gerrie eur geval is dat wegge-
gooid geld. De nieuwste mode? Dat
is neet belangriek en wieters wat
hebt ze nog neudig? Vanmorgen ne
brief. Dat is bizonder want brieve
schrieven is zowat iets van het ver-
leden. Ne brief met treurig niejs.

Vrogger kreeg iej ne breef met ne
zwarten rand.Tante Miena is uut
de tied. Onverwacht, zo nog gezond
en dan pats, is ze verleden tied. De
begraffenisse, natuurlijk, daor gaot
Gert en Gerrie hen. In ons grote
Bronckhorst is onze volk heel
trouw hier in. Ne begraffenisse gif
vake mear volk onder de preakstool
dan op ne gewonen zondag. An het
zuuver en vlot meezingen van dit
karkvolk is te heurn dat de meesten
de karke neet plat loopt. In dizzen
moderne tied gin vermaan van de
kansel, gin waarschuwing veur het
laatste oordeel, hel en verdoemenis
en de ernst van 't leaven. Gin op-
roep tut bekering en het belijden
van zonde en schuld. Dat is iets van
het verleden. De predikant kump

met een mooi verhaal, gif een
schets van tante Miena eur verle-
den en de preake geet oaver de
trouwtekst. Van de gestorvene niks
dan goeds. Onder mekare thuus
an de koffie klinkt er misschien
wel is een ander verhaal. Modern is
het wanneer d'r ene van de goeie
bekenden mee wil doon in het
veurleazen. Tante Miena hooft daor
neet op te rekkenen. Gin praote-
buuls in de familie.

Een ieder geet in ne lange slierte
met volg auto's met nao 't karkhof
en daor, nao het laatste 'Onze
Vader', schuuveld een ieder nog ne
kear langs het graf van tante Miena.
En dan samen op weg naor de kof-
fie met lekkere breudjes. Vuile olde
bekenden die zik wearziet. 'Grut is
dat Gert van Jan uut De Lage Wei?
Ik zol um neet terug kennen at
Dien d'r neet biej zat. Vrogger ne
mooien kop met zwart haor en no?
En Grada van 'n Kleinen Wim is
slecht in d'r beenwark. Wat lup dat
mense moelijk'. Gerrie hef vake biej
zik zelf bedacht, het liekt wel of
mensen d'r een soort van voldoe-
ning in schept umme te zien en in
commentaar met mekaar een leaf-
tiedgenoot te bekieken die duud-
elijk an 't mindern is. Dan is het net
of ze zik daor an op trekt. Later

tegen Gert: "Ho is dat no met ons?
Wiej hebt gin enkele begraffenis
verzekering? En het mot vuile geld
kosten? Ik leaze in Nieuws en infor-
matie van de gemeente Bronck-
horst dat ze 'In en uutbreidings-
plannen' hebt met de begraafplaat-
se. Dat zal allenig maor mear geld
gaon kosten. Want ik denke dat in
Hengel, Steendern en Zelhem nog
minder ruumte is in de jaorn die
komt. Vordens begraafplaatse lig
midden in 't bos. En wie hebt ge-
woon een gemeente met barstens
vuile olde leu die um de beurte een
plaatse mot hebben. En verbranden
dat gebeurt nog maor zelden. Weet
iej daor wat mear van ?" Gert schud
zien wieze heufd. Nee, hij wil daor
helegaar neet an denken. Hij kump
allenig biej hoge uutzondering op
't karkhof. En een begraffenis
fonds? Nooit van willen weten. Zien
nazaten mot dat maor betalen.
Gerrie is dat niet nao 't zin. Ze wil
zeker weten ho of 't allemaols in
mekaar stek. Op l Sept. is er ne
'Inspraakavond' in Vordens dorps-
centrum. Ok geldend veur de andre
dorpen van het nieje Bronckhorst?
Ze zult de prieze en de voorwaarden
wel glad willen trekken. Ze zal Gert
wel mee weten te kriegen.

De Baron van Bronckhorst

Start yogalessen in het
Dorpscentrum Vorden

Iedere dag:
- 'Open tafel' de Wehme jeu de boule-

baan de Wehme: info bij de receptie.

- Hobbyen en Meer Bewegen voor Ou-
deren van Welzijn Ouderen Vorden.

- Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
nastiek, sport en spel, volksdansen
en zwemmen. Voor info/opgave voor
deelname vanaf september bij Wel-
zijn Ouderen Vorden, tel. 55 34 05.

- 's maandags Kaartclub 55+.

SEPTEMBER
7 Klootschieten ANBO bij de Kleine

Steege.
7 Handwerkmiddag Welfare, Rode

Kruis, de Wehme.
7 HVG Linde, Rijschool Horstman.
8 HSV de Snoekbaars, 55+ wedstrijd.
8 Klootschietgroep de Vordense Pan.
8 Orgelconcert Dorpskerk.

10 HSV de Snoekbaars, seniorwed-
strijd.

11 Koopzondag Vorden.
11 Najaarstocht de Herberg.
14 Klootschieten ANBO bij de Kleine

Steege.
15 Bejaardenkring Dorpscentrum.
15 Klootschietgroep de Vordense Pan.
17 HSV de Snoekbaars, afsluiting

wedstrijdseizoen.
18 Fietstocht Volksfeest Linde.
21 Najaarscontactmiddag Welfare,

Rode Kruis in de Wehme.
21 Klootschieten ANBO bij de Kleine

Steege.
22 Toneelavond Volksfeest Linde.
22 Klootschietgroep de Vordense Pan.
22 september PCOB 's middags in het

Stampertje mevr. A. Zieverink uit
Geesteren over "Weeskinderen in
de Oekraïne (Rusland)

23 Vogelschieten etc. Volksfeest Linde.
24 Volks- en kinderspelen, Volksfeest

Linde.
28 Klootschieten ANBO bij de Kleine

Steege.
29 Klootschietgroep de Vordense Pan.

Proefde nazomer
op de Heiderboom
In het weekend van vrijdag 9 septem-
ber tot en met zondag 11 september
worden er op " De Heiderboom" aan
de Helderboomsdijk 2 in het buurt-
schap Linde tussen 10.00 en 17.00 uur
tal van activiteiten gehouden. Dit al-
les onder het motto van " Proefde na-
zomer op Heiderboom". Het publiek
krijgt die dagen diverse demonstraties
voorgeschoteld zoals bijvoorbeeld wol-
spinnen, broodbakken, strovlechten
e.d. Ook vinden er op het houtgestook-
te fornuis een aantal kookdemonstra-
ties plaats.

Ook ruime aandacht voor "inmaak
producten" zoals onder meer vlierbes-
sen- chutney en bramensambal. Het
persen van appels vormt ook een on-
derdeel van de vele activiteiten. Wil
men genieten van thee met gebak,
dan biedt de theetuin daartoe alle ge
legenheid. Bloemwerken en bloems-
tukjes ontbreken evenmin. Ook is er
veel oud keukengerei te koop en twee
de hands spullen uit de " goede oude
tijd" van oma. Komende vanaf Vorden
richting Hengelo, wijzen bordjes met
naamsaanduiding de weg naar de Hel-
derboomsdijk.

Op dinsdag 21 september a.s. be-
gint een nieuwe yogacursus in het
Dorpscentrum in Vorden. De les-
sen worden op dinsdagochtend ge-
geven. Bij voldoende belangstelling
wordt ook een avondgroep gestart.

De yogalessen zijn niet leeftijdgebon-
den en niet prestatiegericht. Je hoeft
er niet lenig voor te zijn. Iedereen kan
direct de weldadige uitwerking van de
oefeningen op lichaam en geest erva-
ren. Tijdens de oefeningen wordt stil-
gestaan bij het juiste gebruik van de
ademhaling. Yoga zorgt voor correctie
van onze lichaamshouding, door ver-
sterking en versoepeling van spieren
en wervelkolom.

De lessen willen een rustpunt zijn in
ons dagelijkse leven. Vaak moeten we

werk, gezin, opvoeding van kinderen
combineren, waardoor we het gevoel
kunnen hebben dat we geleefd wor-
den. Dit kan leiden tot spanningen en
lichamelijke klachten. Door yoga door-
breken we even de maalstroom waar-
in we zitten. In de lessen staat het be-
grip aandacht centraal. Door met aan-
dacht bezig zijn met de oefeningen,
kunnen we signalen van ons lichaam
leren herkennen, onze grenzen ver-
kennen en respecteren. Aandacht voor
het moment betekent ook dat het den-
ken tot rust komt. Vanuit rust kunnen
we beter zien wat er gebeurt en kun-
nen we bewuster onze keuzes maken.

Meer informatie kun je krijgen bij Ger-
jannie van de Weg, tel. (0575) 57 21 30
/ (06) 20 69 93 14 of via
g.vdweg@wanadoo.nl

Coöperatiefonds Rabobank
stelt opnieuw € 50.000 beschikbaar
Aanmelding projecten tot l november
Na het succes van het afgelopen
jaar heeft Rabobank Graafschap-
West besloten ook in 2005 een be-
drag van vijftigduizend euro be-
schikbaar te stellen ten behoeve
van de leefbaarheid in de voormali-
ge gemeenten Hengelo, Steenderen
en Vorden. De Rabobank laat op de-
ze manier opnieuw zien dat zij
midden in de samenleving staat en
zich weet te onderscheiden van an-
dere banken.

Om een project in aanmerking te la-
ten komen dient deze uiterlijk op 31
oktober ingediend te zijn.

Heel veel positieve reacties kwamen
de afgelopen maanden bij de Rabo-
bank binnen over het coöperatiefonds
dat vorig jaar is ingesteld. In het Con-
tact van 24 mei jl. is uitgebreid verslag
gedaan van de uitreiking van de
cheques aan de diverse projecten die
zijn gehoneerd.

Velen zullen na afloop gedacht heb-
ben: "Waarom heb ik eigenlijk geen
project in onze gemeente voorgedra-
gen?"

Opnieuw krijgt iedereen de kans om
projecten in te dienen die een positie-
ve bijdrage leveren aan de samenle-
ving.
Het beschikbare bedrag van vijftigdui-
zend euro wordt gelijkelijk verdeeld
over de voormalige gemeenten Henge-
lo, Steenderen en Vorden. De spelre-
gels zijn ongewijzigd gebleven ten op-
zichte van het afgelopen jaar en staan
hieronder vermeld.

CRITERIA
De projecten moeten voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- het verzoek moet schriftelijk wor-

den ingediend en duidelijk zijn om-
schreven met vermelding van het
benodigde bedrag en de besteding
ervan;

- besteding van het geld moet plaats-
vinden binnen de voormalige ge-
meentegrens;

- een zo groot mogelijk deel van de
plaatselijke bevolking moet er pro-
fijt van kunnen hebben (denk
bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk,
jongeren, ouderen, zorg, werkgele-
genheid);

- in principe komt een project eenma-
lig in aanmerking, het moet dus
geen project zijn waarvoor elk jaar
een financiële bijdrage nodig is om
te kunnen slagen;

- het bedrag mag niet worden aange-
wend ter dekking van tekorten van
lopende projecten of acties;

- het project mag geen commercieel
doel nastreven;

- het project mag geen politiek of
levensbeschouwelijk doel nastreven;

- wanneer de kwaliteit van de projec-
ten niet voldoet aan de hier voor
genoemde criteria behoudt het
ledenpanel zich het recht voor, om
een deel van het beschikbare bedrag
niet uit te keren

BEOORDELING
De ingeleverde projecten worden be-
oordeeld door de ledenpanels van
Hengelo, Steenderen en Vorden van de
Rabobank. Zij gaan zich buigen over
de inzendingen en zullen per gebied
één of meerdere projecten aanwijzen
die in aanmerking komen voor een fi-
nanciële ondersteuning.

Niet de bank, maar de leden bepalen
dus aan welke projecten bedragen
worden toegekend.

AANMELDEN
Projecten kunnen tot uiterlijk 31 okto-
ber december aanstaande schriftelijk
worden ingediend bij de Rabobank
Graafschap-West, Postbus 28, 7250 AA
te Vorden, ter attentie van Reinier
Klein Brinke. Inzendingen die op of na
l november binnenkomen, worden
niet meer beoordeeld.

Data rijbewijskeuringen
70-plussers
De data voor de eerstvolgende medi-
sche keuringen van 70-plussers voor
vernieuwing van het rijbewijs zijn; za-
terdag 24 september en zaterdag 29
oktober 2005.
Plaats van handeling: Woon- en Zorg-
centrum "De Wehme", Nieuwstad 32,
Vorden. Het keuringstarief bedraagt
€25.

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 belangenbeharti-
ging 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 aantrekke-
lijke keuringsmogelijkheid.

Voor belanghebbende 70-plussers is er v*
maandelijks gelegenheid om de ver-
plichte medische keuring in Vorden te
ondergaan.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid
adviseert om het rijbewijs tijdig op gel- —,
digheidsduur te controleren.



Country Fair goed bezocht

De Country Fair in Vorden is ook
dit jaar weer goed bezocht. Was het
weer tijdens de opbouw van de Fair
nog een spelbreker, tijdens de Fair
viel het allemaal nog wel mee.

Alleen op de donderdag was het be-
zoekers aantal minder, waarschijnlijk
door de slechte weersvoorspellingen.

Al met al hebben ongeveer 24.000 be
zoekers de Country Fair bezocht.
Op en ook voor de Country Fair was de
firma Beeftink prominent aanwezig.
Nu al voor de negende keer. Vooraf al
door het plaatsen van twee meters
hoge heksenbezems op de weide voor
het terrein. Op de Fair zelf door het
verzorgen van demonstraties over

boomverzorging, chippen en knippen.
Voor de kinderen was er een klim-,
door kruip-, uitkijk-, glij speeltoestel
gemaakt, uiteraard van hout.

Ook voor volgend jaar zijn de plannen
al weer in de maak, hun tiende keer
beloofd weer iets bijzonders te wor-
den. (www.beeftink-bv.nl)

bel:
Drukkerij Weevers 55 10 10

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

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

Josée van der Staak zingt op Monumentendag
tijdens haar "eigen" open huis!
In verband met de open Monumen-
tendag op zondag 11 september,
zullen Jan Willem Drijver en Josée
van der Staak tussen 11.00 en 17.00
uur "open huis" houden aan de
Komvonderlaan 6 in Vorden. Josée
van der Staak zal die dag vanaf
11.00 uur, elk uur in de huiskamer
een drietal liedjes zingen. Zo zijn
er liedjes te beluisteren van de CD
die zij destijds heeft uitgebracht.
De titel van deze CD luidt " Vleu-
gels". De teksten van de liedjes zijn
geschreven door Mariet Lems.

Josée zal een keus maken uit bijvoor-
beeld liedjes als 'De oude school', 'Er-
gens tussen zwart en wit', 'Een nieuw
begin', 'Vleugels' e.d. allemaal luister-

liedjes. Ook heeft zij liedjes uit musi-
cals, evergreens, licht klassiek op haar
repertoire staan. De zangeres zingt
ook tijdens huwelijksvoltrekkingen in
bijvoorbeeld het gemeentehuis of
kerk.
Daarnaast zingt ze ook live tijdens
uitvaarten in de kerk, crematorium of
begraafplaats. Ook heeft ze een mid-
dag- c.q. avondvullend programma
dat speciaal is samengesteld voor bij-
voorbeeld bejaarden- en verzorgings-
huizen, 'De Zonnebloem', vrouwen-
verenigingen e.d. Voor met name ook
de Vordenaren deze zaterdag 11 sep-
tember een uitgelezen mogelijkheid
een kijkje in de woning van het echt-
paar te nemen en te luisteren naar de
stem van Josée van der Staak.

Open Monumentendagen
Warnsveldse Overtuin vrij toegankelijk
De Overtuin is een mooie histori-
sche Engelse landschapstuin bij
buitenplaats Welgelegen in Warns-
veld. De tuin is aangelegd in 1832
en er staan monumentale en bij-
zondere bomen.

Onder andere een prachtige Cornus
kousa, nu getooid met helderroze
vruchtjes. De bloei van de 'schapekop-
pen' (pluimhortensia) wordt langza-
merhand afgelost door herfstkleuren,
vallend blad, kastanjes en spinnen-
webben. In de expositieruimte is werk
te bezichtigen van Warnsveldse kun-
stenaars. Op beide dagen is er om
15.30 uur een optreden van muziek-
groep Fluitekruid.

De Overtuin en exposuitieruimte in
de boerderij (ingang Molenstraat 6)
zijn geopend en vrij toegankelijk op 10
en 11 september van 10.00 tot 17.00
uur. Het herenhuis Welgelegen is op
zaterdag 10 september binnen gedeel-
telijk te bezichtigen.

Zie ook www.overtuin.nl
of www.openmonumentendag.nl

De Overtuin ligt in het oude centrum
van Warnsveld, tussen kerk en molen.
Molenstraat 6, Warnsveld. Toeganke-
lijk voor rolstoelen. Honden worden
niet toegelaten. Theetuin.
Voor inlichtingen, tel. (0575) 52 70 73,
www.overtuin.nl, info@overtuin.nl

René Bosch: "Meedoen aan triatlons
is geen verslaving maar een soort levensstijl"!

P.V. Vorden
Uitslagen van de wedvlucht van 27
augustus vanuit Haasrode over een
afstand van circa 178 km. C. Bruinsma
l, 5; M.M. Tiemessen 2,3, 7; HA Eykel-
kamp4,6,8,9; Comb.'A&A Winkels 10.

P o l i t i e

POilTIE ZOEKT ANDERE
WIJKLOCATIE IN VORDEN

> De politie is in Vorden op zoek naar
een nieuwe wijklocatie waar het pu-
bliek te woord kan worden gestaan.
Het huidige bureau is te groot gewor-
den na de samenvoegingen binnen de
nieuwe gemeente Bronckhorst en
wordt per l september a.s. gesloten.

BEREIKBAARHEID
, De politie van Vorden bhj ft telefonisch

24 uur per dag bereikbaar via (0900)
88 44. (Bij spoed altijd 112).

Indien gewenst, kunnen de inwoners
van Vörden op werkdagen tussen
10.00 en 12.00 uur binnenlopen in het

v politiebureau in Zelhem (niet voor
aangifte). Een aangifte doen voor een-
voudige zaken kan inmiddels via in-
ternet. Bij ernstiger zaken of indien
men liever persoonlijk langs wil ko-
men, kan men aangifte doen na een

— afspraak via (0900) 88 44.

Hartreanimatie
Zutphen e.o.
Op 20 september a.s. is er voor be-
ginners weer een nieuwe les reani-
matie. Deze wordt gegeven in het
Gelre Ziekenhuis, het Spittaal in
Zutphen.

Voor opgave en / of informatie kan
men bellen met tel. (0575) 570477 of
53 09 09. Tevens zijn er herhalings-
lessen verspreid over de komende
maanden.

De Hartstichting adviseert deze les
éénmaal per halfjaar te volgen. Opga-
ve hiervoor kan ook bij bovenstaande
telefoonnummers.

Kaartclub 55+
Het seizoen staat weer voor de deur.
Wilt u een gezellig middagje Klaver-
jassen of Jokeren meldt u zich dan
aan. Plaats van het kaarten: in "de
Wehme", Nieuwstad te Vorden.

Men begint om 14.00 uur. Elke maan-
dagmiddag vanaf 26 september a.s.
Opgave bij: Th. Eijkelkamp, tel. 55 28 18.

Op het Hardangervidda bergplateau

Wanneer je de woonkamer van René Bosch aan de Laegte in Vorden
binnenstapt dan valt direct de rechterkant van het vertrek op. Daar
hangen op een rij, keurig ingelijst een zevental T- shirts met daarbij
aangegeven datum en jaartal van de triatlon die jaarlijks in Almère
wordt gehouden. René Bosch heeft zeven keer meegedaan en de triatlon
ook alle keren volbracht, vandaar dat de shirtjes als een soort " prijzen-
kast" aan de wand hangen. Het achtste shirt ontbreekt want René heeft
de triatlon van vorige week bewust laten schieten. Even uitrusten en
pas op de plaats maken want de Vordense atleet heeft net de triatlon in
Noorwegen achter de rug, waaraan hij als enige Nederlander deelnam.
Overigens heeft aan eerdere edities in Noorwegen überhaupt nooit een
Nederlander meegedaan!

Ondanks flinke maagklachten, die
hem vooral tijdens het hardlopen par-
ten speelde (veel tijdverlies) liep René
Bosch de triatlon op karakter uit. "De
totaaltijd interesseerde mij ook niet
zoveel, ik had vooraf ook geen bepaal-
de tijdsplanning in mijn hoofd. Ik had
maar één doel voor ogen, finishen! Ik
deed het voor die ene "grote prijs", het
zwarte T- shirt, dat ik toch wel als een
kostbaar kleinood koester. En of je nu
eerste of laatste bent, het zwarte T-
shirt is voor elke deelnemer aan deze
Noorse triatlon het hoogst haalbare",
zo zegt René Bosch die ons vol trots
het shirtie toont.
En, zo gaat hij verder, het leek mij een
enorme uitdaging om aan "The Nor-
man Extrems" mee te doen. Boven-
dien was ik nog nooit in Noorwegen
geweest. Het was inderdaad "ex-
treem". Wij (151 deelnemers) moesten
s' morgens om kwart voor vijf vanaf
een veerboot in een fjord het water in-

duiken om te zwemmen. Het water
was 14 graden, ik had een "wetsuit",
een soort surfpak, aan. Desondanks
toch koud tijdens deze 3,8 kilometer
zwemmen, waarover ik 1,5 uur heb
gedaan. Vervolgens omkleden en 180
kilometer fietsen, dat gebeurde in 8
uur en 20 minuten. Overigens geen
gemakkelijk parcours, alleen maar
klimmen en dalen. Tot slot 42 kilome-
ter en 195 meter hardlopen, met voor
mij dus veel problemen. Ik deed er 6
uur en 45 minuten over. Uiteindelijk
kapot en een totaal tijd van 16 uren en
47 minuten", zo zegt René Bosch die
tijdens deze extreme triatlon wat be-
treft de ravitaillering werd bijgestaan
door zijn vader en moeder. Zonder be-
geleiding mochten de triatleten zelfs
niet starten!
Inmiddels heeft de Vordenaar al heel
wat triatlons met goed gevolg achter
de rug, waaronder ook wedstrijden in
Frankrijk, Engeland en Duitsland. De

kennismaking met deze tak van sport
ontstond in 1992. René: "Bert Veldman
van de politie in Hengelo maakte deel
uit van de Stichting Triatlon in deze
plaats. Hij heeft ons benaderd en ver-
zocht om reclame voor deze triatlon
te maken. (René Bosch is bouwkundig
geschoold en is van beroep reclame-
werktekenaar, red). Bert haalde mij
over om ook een keer aan deze triat-
lon mee te doen. Een "halve" triatlon
bestaande uit l kilometer zwemmen,
40 kilometer fietsen en 10 kilometer
hardlopen. Ik was in eerste instantie
nog niet direct "verkocht". Dat gebeur-
de pas een paar jaren later. Het begon
helemaal te kriebelen toen ik in 1997
voor de eerste keer de triatlon in Al-
mère volbracht.
Het ging elk jaar beter en heb ik deze
triatlon zelfs net onder de 11 uren af-
gelegd.", zo zegt René. Intussen is het
kriebelen overgegaan tot een echte
sportbeleving en kan de Vordenaar
bijna niet meer zonder. Zegt hij: "Be-
halve mijn dagelijkse werkzaamheden
bestaat mijn leven uit sport. Het mee
doen aan een triatlon is geen versla-
ving, maar wel een bepaalde levens-
stijl. Ik richt mijn leven er wel op in.
Tijd voor andere dingen heb ik ook bij-
na niet. In elk geval geen uitgebreid
sociaal leven", zo zegt René Bosch die
ons vervolgens zijn dagelijkse tijds-
invulling schildert.
Elke maandagavond 1,5 uur hard-
lopen, dinsdag circa 2,5 uur fietsen,
woensdag l uur zwemmen, donder-
dag een combinatie van 3 tot 4 uren
hardlopen en fietsen. Op zaterdag 3
uur zwemmen en hardlopen. Op zon-
dag gemiddeld 3 tot 6 uren fietsen. De
vrijdag is voor René (37 jaar en vrij-
gezel) een rustdag. Indien hij in het
weekend aan een wedstrijd deelneemt
wordt het trainingsschema uiteraard
aangepast. Na een "grote" wedstrijd
wordt een week rust ingebouwd.
"Je moet het trainen natuurlijk wel
leuk vinden, anders is het niet op te
brengen", aldus René die tijdens een
trainingsavond soms nog om half
negen zijn "potje" moet koken. Hij is
lid van de vereniging "Triatliem" in
Didam. Voor deze club doet hij de
redactie van het clubblad (foto's en
wedstrijdverslagen maken) en daar
heeft hij ook zijn (sport) vrienden.



rootse optoc ichmonc^ierakker

Winnaars volksspelen
Dogkar rijden
1. Gerco Bierhof
2. Sandra van Meesbergen
3. Gij s Rozendaal

Schieten vrije baan
1. Frans Nijenhuis 34 pnt.
2. Ronald Rouwenhorst 34 pnt.
3. Bennie Wolbrink Gzoon 33 pnt.

Wim Regelink

Kegelen, dames
1. Nel Nijenhuis
2. Willy Pardijs
3. Annie Olthof
heren
1. Jan Garritsen
2. Wim Rietman
3. Andre Eggink

Hooivork darten, dames
1. Nel Nijenhuis
2. Esther Rouwenhorst
3. Hermien Rietman
heren
1. Rob Golstein
2. Hank Rietman
3. Arend Jan Groot Jebbink

Kinderoptocht
1. Stefan Weenk: Buitenlander leert

fietsen 95 punt
2. Twan Helmink: Gewapend tegen

tassendieven, 90 punt
Denise Helmink: Miss. Cassette
bandje 2005

3. Gerben Bruil, Daan Loman:
Vrienden voor altijd, 85 punt
Valerie Steenblik, Margot Olthof:
Berenbos

Er waren nog 4 kinderprijzen waar-
onder Pluk van de petteflet, Nijntje
en Feyenoord.

Kinderspelen
Wichmond-Vierakker
Op vrijdag werden er door de jeugd
de volgende spelletjes gespeeld:
De kinderspelen van groep l en 2
bestonden uit vlaggetje steken met
loopauto's, blokken stapelen, blik-
kenvoetbal en het gooien van tennis-
ballen door een gatenboom
Groep 3 en 4 mocht met een skippy-
bal een parcours afleggen, een

strandbal zover mogelijk weg slinge-
ren, spijkers hengelen en een puzzel
van schoenendozen zo snel moge
lijk in elkaar leggen.
Groep 5 en 6 moest op kratten een
weg lopen, ringen gooien, met een
waterpistool pingpong ballen van
flesjes afschieten en een hardloop
memoryspel spelen.
Groep 7 en 8 deden de spelen bui-
ten. Ze legden een parcours af met
een crossfiets, moesten verkleed
zaklopen, ballen via de ballenwip
vangen, darten en ballonprikken
met water.
Er werd met veel enthousiasme ge
streden onder het toeziend oog van
ouders, opa's, oma's , etc. etc.

Voor de peuters waren er een paar
clowns die het geheel nog eens extra
opfleurden.

Voor alle deelnemers waren er
cadeautjes, ijsjes, kaartjes voor in
de draaimolen of botsauto's en na-
tuurlijk een heerlijke beker drinken.

Uitslag kinderspelen
Groep 3
1. Wout Engels
2. Rosan Schieven
3. Tim Borgman

Groep 4
1. SheilaPierik
2. Daan Snijders
3. Wendy Rietman

Groep 6
1. Jordy van Til en Inge Schouten
2. Bono Siebelink
3. Agnes Kamphuis en Denise Geel

Groep 7 en 8
1. Maaike Megens
2. Linda Hendriks
3. Jolien Hartemink

Oliver Twist
algemeen winnaar van
de praalwagen optocht
Wichmond-Vierakker
Op de goed bezochte praalwagen op-
tocht in Wichmond-Vierakker is de
wagen van Pierendiek met "Oliver
Twist" winnaar geworden met 250
punten. Waar vele mensen langs de
kant van de weg stonden te genieten
van de voorbijtrekkende optocht,
waren er ook de begeleidende klan-
ken te horen van de volgende mu-
ziekverenigingen: Sursum Corda en
Concordia uit Vorden, E.M.M, uit
Hengelo en schutterij Sint. Jans Gil-
de uit Keyenborg met vendeliers.
Ook mocht het publiek haar stem
uitbrengen op één van de in totaal
11 deelnemende wagens en zij ko-
zen voor de creatie van de Vierakker-
sestraatweg met "Sponge Bob".

DE UITSLAGEN WAREN ALS 4. Hacforterweg, "60 jaar geleden"
VOLGT: met 216,5 punten;
1. Pierendiek, "Oliver Twist" met 5. Vogelzang, "Lang leve de Konin-

250 punten; gin" met 210 punten.
2. Jong Vierakker, "Zorgeloos" met

220,5 punten; Al met al een zeer geslaagde feestweek
3. Delden, "Sponge Bob" met 218,5 waarin de weergoden nog redelijk

punten; goed gezind waren.



Avro Kids United missie geslaagd!

"Vera en Layla (r) gingen samen met de cameraploeg op dinsdagavond 30 augustus bij het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen langs
om mensen te vragen de 31e naar Bronkhorst te komen."

Bronkhorst heen. Met de pont mee
van Brummen naar Bronkhorst was
gratis voor Kids United.

Maar ook werd de pers benaderd. Er
verscheen op 31 augustus in de Gel-
derlander een artikel over het doel
van de actie. De lokale omroep Radio
Ideaal werd ingeschakeld. Bovendien
werd op Z@ppelin een extra nieuwsbe-
richt uitgezonden, waarin kinderen
werden opgeroepen naar Bronkhorst
te gaan.

Om alles in goede banen te leiden wa-
ren er verkeersregelaars ingeschakeld.
De scouting uit Hummelo was aanwe-
zig en de brandweer uit Steenderen
was gekomen met mannen en materi-
eel, waaronder een hoogwerker met
een filmcameraploeg. Zo kon van bo-
venaf worden bekeken of alles goed
ging. Er waren voorzieningen getrof-
fen om het parkeren te coördineren
van auto's maar ook van fietsen. En er
waren overal pallets met het inmid-
dels bekende Telegraafwater beschik-
baar, wat geen overbodige luxe was ge-
zien het bijzonder warme weer. Voor
de muzikale omlijsting van dit festijn
waren twee muziekkorpsen uit de om-
geving gevraagd: Muziekvereniging
Nieuw Leven uit Steenderen en het
Schuttersgilde St. Jan uit Keijenborg.

De eerste groep kinderen arriveerde
rond 14.00 uur al op het plein in
Bronkhorst, waar de Kids United Cara-
van stond. Sipke Jan heette ze van har-
te welkom en legde uit wat er van hen
werd verwacht. Daarna ging hij met
ze naar één van de vijf zones waarin ze
de kring om Bronkhorst hadden ver-
deeld. Zo werden steeds groepen tón-

zikanten van de beide verenigingen.
Maar ook toevallige voorbijgangers
werden gevraagd hun fiets te parke-
ren en in de kring plaats te nemen.
Zelfs een hele bus toeristen werd ge-
stopt en die wilden gelukkig ook hel-
pen. "Hoelang nog?" werd gevraagd
aan iemand met een walky-talky. "We
wachten op een teken van boven!" zei
ze en rende gehaast weer weg. Eén van
de muzikanten begon het kringliedje
te zingen over Kabouter Spillebeen en
al gauw zongen vele volwassenen en
kinderen '.... Allebei de beentjes, Hoe-
pla in de lucht'.

Eindelijk werd het 16.00 uur, loeiden
de sirenes van de brandweerwagens
en hielden alle omarmers elkaar de
handen vast. Toen dan eindelijk het
controlevliegtuigje boven Bronkhorst
verscheen met erachter de tekst: KIDS
UNITED MISSIE GESLAAGD, ging er
een enorm gejuich de lucht in. Het
was gelukt!

De Muziekvereniging Nieuw Leven en
het Schuttersgilde St. Jan marcheerde
terug naar het marktplein waarbij ie
dereen volgde. Ook Scrooge (Sjef de
Jong van het Dickens museum) kwam
vanuit de kring mee. Sipke Jan, Jarno,
Jelle, Layla en uit het vliegtuig geko-
men Vera waren daar aanwezig. "Het
is gelukt! Iedereen hartelijk bedankt,"
schreeuwde Sipke Jan door de mega-
foon. "Nu kunnen ook de meiden van
Madagaskar naar school!". 'Lang zal
die leven' werd gespeeld en gezongen.
Voor iedereen op het plein was er pa-
tat en ijs. Sipke Jan had het echter nog
te druk: die werd gevolgd door vele
jeugdige fans die een handtekening
van hem wilde.

Woensdagmiddag 31 augustus 2005 was het druk in het stadje Bronk-
horst. Vier kinderen van Kids United kregen de opdracht om een men-
selijk lint om Bronkhorst heen te vormen. Daarvoor hadden zij waar ze
konden honderden leeftijdgenoten en ouders gevraagd om naar
Bronkhorst te komen. Als het zou lukken werd een goed doel gesteund:
zorgen dat ook de meisjes in Madagaskar naar school kunnen!

Kids United is de club voor kinderen
die zich willen inzetten voor hun leef-
tijdgenootjes in ontwikkelingslanden.
De club is onderdeel van Unicef. De
presentatie van het tv-programma is
in handen van Sipke Jan Bousema, die
allerlei bijzondere opdrachten moet
vervullen om kinderen over de hele
wereld te helpen.

Dinsdag 30 augustus werd de nieuwe
opdracht bekend gemaakt. De vier
kinderen, Jelle Koolschijn (11) uit
Ruurlo, Vera van der Horst (11) uit An-
gerlo en Jaro Gevers (11) en Layla Mul-
ler (14) uit Amsterdam, kregen deze
via de computer binnen.

Ook iedereen van Kids United en Flits
United (de elektronische krant van
Kinds United) kon deze opdracht le-
zen: "Sipke Jan heeft jouw hulp no-
dig! Woensdag 31-8 (vandaag!) moe-
ten we met zijn allen de stad
Bronkhorst omarmen. Als het lukt,
helpen we meisjes in Madagaskar

naar school. Om de missie te laten
slagen, hebben we zo'n 1000 men-
sen nodig... Kom dus helpen en
neem zoveel mogelijk mensen
mee! Bronkhorst ligt in Gelder-
land, vlakbij Zutphen. Je wordt om
15:00 verwacht op het Marktplein.
Meld je aan!"

"Deze opdracht is veel moeilijker dan
de eerste," verzuchtte Layla Muller.
"Toen moest er door vier kinderen van
Kids United 120 minuten radio wor-
den gemaakt en een concert georgani-
seerd." Nu werd een race tegen de klok
gestreden. Er moesten zoveel dingen
worden geregeld en er moesten vooral
veel kinderen komen! Vera en Layla
gingen in Brummen langs bij scholen
en in Steenderen kwamen ze, samen
met de cameraploeg, bij het Burge-
meester Kruijffbad, maar ook bij de di-
verse verenigingen in sporthal Het
Hooge Wessel. Ze kwamen om te vra-
gen of iedereen wilde komen helpen
met de ketting van kinderen om

'SipkeJan heette iedereen welkom en stelde de Kids United voor. (v.l.n.r.) Jarno, Jelle en l.uvl

deren opgevangen en zou de omar-
ming een feit worden.

Het was tot het laatste moment toe
spannend of het zou lukken! Er ston-
den kinderen te wachten in de scha-
duw om op het laatst de kring te dich-
ten. Er waren namelijk tot het einde
toe nog gaten in de omarming.

Deze opdracht was de tweede die
werd georganiseerd door Kids Uni-
ted, samen met de Avro. Het wordt
een hele serie tv-programma's,
'Kids United' geheten, uitgezonden
bij Z@pp op Nederland 3, vanaf za-
terdagochtend 19 november 2005
om 10.15 uur.

"Toen dan eindelijk het controlevliegtuigje boven Bronkhorst verscheen met erachter de tekst:
KIDS UNITED MISSIE GESLAAGD, ging er een enorm gejuich de lucht in. Het was gelukt!"

'Vele honderden kinderen stonden hand in hand in een omarming rond Bronkhorst; de tweede opdracht van Avro's Kids United."

Om de kring op het laatste moment te
kunnen dichten waren alle aanwezige
mensen nodig, dus ook die verkeersre-
gelaars, brandweermannen en de mu-

De aflevering van de opdracht om de
stad Bronkhorst te omarmen wordt
uitgezonden op 26 november. Meer
informatie op www.kidsunited.nl



drukker i j Weevers
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Geboortekaarten

DeDECAnlEteVOKDEn

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Printing on demand ook voor kleinere oplages

Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren

Stanswerk voor verpakkingen

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

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

R U U R LO: STU DIO CO NTACT, TEL. (0573) 45 12 86

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

GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL (0544) 4618 28

VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10



Concert op Lohman-orgel in
Hervormde Dorpskerk

Voetbal

Donderdag 8 september vindt in de
Hervormde Dorpskerk het laatste zo-
merconcert plaats op het historische
Lohman- orgel. Dit concert wordt ge-
geven door de vaste organist van de
kerk Mirjam Berendsen- van der Meu-
len. Zij speelt werken van Heinrich
Scheidemann, Jan Pieterszoon Sweel-
inck, Johan Gottfried Walther en Felix
Mendelssohn- Bartholdy. Mirjam Be
rendsen studeerde orgel aan de Hoge
school voor de Kunsten in Arnhem bij
Theo Jellema. In 1993 behaalde zij
haar diploma orgel, docerend musi-
cus. Aansluitend studeerde zij een
paar jaar bij Pieter van Dijk en Hans

van Nieuwkoop aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam. In
2003 voltooide zij de opleiding kerk-
muziek aan het conservatorium in En-
schede. Sinds september 1999 is zij als
cantor- organist verbonden aan de
Hervormde Dorpskerk in Vorden. Zij
geeft in deze kerk ook les. Verder is zij
actief als uitvoerend organist en bege
leidster van koren en solisten.

Het concert in de Hervormde Dorps-
kerk begint donderdag om 15.30 uur
en duurt een half uur. De toegang is
gratis. Na afloop is er wel een collecte
ter bestrijding van de onkosten.

Zesde plaats Arjan Mombarg
Arjan Mombarg is zaterdagmiddag in
Twello, in een wedstrijd over 45 minu-
ten en vijf ronden bij de A - rijders op
de zesde plaats geëindigd. Winnaar
werd Emiel Blauw die daarmee zijn
eerste seizoenszege boekte. De uit Ro-
den afkomstige rijder sprintte twee
ronden voor tijd alleen weg uit een
kopgroep van zeven rijders, waarvan
ook Arjan Mombarg deel uitmaakte.
Arjan: " De wedstrijd werd gehouden
op een bochtig, smal en nauw par-
cours. Goed opletten datje op de been
bleef. In heb mij pas laat in de wed-
strijd bij de kopgroep kunnen aanslui-
ten. Meer dan een zesde plaats zat er
ook niet in. De pijp was gewoon leeg",
aldus de Vordenaar.

Overigens heeft Mombarg het vizier al
weer op het aanstaande schaatssei-
zoen gericht. Na de open NK mara-

thon over 100 kilometer, die eind au-
gustus in Hallum werd gehouden,
waar hij, zoals hij zelf aangaf op een
teleurstellende achtste plaats was geë-
indigd ( " ik had vooraf op een podi-
umplaats gerekend") verruilde hij de
training op de skeelers voor trainen op
de fiets."
De afgelopen veertien dagen heb ik
slechts één keer op de skeelers gestaan
en dat kun je tijdens een wedstrijd zo-
als zaterdag natuurlijk wel merken",
aldus Arjan Mombarg. Voor hem dit
seizoen nog twee wedstrijden, zater-
dag 10 september in Alem en zaterdag
17 september de afsluitende seizoen-
swedstrijd in Oldebroek. Een dag later,
zondag 18 september vertrekt hij met
de Nefit- ploeg naar Erfurt ( woon-
plaats van Gunda Niemann) om daar
een week lang intensief op het ijs te
trainen.

Bijzonder jubileum crosser
Joop Wuestenenk
Na afloop van de crosswedstrijd, die
de Vordense motorclub " De Graaf-
schaprijders'' zaterdagmiddag op haar
eigen Delden- circuit organiseerde,
werd oud voorzitter Joop Wuestenenk
door de huidige voorzitter Gerben
Vruggink in het zonnetje gezet. De in
Zelhem woonachtige Joop Wueste
nenk heeft namelijk 40 jaar onafge
broken aan de wedstrijden op het Del-
den circuit deelgenomen. Hij was
reeds vanaf zijn veertiende jaar van de
partij. " Een prestatie van formaat",
aldus Gerben Vruggink die de jubila-
ris de toezegging deed dat dit jubile
um op een nader tijdstip nog uitge
breid gevierd zal worden.

De uitslagen van deze laatste wed-
strijd waren als volgt:
Klasse jeugd 50 CC: l Rico Radstake,
Zutphen 60 punten; 2 Mischa Kuit,

Vorden 54; 3 Thijs Bulten, Vorden 48; 4
Jan Willem Arendsen, Hengelo 48; 5
Dylan Seesink, Vorden 41 punten.
Klasse 65- 85 CC: l en kampioen Bas
Klein Haneveld, Warnsveld 60 punten.
Klasse 125 CC: l en kampioen Niek
Langwerden, Barchem 60 punten; 2

'Bart Bosman, Vorden 54; 3 Torn Be
rends, Vorden 50 punten.
Recreantenklasse: l en kampioen
Henk Heilegers, Vorden 60 punten; 2
Stefan Groot Nuelend, Vorden 50; 3 Ri-
chard Enzerink, Hengelo 50; 4 Rik
Rietinan, Hengelo 46; 5 Gert Michels-
brink, Varsseveld 39 punten.
Superklasse: l Hans Berendsen, Hen-
gelo 60 punten; 2 Erwin Plekkenpol,
Vorden 54; 3 Stephan Braakhekke,
Ruurlo 50; 4 Marcel Bulten, Vorden 46;
5 Rob Groot Tjooitink, Warnsveld 42
punten. Marcel Bulten werd in deze
klasse kampioen.

'Testikel- shooting" tijdens 40 Plus
weekend " De Graafschaprijders1.99

In de Achterhoek en Twente is het
klootschieten een uitermate leuke be
zigheid. Dus zullen buitenlanders die
hier op bezoek zijn, dat ongetwijfeld
ook wel een prachtig spelletje vinden.
Maar hoe leg je een groep Engelse mo-
torrijders nu uit wat er precies met
klootschieten bedoeld wordt en hoe
het gespeeld moet worden. Elly Wols-
heimer, mede organisator van het 40
plus weekend van de VAMC " De Graaf-
schaprijders" had zich terdege op de
uitleg voorbereid. " We go outside en
we play the game "testikel- shooting",
zo sprak Elly. De Engelsen, lachen na-
tuurlijk, maar begrepen al snel hoe
het spelletje gespeeld moest werden.
Het klootschieten vormde dan ook
een prachtige afsluiting van het 40
plus weekend.
Overigens had de organisatie het niet
beter kunnen treffen. Prachtig weer
om gezellig op een camping in het
buurtschap Medler te vertoeven en bo-
venal lekker weer tijdens de toertocht
op zaterdagmiddag. De eerste motor-
rijders arriveerden reeds vrijdag in

Vorden. Onder hen de reeds gememo-
reerde groep van 30 Engelsen, afkom-
stig uit met name de omgeving van
Londen. De Engelsen grepen het week-
end in Vorden aan als tussenstop op
weg naar Praag voor het bijwonen van
de FIM Ralley. ( Overigens bij het ver-
trek uit Vorden, deelden zij de organi-
satie mede, zeer genoten te hebben
van het verblijf'hier. In 2006 wanneer
de FIM Motocamp in Vorden zal wor-
den gehouden, zullen ze van de partij
zijn, zo werd beloofd).
Zaterdagmiddag maakte het gezel-
schap van in totaal 75 toerrijders een
150 kilometer lange tocht door de Ach-
terhoek. Bij Erve Kots werd gepau-
zeerd. Voor de zaterdagavond stond
een gezellige barbecue op het pro-
gramma, met natuurlijk veel "motor-
verhalen". Zondagmorgen al weer
vroeg uit de veren voor een gezamen-
lijk ontbijt. Tot slot een partijtje kloot-
schieten en dan weer huiswaarts of,
zoals bijvoorbeeld de Engelsen, op
doorreis naar een volgende (motor)
happening.

Vorden start goed
Voetbalvereniging Vorden is de com-
petitie goed begonnen. Vooraf werd
met enige vrees opgekeken tegen de
tegenstander VIOD, een club met bij-
na duizend leden, maar voetballend
kwam Vorden geen moment in de pro-
blemen. Tegen de Doetinchemse ploeg
werd overtuigend met 4-1 gewonnen.
Vooral het eerste kwartier was Vorden
heer en meester. Met goede pressing
werd de tegenstander vastgezet. Dat
resulteerde in de veertiende minuut
in een fraaie goal van Eric Oldenhave.
Oldenhave bekroonde op die manier
zijn comeback, na een lange blessure
periode. Twee minuten later kwam
Hugo van Ditshuizen in scoringsposi-
tie, maar hij had zijn vizier iets te
hoog staan. Daarna volgde een fase
waarin Vorden wat achterover leunde,
maar VIOD was niet bij machte veel
kwaad aan te richten. Twee minuten
voor rust wist Hugo van Ditshuizen
zich uit een moeilijke hoek langs de
verdedigers te wurmen en maakte via
de binnen kant van de paal 2-0.
Na rust controleerde Vorden de wed-
strijd zonder veel scoringskansen af te
dwingen. VIOD kwam echter ook niet
langs de stugge Vorden verdedigers,
waarbij met name de pas 17-jarige Je
roen Ringlever zich goed staande
hield.
Een kwartier voor tijd was er weer een
bevlieging van Hugo van Ditshuizen,
die de wedstrijd in het slot gooide (3-
0). In de slotfase wist VIOD terug te ko-
men tot 3-1 door een doelpunt van
Sander Oolbekking, maar in dezelfde
minuut herstelde Vorden de marge
van drie doelpunten: Arnold Norde
maakte met een fraaie lob 4-1.
Aanstaande zondag speelt Vorden in
Borculo tegen Reunie, met de gerustel-
lende gedachte dat de eerste drie pun-
ten in de knip zitten!

SHE l - Ratti l
Na vorig seizoen derde klasse te heb-
ben gespeeld dit seizoen weer terug in
de vertrouwde vierde klasse. Het was
vorig seizoen een zeer leerzaam sei-
zoen voor de Ratti dames en hopelijk
werpt dit zijn vruchten. Afgelopen
zondag stond alweer de eerste compe
titiewedstrijd op het programma uit
tegen SHE. De dames van Ratti moes-
ten weer flink aan de bak tegen deze
bekende tegenspeelsters. SHE begon
zeer sterk en aanvallend aan de wed-
strijd. Ratti was afwachtend en in de
duels vaak te laat. Na vijf minuten was
het spits Gerrie Brummelman die
voor zichzelf een prachtige schietkans
creëerde en deze was meteen raak. Zo
stond Ratti al vrij snel in de wedstrijd
op een voorsprong. 0-1. SHE knokte
zichzelf terug in de wedstrijd door
voor de gelijkmaker te zorgen. 1-1. Nog
voor rust wist SHE de wedstrijd naar
zich toe te trekken door 2-1 op het sco-
rebord te zetten. Zo werd de rust be
reikt met deze stand. Er werd niet ge
noeg strijd geleverd om de duels te
winnen en zo was het SHE dat de eer-
ste helft domineerde. De dames van
Ratti werden in de rust wakker ge
schud door trainer Antoon Peters. Rat-
ti speelde zeker niet onverdienstelijk
en de kansen werden ook gecreëerd al-
leen de puntjes moesten op de i wor-
den gezet. De tweede helft werd er ein-
delijk de strijdlust geleverd waar de
dames van Ratti bekend om staan. Met
hulp van SHE werd er weer een gelijk-
stand bereikt. Een corner van Ratti
werd niet goed weggewerkt door SHE
en belandde in het net. 2-2. De dames
van SHE kregen het conditioneel
zwaar en het tempo van de wedstrijd
kwam lager te liggen. 20 minuten na
rust wist Wencke Olthuis op snelheid
door te komen langs de linkerkant.
Met een prachtig schot op het doel
wist ze Ratti weer op een voorsprong
te zetten. 2-3. De dames van Ratti
moesten deze wedstrijd niet meer uit
handen geven. SHE zette nog flink
druk op de verdediging van Ratti,
maar deze stond prima opgesteld. De
wedstrijd werd op slot gezet door
Yvonne Wenzckowski. Een corner
werd alert met links binnen getikt. 2-
4. Dit werd ook de eindstand. De eerste
drie punten van dit seizoen zijn in ie
der geval binnen voor de dames van
Ratti.
Volgende week thuis tegen Vios Bel-
trum.

Nazomerrit (oriënteringsrit)
De Graafschaprijders)
De VAMC " De Graafschaprijders" or-
ganiseerde zondagmiddag de laatste
oriënteringsrit van dit seizoen. Deze
zgn. "Nazomerrit" was uitgezet door
Jan Luiten en Harrie Horsting en had
een lengte van circa 50 kilometer.
Start en finish waren bij het pannen-
koeken restaurant " Kranenburg". De
uitslagen waren als volgt:
A-klasse: l J. Hammink, Deventer 11

strafpunten, 2 W.D. Wisselink, Ruurlo
23, 3 HJ. Cortumme, Toldijk 34.
B-klasse: l H. Sipkes, Stadskanaal 114
strafpunten, 2 H. Wiersma, Winscho-
ten 234, 3 W. Hartma, Oldeberkoop
277.
C-klasse: l G van Veldhuizen, Vorden
191 strafpunten, 2 J. Maalderink, Tol-
dijk 339, 3 MA Veldhuis, Wijhe 408
strafpunten.

Najaarstocht VRTC
" De Achtkastelenrijders'
De Vordense Rijwiel en Toerclub " De
Achtkastelenrijders" organiseert zon-
dag 11 september een "Najaarstocht".
De deelnemers kunnen kiezen uit drie
afstanden te weten 30, 45 of 60 kilo-
meter. Deze " overgangstocht" die is
bedoeld voor de toerfietser die langza-
merhand het toeren op de weg weer
wil inruilen en weer in het bos actief

wil zijn, voert de deelnemers over ver-
harde en onverharde wegen richting
Ruurlo, het Grote Veld en Almen weer
terug naar Vorden. De tocht is dus
minder geschikt voor de gewone fiet-
ser.
De start is tussen 8.30 en 10.00 uur
vanaf café restaurant" De Herberg" in
Vorden.

Vordenaar Erwin Plekkenpol klaar
voor zijn 4e ISDE (WK enduro)
In Slowakije wordt dit jaar van 13 t/m
18 september de Internationale Zes-
daagse Enduro (ISDE) het wereldkam-
pioenschap Enduro gehouden. De ISDE
is hoofdzakelijk een wedstrijd voor
teams. Alleen de rijders die zes dagen
hebben uitgereden worden beschouwd
de Zesdaagse te hebben volbracht. De
totaal af te leggen afstand in Slowakije
is 1345 km. Een Enduro is een motor-
wedstrijd waarbij over een van te voren
uitgezet parcours met een enduro mo-
tor een route binnen een vastgestelde
tijd moet worden afgelegd. Ook zijn op
deze routes allerlei proeven uitgezet
die binnen een zo snel mogelijke tijd
moeten worden verreden. In Neder-
land zijn dit vooral verharde en onver-
harde wegen en bospaden, voorzien
van enkele snelheidsproeven op cross-
banen, maïslanden of bospaden.
Tijdens het wereldkampioenschap in
Slowakije, welke over 6 dagen zal gaan,
zal dit ook zo zijn doch de rijders zul-
len hier wel heel andere elementen te
genkomen, keiharde steenpaden, rots-
paadjes, en zeer veel hoogteverschil
met moeilijke beklimmingen en afda-
lingen. De eerste 4 dagen zal er een rou-
te van ongeveer 250 km per dag met 6
tijdproeven moeten worden afgelegd.
De 5e dag moeten ze iets langer name
lijk 280 km en ook hierin zitten 6 proe
ven. De laatste dag een route van 56 km
en een fïnalemotorcross proef van 7
ronden van ±2 km. Tijdens deze 6 da-
gen is de rijder volledig opzichzelf aan-
gewezen wat betreft het onderhoud
van de machine, waarvan de meest be
langrijke onderdelen zijn gemerkt
door de organisatie, zodat deze niet
vervangen mogen worden. Een helper
mag aan de machine niets uitvoeren,

deze mag alleen zorgen voor de benzi-
ne en de voeding voor de rijder. Aan
het eind van iedere dag mag de rijder
zelf 15 minuten sleutelen om de motor
weer in een goede conditie te krijgen
voor de volgende dag, ook al dienen er
l of 2 banden vervangen te worden dan
dient dit binnen dit kwartier te ge
schieden. Al met al is het dus een wed-
strijd waarbij men niet alleen topcou-
reur moet zijn, doch dient men ook
goed op de route te letten, zich aan de
voorgeschreven verkeersregelementen
te houden, zes dagen tegen de elemen-
ten moet knokken en dan ook nog
eens goed te kunnen sleutelen.
Aan het eind van deze zes dagen wordt
het klassement opgemaakt van de vijf
best geklasseerde rijders van ieder
team. Dit team mag zich dan wereld-
kampioen Enduro noemen.
Per land zullen 6 rijders strijden om
het landenklassement. Voor het Neder-
lands Trophy Team doen hier aan mee.
Ralph Hubers YAMAHA 250cc 4t(Mid-
delaar), Michel Visser HVA 450 cc 4t(El-
dersloo), Pedro Tragter SUZUKI 250cc
4t (Harfsen), Erik Davids KTM 525cc
4t(Holten), Erik Eggens Honda 250cc 4t
(Westerbork), Erwin Plekkenpol KTM
525cc 4t (Vorden)
Het Jeugd Team kampioenschap be
staat uit een team van 4 personen.
Ook Nederland heeft een Junior Tro-
phy Team, hiervoor komen uit;
Hans Vogels (Son), Mark Wassink (Lo-
chem), Mike en Riek Koek (Huizen).
Het is te hopen dat Nederland ook bij
de landenteams goed mee kan komen
met de grote landen op Enduro gebied,
zoals Frankrijk, Zweden, Italië en Fin-
land en met een medaille huiswaarts
zou kunnen keren.

PROGAMMX SV RATTI
THUIS: Zaterdag 10/09/2005 11:00 Rat-
ti E2 - AZC E3. 14:30 Ratti Cl - Twello
FCC2.
Zondag 11/09/2005 13:00 Ratti DA1 -
VIOS B. DA2.14:00 Ratti l - Noordijk l
J. van Pommeren.

UIT: Zaterdag
10/09/2005 09:30 Wilp Dl - Ratti Dl
10/09/2005 10:30 Zelhem E2 - Ratti El
10/09/2005 15:00 DZC '68 7 - Ratti 4
Zondag 11/09/2005 09:30 Reunie 4 -
Ratti 3.11:30 Pax 10 - Ratti 2.

Socü nieuws
Socii moest het de eerste wedstrijd in
de vijfde klasse opnemen tegen WL uit
Lengel. De eerste helft liep over en weer
en het meest in het oog springende ac-
tie was van de terrein knecht, die met
een emmerzand een konijnenhol dicht
moes maken. In de 35ste minuut
kwam er een ongelukkige kluts bal te
gen het scheenbeen van Jan Willem
Krijt en verdween pardoes achter doel-
man Dennis Spiegelberg 0-1. Na de thee
kwamen er kansen over en weer en hal-
ve wegen de tweede helft viel de ver-
diende 1-1, een intikkentje door Bert

Klein Kranenbarg. Gezien het spelbeeld
is dit een terecht uitslag. Op het laatst
van de wedstrijd had het gezien de kan-
sen ook net zo makkelijk 1-3 maar ook
wel 3-1 kunnen zijn. Gezien de eerste
uit wedstrijd in de 5de klasse is dit een
uitslag waar Socii mee kan leven.

UITSLAGEN:
SBC BI - Sportclub Eefde BI 6-2; Gaz.
Nieuwland C2 - SBC Cl 6-6; SBC C2 -
Steenderen C2 4-2; St Joris D l - SBC
Dl 0-15; Gendringen D 3 - SBC D2 2-7
Silvolde D3 - SBC D3 12 ;̂ Zelos El -
SBC El 9-3; DZC'68 E5 - SBC E2 10-1
SBC Fl-AZC F2 7-4; SBC F2 - Brummen
F3 3-6; WL l - Socii l 1-1; Socii 2 - SHE
2 4-2; Socii 3 - Be Quick Z6 1-3; Loene
markt 7 - Socii 41-2; Brummen 4 - So-
cii 5 4-1.

PROGRAMMA 10 - 11 SEPTEMBER:
Almen BI -SBC BI; SBC Cl -WLC1;
WHCZ C4 - SBC C2; SBC Dl - Warns-
veldse Boys D3; SBC D2 - Angerlo V D4;
Sprinkhanen D2 - SBC D2; SBC El -
Brummen E2; SBC E2 - WHCZ E5;
WHCZ F2 - SBC Fl; Wolfesveen Fl -
SBC F2; Socii - 't Peeske; Schalkhaar 6
- Socii 2; Helios 6 - Socii3; Socii 4 -
Zutphen 3; Socii 5 - SCS 1.



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

Op zondag 11 septemBer 2005 zijn wij 25 jaar getrouwd.

Oof^is 2005 voor ons Bedrijf een ju6ikum jaar
• (Boerden/camping 't (Bosch Bestaat 12' /2 jaar
• <Reint is 25 jaar tf^MO chauffeur en het is afweer

10 jaargeCeden, dat we zijn gestart met ons Bedrijf

<Rpeb$viscfi Transport
• Oo^heBBen we het eerste fustrum Bereidt

•van onze meCfyeitenhoudétij.

(Dit aCCes wiCkn wij niet ongemerkt voorbij [aten gaan en dit feesteCij ^vieren,
samen met onze funderen ouders, f amiRe, vrienden en relaties

'WiCt u ons hiermee fedciteren, dan Bent u van harte weC^om op onze receptie
zaterdag 10 september vanaf 14.30 tot 17.00 uur in de feesttent Bij ons Bedrijf

aan de 'Everhardin^weg 3a te ZeChem.

en
(Dennis en Jfibfe
MarceCen SiC^e
Linda

<Everhardinf(weg 3a

7021 MV ZeChem K^adotip

AUTOftIJDCN ZONDER RIJBEWIJS
'Officieel Mini
Cruiser Dealer*

* Reparatie en onder-
houd alle merken
minicars.

'Diverse gebruikte
minicars op voor-
raad.

f| mini

Vergroot je wereld.

REINDSEN V.O.F.

Nijmansedijk 26 - 7025 EE Halle
Tel.: 0314 631661 - Fax: 0314 631765

Electra
Gas
Water
CV
Klimaatbeheersing
Ontijzering
Zonne-energie
Dakwerk

UNETO VNI **>

Centrale verwarmingsketel
HOUTGESTOOKT

voor economisch en milieuvriendelijk stoken

WIJ ZOEKEN
op korte termijn

monteurs, electro-monteurs CV,
loodgieter, evt. hulp monteurs.

Bolchrysanten
3 stuks €

Volop bloembollen in voorraad

Gelegenheidsbloemwerk

25 SEPTEMBER
KOOPZONDAG

Kamerplanten - Snijbloemen - Potterie - Potgrond

. Lid van het

Tuincentrum &*&**

oemendaal
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt, telefoon 0313 - 473033

organisatiebureau

'TRASINK V.O.F.

Wij organiseren:
*tuinfeesten
*themafeesten
* bedrijfsfeesten
^buurtfeesten

Kortom, wat u ook wilt vieren
wij maken er een feest van.

Hummelo, de Zuylenkamp 37,6999 CA
Tel.:0314-381146, fax 0314-381147

E-maiLorganisatiebureau@het-rasink.nl
www.het-rasink.nl

L O R R E
T I J D L O O S W O N E N ^ w P I N E & T E A K H O U S E

Opruimingskortingen
10%) C20%) C40%

30%) C50%
Maandag 13.00 17.00

dinsdag t/m donderdag 10.00 - 17.00
Vrijdag 10.00 20.00 zaterdag 11.00 16.00

32 - Zcllicm K-mail: info@tydlooswontn.fl!
minne-i : wwW;tydIooswoncn.nl

Tel. (0314)6222 8<i - Fax. (0314) - (>2 23 H(i

Wandeling Het Heekenbroek
Op zondagmiddag 18 september
2005 biedt IVN een nazomerwan-
deling aan. Er wordt gewandeld in
het 'Heekenbroek', een natuurge-
bied dat van oudsher behoorde bij
de Rijnstrangen, dat betekent dat
er rivierklei en leem in de bodem
zit. Het is een vrij nat gebied en
dus was het niet zo geschikt voor
boerenbedrijven.
Het gebied hoorde vroeger bij de
landhuizen in de omgeving, maar
is sinds 1974 eigendom van

Natuurmonumenten. Nu is het een
klein maar zeer afwisselend natu-
urgebied met beukenbos, rabatten
met eikenhout, douglasspar. Ook is
er ruimte gekomen voor nieuwe
natuur door het inrichten van poe-
len.
Wandelaars kunnen het best een
paar stevige schoenen of laarzen
aantrekken. Het pad is misschien
niet overal even goed begaanbaar.
Er zullen IVN-gidsen voor u
beschikbaar zijn, die u tijdens

en/of na de wandeling uitleg en
informatie geven. IVN-wandelin-
gen zijn gratis maar een kleine bij-
drage voor het IVN-werk is natu-
urlijk welkom.
De wandeling begint om 14.00 uur
en duurt onge-veer twee uur.
De start is bij het voormalige Aviko
bedrijf, hoek Kipstraat/Prinsenweg,
in Hoog Keppel.
Voor vragen of nadere informatie
kunt u bellen met mevr. Gerrie Til,
tel. 0314-625536 of mevr. Fenny
Lammers, tel. 0314-345028.

Bouwen -
modern, historisch, karakteristiek.

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries
is een traditierijke onderneming met
125 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons
een grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken.
Kunde en kennis over oude en nieuwe
technieken in nieuwbouw, verbouw,
renovatie en onderhoud sluiten
soepel aan bij de specifieke wensen
van de opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw Woonboerderij Ze/hem Restauratie NH-kerk Hummelo

Timmer- en aannemersbedrijf

DE VRIES
Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248 - www.devrieshummelo.nl
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Beke Mode viert jubileum met een
'Modefair'

Dhr. Jaques Beke van het gelijknamige modehuis aan de Smidstraat wilde
de viering van het 12,5 jarige jubileum een extra tintje geven en infor-
meerde bij de Zelhemse collega's in de sector of ze mee wilden doen aan
een 'mode-rak' om daarin op een geheel nieuwe en andere wijze hun pro-
ducten te presenteren. Voordeel voor dhr. Beke was, dat hij door de lig-
ging van de winkel en de grote tuin erachter, op een gemakkelijke manier
middels een grote zeshoekige tent ruimte kan creëren, waarbij ook de
winkel betrokken kan worden bij het geheel. De modefair, waarbij het
woordje fair geleend is van de Gardenfair en de Countryfair, is een com-
pact, gezellig en overzichtelijk evenement, waarin de deelnemende bedrij-
ven zich presenteren.

Dhr. Beke spreekt liever over ver-
wendagen voor de vrouw.
"Natuurlijk presenteren we onze
producten, maar dit alles staat in
het teken van het verwennen van de
vrouw. Niet dat mannen niet wel-
kom zijn, maar het assortiment op
zich is op de vrouw gericht. De
vrouw wordt verwend met te win-
nen prijzen, met tijdschriften, met

schoon-heidsbehandelingen, waarbij
alle deelnemende bedrijven ook nog
eens apart prijzen gaan uitdelen en
speciale acties houden. Daarnaast is
er natuurlijk voor iedereen een
hapje en een drankje".
In het kader van de jubileumviering
krijgen alle klanten, die sinds janua-
ri 2004 in het computersysteem van
Beke Mode zijn ingevoerd, een uitno-

diging thuisgestuurd met daarop
een nummer. Als dit nummer cor-
respondeert met het nummer op de
fiets, die tijdens de 'Fair' staat te
pronken, dan mag het voertuig mee
naar huis genomen worden.
Voorwaarde is wel dat de klant zelf
het nummer komt controleren.
Sinds de overname van het mode-
huis (vorige eigenaar was dhr.
Somsen) is Beke Mode zich steeds
meer gaan richten op een specifieke
doelgroep.
Dhr. Beke: "Vooral na de verbouwing
in 1996 zijn we ons gaan richten op
de 'jonge oudere' vrouw. Deze groep
heeft zich ontwikkeld tot een mode-
bewuste groep, die graag uitgebreid
wil kunnen kiezen en wij werken er
graag aan mee daar zo goed moge-
lijk aan tegemoet te komen. Als
modehuis willen we altijd actief zoe-
ken naar de juiste kleding, kleuren

Regionale artiesten
op podium bij live@ideaal.org

Sinds 14 juli is Radio Ideaal dé omroep voor de gemeente Bronckhorst.
Tegelijkertijd heeft Ideaal haar programmering bijgesteld en gesleuteld
aan nieuwe concepten. Daaruit zijn een aantal veelbelovende program-
ma's voortgekomen. Eén van die programma's is live@Ideaal.org, dit pro-
gramma wordt iedere woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur uit-gezon-
den. In dit programma staan regionale bands, zangers en zangeressen cen-
traal.

Elke week wordt er een andere gast
uitgenodigd en nemen de presenta-
toren het verleden, heden en de toe-
komstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten tij-
dens het programma ook diverse live
nummers.
Bekende namen die nu al hebben
opgetreden tijdens Live@Ideaal.org

zijn: HIKE, Peter Migchelbrink, Kiek
Uut en Kiek Now Us. Kortom het pro-
gramma Live@Ideaal.org wil een
podium zijn voor lokale er regionale
artiesten, en als spring-plank dienen
voor nieuw talent.
Het programma werd gedurende de
maand au-gustus uitgezonden vanaf
de zolder van de Ideaal studio' s aan

de Stationsstraat in Zelhem. Na
slechts twee uitzendingen kreeg het
uit vijf personen bestaande team
van Live@Ideaal.org veel positieve
reacties. Zoveel zelfs dat men beslo-
ten heeft snel door te schakelen
naar stap twee en de uitzendingen
publiekelijk toegankelijk te maken.
Daarnaast leidde de beperkte ruimte
op zolder er toe dat er al snel op
zoek werd gegaan naar een alterna-
tieve locatie.
Deze zoektocht resulteerde uiteinde-
lijk tot een gesprek met Rudy van
Gurp en José Heuvelman, de uitba-
ters van Café/Zaal De Mallemolen in
Zelhem. Na dit gesprek werd al snel
de conclusie getrokken dat zowel de
uitbaters van het café als Ideaal de
lokale en regionale artiesten een
warm hart toedragen. Het gevolg is
dat vanaf 7 september elke woens-
dag live wordt uitgezonden vanaf
Café/Zaal De Mallemolen.
Woensdag 7 september, in de eerste
uitzending vanaf de nieuwe locatie
hoort u 'Lady en de Vageband'. De
uitzendingen van Live@Ideaal.org
zijn vrij toegankelijk voor publiek,
iedereen wordt in de gelegenheid
gesteld de uitzending bij te wonen.
Op de agenda staan verder Kenneh
(14-9), Dwarz (21-9), Op-Drift (28-9),
Henry Welling (5-10), Dogz (12-10),
De Midlive (19-10), De Daltons (26-
10), Shitt Happens (2-11).
LIVE@IDEAAL.ORG wordt iedere
woensdag-avond tussen 20.00 en
22.00 uur uitgezonden op Radio
Ideaal vanuit Café/Zaal De
Mallemolen in Zelhem.

Die data in uw agenda moeten dan
zijn donderdag 15 september van
10.00 tot 21.00 uur, vrij-dag 16 sep-
tember van 10.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 17 september van 10.00 tot
17.00 uur. U komt op de fair via de
winkel van Beke Mode of via de
ingang 'Achter de Hoven' en die
entree is gratis.
In het Modefair Magazine, dat waar-
schijnlijk deze week in uw brieven-
bus valt, staat uitgebreid informatie
over de deelnemende bedrijven en
ook over een aantal 'Hotspots' in
Zelhem. eetcafé de Groes, café de
Mallemolen en chinees restaurant
hebben de uitnodiging om op die
manier mee te doen aan de fair aan-
gegrepen en ook zij zullen u tijdens
de Fair verwennen met speciale aan-
biedingen.
Op bijgaande foto's al vast een beeld
van producten, die u op de Fair kunt
verwachten.

en accessoires en de modefair is een
moment bij uitstek om die doel-
groep te informeren en te verwen-
nen".
De bedrijven die samen met Beke
Mode de modefair organiseren zijn
salon Krabben & Krabben, Benerink
schoenen, Beo bloemen, Koos Visser
wijnimport en Top Time wellness.
Qua presentatie zal het er geheel
anders uitzien dan bijvoorbeeld op
een beurs of een modeshow.
Dhr. Beke: "Bij ons geen 'catwalk' en
ook geen strakke stands, maar een
persoonlijke invulling van het con-
tact dat de bedrijven met het
publiek willen hebben. Kortom, zet
de data in je agenda en kom gezellig
even langs".

Het nieuwe'oude* muurtje
om de kerk
Opeens was het muurtje rond de kerktuin gesloopt. Het was aanvankelijk
niet de bedoeling, want er was al heel lang geleden afgesproken dat, wat
er ook met de tuin stond te gebeuren, het muurtje zou blijven.
Geraadpleegde deskundigen oordeelden echter dat het muurtje na een
jaar of tien op natuurlijke wijze tot gruis zou zijn vergaan en dus moest
er iets gebeuren.

Het muurtje behoort, in tegenstel-
ling tot de kerk, niet tot de categorie
'monument'. Het gaat hier om een
naoorlogs muurtje, dat zijn eeuw-
enoude uitstraling dankt aan het
opnieuw metselen met behulp van
oude stenen. Maar het muurtje
hoorde er helemaal bij en de kerk-
rentmeesters gingen daarom in eer-
ste instantie uit van restauratie. Na
de klus van de restauratie van het
kerkdak is de aandacht naar de her-
inrichting van de kerk-tuin gegaan.
In het voorjaar werd duidelijk dat
de restauratie van de muur, waarbij
uitgegaan werd van een bedrag van
bijna € 20.000,-, geen realistisch
uitgangspunt meer was. De muur
was op te veel plaatsen aangetast. Er
zou zoveel aan opgeknapt moeten
worden, dat alle externe adviezen
de richting uitgingen de tuinmuur

helemaal nieuw op te trekken. Dit
betekende echter wel een verdubbe-
ling van het bedrag waarmee in eer-
ste instantie werd gerekend. Dankzij
een goede offerteronde, de inzet
van velen, de nog te verwachten sub-
sidies, die overigens pas vrijgeko-
men op basis van nota' s van aanne-
mers (ook een reden voor versnel-
ling van de activiteiten) ziet het
financiële overzicht erhaalbaar uit.
Het College van kerkrentmeesters
verwacht op grond van voorliggen-
de cijfers dat het hele project (tuin
en muur) gerealiseerd wordt, waar-
bij 'de schade' voor de kerkelijke
financiën beperkt blijft tot een
bedrag van ongeveer € 15.000,-.
Voor het metselen van een nieuw
muurtje worden nu ook nieuwe ste-
nen gebruikt, echter van een soort
dat klassiek oogt.
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HYPOTHEEK
^ A D V I E S C E N T R U M

www.hansrijntjes.nl
OOPHUIS

m a k e l a a r s
REGIO^JI^BANK

N O O T E N B O O M s v
E L E K T R O T E C H N I S C H BEDRIJF

Licht- en Krachtinstaüaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie.

Voor al uw vragen en werkzaamheden op elektronisch
gebied is dit uw vertrouwde adres. Lid van

UNETO VNI
Rijksweg 34a, DREMPT Tel: 0313-472911

e sfeer van
Ke*taurant

Ons restaurant biedt u de volgende mogelijkheden:
- Ontspannen met een aperitief in onze sfeervolle lounge
- Fraai aangelegde tuin met buitenterras
- A la carte specialiteiten restaurant
- Koud en/of warm buffet
- Lunches - recepties - presentaties
- Wijnproeverijen

Maandag gesloten
Andere dagen van de
week vanaf 11.00 uur

geopend.

Rc*t a u ramt LjP-f * Wolf c r w vc en
[ Q*y

Ruurloseweg 38, 7021 HC Zelhem
Tel. 0314 621375 Fax 0314 625760

www.wolfersveen.nl

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma 'de Muzikale
Ontmoeting' bij Radio Ideaal kunt u op maandag 12
september de verhalen van diaken dhr. Frans Robben
horen over zijn reis naar 'Florence aan de Elbe. De
week erop. Op maandag 19 september, is dhr. H.G.
Dijkman uit Vorden te gast in de studio. Hij zal een
overdenking verzorgen. In de uitzending van maan-
dag 26 september zal mevr. Diny Lebbink uit Hengelo
(G) enkele gedichten voordragen.

Het programma 'de Muzikale Ontmoeting' wordt
iedere maandag tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen
muzikale verzoekjes voor het programma worden
aangevraagd via tel. 0314-624002.

Bridgeles voor gevorderden
Op vrijdag 23 september zal er een nieuwe bridge-cur-
sus voor gevorderden starten in het Denksport-cen-
trum van Doetinchem, Industriestraat 23b. Deze cur-
sus wordt verzorgd door Ton Lucassen, tel. 0314-
380012.
Nadere informatie over het bridgen in Doetinchem
kunt u vinden op www.oplossen.com/bridge/

CoUecteweek KWF
Kankerbestrijding

In de week van 5 t/m 10 september gaan, verdeeld over
bijna 1700 plaatselijke afdelingen, weer zo'n 120.000
vrijwilligers op pad voor de collecte van de
Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin
Wilhelminafonds (KWF). Ook in Zelhem en Halle
(gemeente Bronckhorst) gaan dit jaar tussen 5 en 10
september vele collectanten op pad.
KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-
wit-blauwe logo met de krab en aan het Keur-merk
van het Centraal Bureau Fondsenwerving vermeld op
de sticker van de collectebus. Informatie over de
besteding van het geld kunt u lezen in de folder die
huis aan huis verspreid zal worden.
Uw geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek, oplei-
ding, voorlichting en begeleiding van patiënten en
hun naasten.
De Nederlandse Kankerbestrijding / Koningin
Wilhelminafonds (KWF) rekent daarom ook dit jaar
weer op uw steun.
De collectanten zijn graag bereid zich voor u te legiti-
meren met een collectantenpas. Mocht u de collec-
tant missen, dan kunt u het werk van het Koningin
Wilhelmina Fonds ook steunen via het gironummer
dat in de folder staat vermeld.

Riek Evers
soleert naar overwinning in Holten

Op het mooie parkoers dat deels over de motorcross baan in Holten loopt gingen de moun-tainbikers op zondag 4
september van start voor de Goossens MTB Trophy. In zijn 'thuiswedstrijd' liet Riek Evers zich door niets en nie-
mand van de wijs brengen, ..̂ .

Vanaf de start nam
de Bejan biker de
leiding en wist een
kleine voorsprong
op te bouwen op
zijn achtervolgers.
Het was Hans
Becking die het
gevaar op tijd zag
en de sprong naar
Evers wist te
maken.

Gezamenlijk en
goed samenwer-
kend reden zij
enkele rondes aan
de leiding totdat
Riek in een afda-
ling een gaatje
wist te slaan.

Dit gaatje bouwde
hij vervolgens uit
naar een comfor-
tabele voorsprong
van een minuut.
Achter Riek Evers
en Hans Becking
was Jan Weevers
bezig aan een
indrukwekkende
inhaalrace.

Bedreigen kon hij
het duo vooraan
niet meer maar hij
wist wel knap
beslag te leggen
op de derde plaats.

Gecertificeerde beveiliging
voor al uw feesten en evenementen

.j/f0*^
^rf

GLOBE
SECURITV

Ons oog, uw veiligheid

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

Slangenburgweg 2
7021 JK Zelhem

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

Internet www.globegroup.nl

DE HOGE VOORT
Q A U T O W A S C E N T R U M

O TANKSTATION

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.

Ergert u zich ook wel eens aan hobbelende fietspaden

schots en scheef liggende tegels? Achterstallig onderhoud

van fietspaden is hinderlijk en gevaarlijk voor fietsers. De

Fietsersbond wil daar graag iets aan veranderen en roept

alle fietsers op hun klacht over slechte fietspaden, liefst met

foto, op te sturen naar het meldpunt op www.fietsersbond.nl.

De Fietsersbond heeft 130 lokale afdelingen in het hele land.

Zij zullen er bij de gemeente op aandringen om deze fiets

paden zo snel mogelijk op te knappen.

Goede fietsvoorzieningen komen er niet vanzelf!

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor

fietsers met 32.000 leden. In 30 jaar heeft de Fietsersbond

op straat veel verbeterd voor fietsers.

Word nu lid!

1 De Fietsers-bond komt op voor uw belangen als fietser

en zorgt voor betere fietsvoorzieningen.

2 U ontvangt het ledentijdschrift Vogelvrije Fietser,

boordevol fietsnieuws?testen en fietsvakantietips.

3 U krijgt 10% korting bij 400 fietsenwinkels.

Vul de antwoordcoupon in.

JQ, ik word lid van de Fietsersbond (€ 24 per jaar)

l—l DHR l—l MEVR

POSTCODE P L A A T S

U ONT VA N < , M I N l U)M AATSCH A P S K A A R T t N K N AC C E PTC l R O.

DEZE BON K U N T U IN EEN O N C E F R A N K t l R D l I N V L L O P S T U R E N N A A R

HOND. ANTWOORDNUMMER 4309. 3500 VI IIIH

OF W O R D LID VIA WWW l II • l IL/LID Ol ' ( 0 2 9 1 8 1 8 3

UI MAI I INI «w» II ISI R S H O A i l i Ml
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Met hart en ziel voor 't Witte Paard
. _

Het woord ondernemer omschrijft eigenlijk precies de reden waarom Kees
en Cissy van Baardwijk naar Zelhem zijn gekomen om café restaurant en
zalencentrum 't Witte paard over te nemen. Ze waren helemaal niet op
zoek naar een ander bedrijf, want ze runden een goed lopend catering
annex cafetaria restaurant in het Noord Brabantse Drunen. Als gezin met
twee kinderen (Bart en Bodain) in de basisschoolleeftijd sta je niet te sprin-
gen om je hele handeltje op te pakken en naar een ander deel van het land
te verhuizen om helemaal opnieuw te beginnen. Maar dat is nu wat de
ondernemer onderscheidt van de rest van de mensheid. Een ondernemer
ziet het als een uitdaging, ondanks de kans op mislukking, ondanks dat
het betekent dat je weer van voren af aan dag en nacht moet werken en
ondanks het opnieuw moeten opbouwen van relaties en vrienden. Dat
Bart en Bodain hun ouders met plezier volgden (ook al hadden ze geen
andere keuze) geeft aan dat het ondernemerschap in de genen zit en langs
die weg van ouders op kinderen overgedragen wordt. Vanaf april zijn Kees
en Cissy al aanwezig in 't Witte Paard, maar nu hun eigen bedrijf in
Drunen verkocht is, heeft het hele gezin z'n intrek genomen in de woning
boven 'de zaak'.

"Het is werkelijk zo gegaan", aldus
Kees in een gesprek. "Op een gegeven
moment komt er een kennis uit deze
regio bij ons in Drunen met de
opmerking "Je zou eens moeten
gaan kijken in Zelhem" en ik had al
wel eens aangegeven dat ik wel een
keer zin had aan een ander soort
horecabedrijf dan ik in Drunen had,
maar ik had er helemaal geen oren
naar. Zijn verhaal over 't Witte Paard
klonk echter wel goed en dan gaat er
bij mij iets gloeien. Ik vertelde dit
aan Cissy en we besloten om gewoon
eens een kijkje te nemen in Zelhem.
Dat hadden we niet moeten doen,
want we waren alle twee op slag ver-
liefd op 't Witte Paard. Her verhaal
er omheen, de zorg van Henk en
Toos Bulten, de sfeer met de klanten
en vooral ook de belofte van Toos
Bulten om ons in de eerste periode te
helpen om er in te kunnen groeien".
Terug in Drunen zetten Kees en
Cissy alles nog eens op een rijtje en
vertelden ze hun kinderen over hun

plannen en toen die daar ook nog
rustig onder bleven, werd het plan
verder ontwikkeld. Natuurlijk leidde
dit in eerste instantie nog tot lange
gesprekken en korte nachten, maar
er was voor het ondernemende stel
eigenlijk geen weg terug. Het eigen
bedrijf moest natuurlijk nog ver-
kocht worden, maar de beslissing
om naar Zelhem te gaan werd al snel
genomen.
Kees hierover: "Dat was een drukke
periode, want ik moest in Drunen
mijn bedrijf runnen en mezelf in
Zelhem inwerken. Het kwam regel-
matig voor dat ik dan 's nachts om
3.00 uur hier in Zelhem in mijn auto
stapte en er halverwege Drunen
achterkwam, dat ik er beter aan
deed om eerst een paar uurtjes te
gaan slapen en dus op de parkeer-
plaats de autostoel in de slaapstand
en slapen, 's Ochtends vroeg reed ik
dan verder naar Drunen om daar
mijn dagelijkse werkzaamheden te
doen en dan vaak 's avonds ook nog

weer terug naar Zelhem".
Gelukkig voor de fam. Van
Baardwijk verliep de verkoop van
hun bedrijf voorspoedig en zo kon-
den ze in juli de oversteek naar de
Achterhoek maken. De kinderen
gaan inmiddels naar de Zelhemse
basisschool en de eerste vriendjes en
vriendinnetjes hebben zich al
gemeld en de foto moet maar op een
ander moment, omdat Bart heeft
afgesproken met jongens uit de klas.
Kees: "Nu we alles hier een beetje op
een rijtje hebben, wordt het tijd dat
we ons eens nader aan Zelhem pre-
senteren. Daarom organiseren we op
zaterdag 24 september een open dag
met de uitnodiging aan alle inwo-
ners om gezellig even langs te
komen voor een hapje en een drank-
je. Voor onszelf koppelen we daar 's
avonds nog een privé feestje aan vast
omdat we dit jaar ook nog eens
twaalf en een half jaar getrouwd
zijn".
Kees verwacht niet op extra moei-
lijkheden te stuiten bij de overname
van 't Witte Paard. "De manier waar-
op we door Toos en Henk Bulten zijn
opgevangen en de wijze waarop
vooral Toos Bulten ons helpt bij het
organiseren van feesten zoals de
Zelhemmer dat van 't Witte Paard
gewend was, is formidabel. Fijn is
ook dat een groot deel van het
'oude' personeel is teruggekomen.
Daarbij komt nog dat die manier
prima bij onze manier van horeca
zakendoen past, dus de Zelhemmer
kan erop vertrouwen dat daar geen
koerswijziging in komt. Ook de
thema-avonden, de Oud en Nieuw-
viering en andere activiteiten gaan
terugkomen. We gaan er keihard
aan werken dat het Witte Paard weer
Het Witte Paard wordt".

In Memoriam Willem van Os
Op 26 augustus jl. overleed Willem van Os. Daarmee verloor Laag-Keppel
een van haar bekende, graag geziene inwoners. Willem onderhield niet
alleen het gemeentegroen; in de herfst veegde hij alle bladeren van het
fietspad naast de Hessenweg en in de winter hield hij het sneeuw- en ijs-
vrij. Hij zal zich ongetwijfeld van meer taken hebben gekweten, maar dit
waren de bezigheden waarbij je hem overdag aan het werk kon zien. In
zijn vrije tijd was Willem eigenlijk ook altijd aan het werk. 's Avonds en in
het weekend zag je hem met zijn Belarus-tractor rijden, vaak met een aan-
hanger vol tuinafval erachter.

Willem rooide bomen, snoeide,
maaide, zaagde en hakte, altijd was
hij wel ergens in een tuin of in de
natuur aan het werk, in alle jaarge-
tijden.
En zelfs wanneer het vroor dat het
kraakte, werkte hij met blote han-
den, zo kranig was hij.
Wanneer je hem tegenkwam, groet-

te hij je op de voor hem karakte-
ristieke wijze, hij stak zijn hand niet
op, maar wees je aan.
Willem was sterk en onverzettelijk,
maar toch is hij op relatief jonge
leeftijd geveld, hij werd maar 58.
Hij zal door velen erg gemist wor-
den.

Ook qua taal en mentaliteit voorziet
Kees weinig problemen. "Ik werk
hier na al met zo veel plezier, omdat
de mensen plezierig zijn in de
omgang.
Qua mentaliteit zie ik veel overeen-
komsten tussen de Achterhoek en

Brabant en ook wat dialect betreft
zie ik wel overeenkomsten en 't heu-
ken (hoken en plat praten zal ik
gauw genoeg leren al zal de klank
dan niet altijd Algemeen Beschaafd
Achterhoeks zijn.

Verenigd
IJzevoords
Volleybal

Volleybalvereniging V.IJ.V. viert dit
jaar haar 25-jarigbestaan. In het
kader daarvan heeft de feest-com-
missie voor leden, oud-leden en hun
familieleden door het jaar heen een
aantal activiteiten georganiseerd.

De eerstvolgende is aanstaande
zaterdag 10 september. Het is een
Tocht met verrassingen', een par-
cours van ± 5 kilometer met de start
vanaf 15.00 uur bij de Pokkershutte
aan de Loordijk 14 te IJzevoorde.
Aansluitend is er een stamppotbuf-
fet. De kosten bedragen € 10,00 voor
volwassenen. Kinderen t/m 11 jaar
betalen € 5,00.
U kunt zich opgeven bij Gert
Lotterman, tel. 0314-344508/ 06-
10111844, e-mail g.lotterman@pla-

net .nl. Opgave is ook mogelijk op de
dag zelf.
De laatste activiteit in het kader van
het jubileum is de grote feestavond
op zaterdag 19 november in de
Pokkershutte. Ook hiervoor kunt u
zich al opgeven bij Gert Lotterman.

Vrouwen
van Nu

De afdeling Halle van de N.B.V.P.
"Vrouwen van Nu' komt op dinsdag
13 september bijeen in zaal Nijhof
te Halle.

Voor het programma is dhr. Pleijte
uit Gaanderen uitgenodigd. Hij zal
aan de hand van dia's vertellen over
Nepal en Tibet. Deze eerste avond
van dit seizoen is een open avond.
Ook niet-leden zijn dus van harte
welkom.
De bijeenkomst begint om 19.45
uur.

Particulieren een schitterend erf,
de boomkikker gered!

Particulieren in de Achterhoek kunnen eenmalig, onder deskundige
begeleiding en met subsidie, een leefgebied voor de boomkikker aanleg-
gen. Tijdens informatieavonden op 13 september in Neede (Industrieweg
15. Aanvang: 20.00 uur) en op 15 september in Zieuwent (Dorpsstraat 49.
Aanvang: 20.00 uur) komt u meer te weten komen over dit bijzondere
samenwerkingsproject van de Provincie Gelderland, Stichting Staring
Advies en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Het is een unieke kans voor particu-
lieren in de Achterhoek!
Particulieren die overwegen een
poel aan te leggen wordt het nu wel
heel makkelijk gemaakt. De provin-
cie Gelderland, Stichting Staring
Advies en Stichting Landschaps-
beheer Gelderland hebben de han-
den ineen geslagen met als doel de
uitbreiding van het aantal leefgebie-
den voor de boomkikker. Deze klei-
ne, groene, beschermde amfïbie is
een belangrijke aandachtssoort in
het Gelderse natuurbeleid. Hij staat
op de Rode Lijst van amfibieën en
heeft de status van bedreigde soort.
De boomkikker is dol op het typi-
sche kleinschalige cultuurland-
schap van de Achterhoek.
Onderzoek heeft echter uitgewezen
dat het nog lang niet goed gaat met
dit enige Nederlandse amfibie die
door middel van zuignapjes in
bomen en struiken kan klimmen.
Maar juist omdat deze soort zich
vooral thuis voelt in het
Achterhoekse landschap kan door
particulier landschapsbeheer en
kleinschalige natuurontwikkeling
de boomkikker een helpende hand
worden geboden.
Door het aanleggen van stapstenen,
waarlangs de boomkikker zich kan
verplaatsen door het landschap kun-
nen particulieren hun steentje bij-
dragen. Een dergelijke stapsteen
heeft een oppervlakte van l tot 3
hectare en bestaat voornamelijk uit
water, in de vorm van een poel, een
moerassig gedeelte, halfnatuurlijk
grasland en bos en/of struweel,
afhankelijk van het gebied.
Momenteel komen de boomkikkers
vooral voor in de driehoek Ruurlo,
Doetinchem en Lichtenvoorde. Maar
het streven is natuurlijk een
Achterhoek-brede verspreiding.
Het aantal poelen in de Achterhoek
is nog steeds maar zo'n tien procent
van het aantal dat er vroeger was,
ondanks het feit dat steeds meer
mensen een poel als meerwaarde
van hun terrein zien. Vroeger fun-

geerden poelen als drinkplaats voor-
liet vee, als wasplaats of als reservoir
voor bluswater. Met het wegvallen
van deze functies verdwenen er
langzaam maar zeker steeds meer
poelen uit het landschap. Inmiddels
waarderen we de poel als onderdeel
van het landschap en weten we dat
het een verrijking van de flora en de
fauna oplevert.
Niet alleen de boomkikker profi-
teert van een goed aangelegde poel.
Salamanders, kikkers, libellen, bij-
zondere moerasplanten en zelfs
vleermuizen maken dankbaar
gebruik van een poel als leef- en
voedselgebied.
Tijdens de twee informatieavonden
kan men nader kennismaken met
de boomkikker, stellen de initiatief-
nemers zich voor en worden de spel-
regels uitgelegd. Het bijzondere aan
dit project is dat particulieren vanaf
ontwerpfase tot aan uitvoering des-
kundig begeleid worden.
Deelnemers die cultuurgrond
omzetten in leefgebied van de
boomkikker kunnen aanspraak
maken op de subsidie functieveran-
dering. Dit betekent dat ze de
waardevermindering van de grond
uitgekeerd krijgen. Dan gaat het
toch al gauw om een bedrag van €
15.000,- tot € 20.000,- per hectare.
Bent u geïnteresseerd in de moge-
lijkheden voor het realiseren van
een boomkikkerleefgebied op uw
eigen terrein dan bent u van harte
welkom op één van de twee infor-
matieavonden die Staring Advies en
Landschapsbeheer Gelderland sa-
men organiseren.
U kunt ook contact opnemen met
de Stichting Staring Advies, tel.
0314-641910, info@staringadvies.nl
of met de Stichting Landschaps-
beheer Gelderland, tel. 026-3537444,
i n fo@land scha psbeheergel der-
land.nl
De Nationale Postcode Loterij steunt
het werk van Landschapsbeheer
Gelderland



VÓRDENSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

Op zondag 11 september is

er in Vorden

koopzondag

van 12.00 - 77.00 uur.

De hiernaast

genoemde bedrijven

nemen hieraan deel

1 ONYX MODE
2 MOOS EN KO KINDERKLEDING EN KADOOTJES
3 FASHION CORNER

4 OKIDOOUTDOOR
5 ETOS BARENDSEN

6 KADOSHOP SUETERS
7 MD MEUBELEN
8 TUUNTE FASHION
9 YVONNE MODESPECIAALZAAK VOOR DE JEUGD

10 VISSER MODE
11 GIESEN SCHOENMODE
12 DE VÓRDENSE TUIN
13 DUTCH PC ELECTRONICS
14 DISCUS KLUVERS
15 BRUNA
16 MITRA SLIJTERIJ SANDER PARDIJS
17 FIXET BARENDSEN
18 POLMAN INTERIEURS
19 DROGISTERIJ TEN KATE

20 ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
21 ANTHONY'S COUNTRY STORE
22 MEEKS MEUBELEN
23 DAVORTA

Ook de Vordense
horecaondernemers
verwelkomen u
graag:

ASYA RESTAURANT

CAFÉ REST. DE HERBERG

CAFETARIA LA PLAZA

BISTRO DE ROTONDE

HOTEL BAKKER

IJSBUFFET KERKEPAD

PANNENKOEKHUIS DE VORDENSE PAN

PANNENKOEKHUIS KRANENBURG

RESTAURANT OLDE LETTINK



VORDENSE
ONDERNEMERS
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VOORSPELLING ZONDAG 11 SEPTEMBER;

VEEL ZON, VEEL ZAND EN NOG VEEL

MEER GEZELLIGHEID

Zondag 11 september as. heeft Vorden weer een koopzondag. De zo-

mer zit er dan weer bijna op, als in september de koopzondag Vorden

wordt gehouden. Helaas kunnen we niet terugkijken op een lange

zonnige droge zomer. Tenminste niet in Nederland. De vakanties zit-

ten er voor de meeste wel op en de scholen zijn alweer begonnen. De

koopzondag wordt dan ook gebruikt om elkaar nog eens gezellig in

het dorp tegen te komen en elkaar te vertellen hoe de zomer is verlo-

pen. De terrasjes zullen uitnodigend erbij liggen en de winkels zijn

vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur geopend. De Vordense Ondernemers Ver-

eniging heeft samen met de Volleybal vereniging DASH een toernooi

georganiseerd. Op het marktplein wordt er weer met behulp van de

Fa. Beeftink Grondverzetbedrijf een grote zandbak aangelegd waarop

beachvolleybal gespeeld kan worden. De volleybalvereniging heeft

met behulp van anderen een toernooi in elkaar gezet. Supporters,

kom op en juich je team naar de eindoverwinning. Vanaf 17.30 uur tot

19.30 uur gaan de ondernemers met elkaar de strijd nog even aan. Zij

hebben na een middag werken nog harder aanmoediging nodig.
Waarom met zijn allen het dorp in op zondag 11 september, omdat

Vorden het gewoon biedt.

11 September 2005

10de Harmonicadag in
"De Herberg" Vorden georganiseerd
door De Trekkebuuls uit Hengelo (gld.)

Vanaf 11 tot 17.30 uur is er een podium optreden met de volgende ar-

tiesten of groepen. Entree gratis.
Om 11 uur Opent "De Trekkebuuls",daarna in volgorde

Harmonikanen uit Zelhem,

Halle Heide,

Die Brugthalers,

Bjorn Wedding met gitarist,

Gemudelijk An,

an Huskesband,

De vrije groep met misschien

de 90 jarige Opa Sterken uit Nieuwsleusden,

ogmaals om 15 uur De Trekkebuuls,

De BerBenDiJo's uit Zelhem

off uit Aal ten,
Arnold Arnoldussen op accordeon als laatste,

dan om 17 uur de finale voor alle spelers,

deze afsluiting is altijd gezellig.

Als U van harmonica muziek houd, dan is dit de gelegenheid om er

kennis mee te maken. Bij goed weer zitten de spelers door de hele tuin

op verschillende plaatsen te spelen. Dit is de laatste harmonicadag in

de regio. Dit alles is in de Herberg, een mooie locatie met een grote

tuin waar voor als het slecht weer word er party tenten zullen staan.

Informatie: B Gartsen 0575 452 121
Verder staan er stands; Harmonika Anders, Muziekhuis Toon Sileon,

stand met allerlei muziek artikelen en poppen.

Info website: www.harmonica-oost.nl Jos Gores 0314 335025

Burg. Galleestraat 3 ^ -̂̂ ure & trav^^w Wilhelminastraat 27a

Vorden ( OKIDO ) Didam

0575 - 55 16 17 M^^/r D oO^>^ °316 ' 22 60 30

Î OOPZONPAG II SEPTEAAPER

OPRVXMXKG"
o.a.:

- Slaapzakken/matjes
- Tenten

- Schoenen, kleding, rugzakken

Bij droog weer Introductieles
Nordic Walking

www.okido.nl

Koopzondag met modeflitsen
11 september

Op koopzondag 77 september presenteren wij u de

Visser Mode Flitsen. Acht mannequins showen u op

informele wijze de nieuwe mode van o.a. EDC,

Geisha, Esprit, Mexx, Street One, Cecil, Sandwich,

Transfer, Expresse», Bellisima, Gaastra, Bandolero,

Summum en nog veel meer.

Shows om
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Burg. Galleestraat 9, Vorden, tel. (0575) 55 13 81

dierenspeciaalzaak en mengvoeders

KLUVERS VORDEN
koopzondag open met veel
spectaculaire aanbiedingen

en verloting van een
mountainbike, kom en win

DIS£US
UW MUISDI IMIM ^ 0̂̂ ^ S P E C I A A L Z A A K
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Onze merken zijn o.a.: Mare Aurel, The Barn,

N l E U W I N V O R D E N

ONYX
M

TIJDENS DE KOOPZONDAG
OP 11 SEPTEMBER

20% korting op de sjaals van
* Petrusse
* Codello
* The Barn
* Apriori

Tijdens deze dag staat een lekker
hapje en een drankje klaar.

i- (•(<•// s o/tccK

ONYX MODE
Burg. Galleestraat 6b, 7251 EB Vorden,
telefoon 0575 - 55 26 55.

:UBA :UBA

lltéptember
open/van

12:00 tot 17:00
IE5EN
SCHOENMODE

puimr
Sportsokken

www.Gte8en.Shoes.nl 0GteseneSnoes.nl

ZONDAC 11 SEPTEMBER

gele sticker rode sticker groene sticker oranje sticker blauwe sticker

euro/ V euro/ \euro

SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
HOBBY ART.

f^ m m _^_ -^ —±
O J O

^^ ^J £• l mum i l <W

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

TELEFOON
(0575) 55 35 66
TELEFAX
(0575) 55 37 62

KOOPZONDAG 11 SEPTEMBER

12.00 - 13.00 uur

2O% korting

op het gehele
assortiment*

* uitgezonderd aktie artikelen

* diensten

* op rekening

12.00-17.00 uur
opruiming

tot 5O% korting
^ grasmaaiers
+~ tuinmeubelen
^ barbecue ys
^ 8 electrisch (tuin)

gereedschap *
* zie magazijn achter

Zutphenseweg 15 , Vorden, Telefoon (0575) 55 21 59

KOM OOK ZONDAG 11 SEPTEMBER A.S.
KIJKEN NAAR DE NIEUWE

N AJ AARSCOLLECTI E
BIJ

CORNER
be

Vorden Zutphenseweg 8



De scherpste actieprijzen!

Ribkarbonade
Kilo
ELDERS 7.69

Grote krop
Hollandse ijsbergsla
Per krop

Mager
rundergehakt
Kilo
ELDERS 4.99

PLUS Kogelman
Borculoseweg 1
7261 BG Ruurlo

Tel. 0573 - 453552

Jean Louis Cevenne
Rood, wit,

wit half zoet of rosé
PerflesJk39"1.99

Doos 6 flessen a 75 cl.
ELDERS 14.34

doos 6 flessen

i i
Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

Plus:
de scherpste
ctieprijzen

Plus:
de scherpste
actieprijzen

Maridel
Mosselen

Excellent.
Bak 2 kilo

ELDERS 5.99

2 kilo

99

•k •

PLUS
Toppertjes
Wit, bruin of meergranen.
Vers uit eigen oven.
4 stuks NORMAAL 1.8O

4 stuks
naar keuze

OO

Plus:
de scherpste
actieprijzen

3 bakjps
naar keuze

Mora
Saté of gehaktballetjes
Diverse smaken.
3 bakjes a 160 gram
ELDERS 3.57-3.84

Heineken
Pils
Krat 24 flesjes a 30 cl.
ELDERS 9.49

Wij verkopen alléén alcohol aan personen vanaf 16 jaar.

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

7242 EC Lochem ^ÏÏL^Xzaterdag 8.00-20.00nzaterdag 8.00-20.00 - • 0573 „ 251056
MHIHHHR www.piussupermarkt.nl 1MHBHH

rbruikers. Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 september.
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS. Officiële Partner Eredivisie.
eredivisie*

s: PLUS



60 JAAR s.v. RATTI

Typisch s.v. Ratti

s.v. Ratti anno 2005

Een rustig en vredig dorpje, één
dot gas en je bent er door heen. Een
Heiligenbeeldenmuseum en een
pannenkoekenrestaurant lijkt het
enige wat de Kranenburg te bieden
heeft. Maar schijn bedriegt.

Rustig en vredig, dat is het in Kranen-
burg en dat wil iedereen graag zo
houden. Maar dat betekent aller-
minst dat het er doods en saai is, inte-
gendeel zelfs. Iedereen die een beetje
binding heeft met de Kranenburg
weet wel beter.

Wie voor het eerst kennis maakt met
deze vlek op de landkaart, vraagt zich
verbaasd af hoe het toch mogelijk is
dat zo'n klein dorpje (met slechts on-
geveer 300 inwoners) een bloeiende
voetbalvereniging heeft, terwijl bij-
voorbeeld de middenstanders er al-
lang het veld hebben moeten ruimen.

Wie s.v. Ratti kent, kent ook het ge-
heim van de vereniging. Want Ratti is
meer dan een club waar je een balletje
kunt trappen. Het is een ontmoetings-
plek voor jong en oud, in het veld,
langs de lijn en in de kantine. De be-
faamde Achterhoekse gemoedelijk-
heid kun je bij s.v. Ratti nog aan den

lijve ervaren. Geen koude drukte of
hooggespannen verwachtingen, maar
gezelligheid en saamhorigheid.
Dat geldt zeker voor de lagere senio-
renteams die op de zaterdag of zondag
spelen. "Als we de wei maar in kun-
nen!", daar gaat het om. Voor het eer-
ste elftal ligt dat natuurlijk iets an-
ders. Hoewel zij het afgelopen seizoen
helaas niet zo best gepresteerd heb-
ben, bleef de teamspirit uitstekend
overeind. Blessureleed, verhuizingen
en onregelmatige werktijden maak-
ten het er allemaal niet gemakkelijker
op dit seizoen. Toch moet het voor het
eerste elftal mogelijk zijn om in het
nieuwe seizoen mee te draaien als
"middenmoter" in de zesde klasse.
Aan de teamgeest zal het niet liggen.

En dan de dames! Twee seizoenen ge
leden nog glansrijk kampioen in de
vierde klasse en afgelopen seizoen
heel wat ervaringen rijker geworden
in de derde klasse. Ook voor de dames
is het afgelopen seizoen moeilijk ge-
weest, maar ze wilden het één seizoen
proberen: meedraaien in de derde
klasse. Tja, en daar kom je ze tegen,
die afgetrainde tegenstanders met een
gemiddelde leeftijd van om en nabij
de 20 jaar. Daar valt niet tegen op de

boksen als je een team hebt waar een
plekje wordt ingeruimd voor elke da-
me, die op de zondagmorgen een par-
tijtje wil voetballen.

Dat is nou typisch s.v. Ratti: er is plek
voor iedereen. Groot of klein, man of
vrouw, dik of dun, jong of oud. Ieder-
een doet mee. Dat geldt al helemaal
voor de jeugdspelers. Er wordt niet al-
leen gekeken naar voetballende kwali-
teiten, maar vooral naar de voetballer-
tjes zelf. Behendige spelertjes met veel
balgevoel spelen in één team met hun
vriendjes en vriendinnetjes die mis-
schien iets minder begaafde voetbal-
lertjes' zijn. Tijdens de trainingen
wordt er gekeken naar de mogelij khe
den, maar ook gelet op de behoeften
van ieder individueel spelertje. Sa-
menspel, sportiviteit, competitie, ver-
antwoordelijkheid, normbesef, het
zijn allemaal pijlers van het jeugdbe-
leid bij Ratti.

Wat verder typisch s.v. Ratti is, is de
drang om samen de schouders eron-
der te zetten. Saamhorigheid maakt
de vereniging sterk. Alles bij elkaar
maakt dat Ratti tot de vereniging die
het wil zijn. En wie daar bij wil horen
is natuurlijk van harte welkom!

Colofon:
Voor u ligt de speciale jubileumkrant uitgegeven ter gelegenheid van het 60-jarig
jubileum van s.v. Ratti uit Kranenburg. De jubileumkrant bevat allerlei infor-
matie over s.v. Ratti toen en nu. De jubileumkrant verschijnt in de week van
de jubileumviering van s.v. Ratti als bijlage bij Weekblad Contact. De redac-
tie van deze krant is in handen geweest van de redactie van de Scrimmage,
het clubblad van s.v. Ratti.

Aan deze speciale uitgave hebben meegewerkt:
Annemie Nijhof, Eelke van Ark, Emmy Eggink, Hanneke Nijenhuis, Martin Heuvelink, Jan Kies-
kamp, Jan Waarle, Freerk Boekelo, Mario Roelvink en Drukkerij Weevers. Daarnaast hebben alle
adverteerders in deze jubileumkrant de uitgave van deze jubileumkrant mede mogelijk ge-
maakt, waarvoor zeer veel dank!

Redactie jubileumkrant s.v. Ratti

De activiteitencommissie
van s.v. Ratti
De G.Z.N. is een activiteitencom-
missie die al een tiental jaren be-
staat binnen s.v. Ratti. De naam is
eigenlijk ontstaan net als die van
B.Z.N. De commissie kon zo gauw
niet een leuke naam bedenken.
Aan de slag gaan als Groep Zonder
Naam is dan een prima alternatief.
Tegenwoordig is de naam G.Z.N. ge-
heel ingeburgerd in de vereniging.
Nu nog een andere naam beden-
ken is dan ook niet nodig. De G.Z.N.
is een begrip.

Sinds de oprichting heeft de G.Z.N,
een wisselende bezetting gehad. Des-
ondanks is de G.Z.N. altijd een van de
meest gezellige commissies gebleven.
Maar ja, dat kan ook niet anders als je
alleen maar leuke activiteiten organi-
seert. Er wordt op zijn tijd natuurlijk
serieus gewerkt, maar daarnaast
wordt er ook enorm veel gelachen tij-
dens vergaderingen en andere bijeen-
komsten.

Op dit moment vormen de volgende
enthousiaste vrijwilligers de Groep
Zonder Naam: Jan Berrevoets, Guido
Mullink, André Balvert, Leo Wissink,
Sander Roelvink, Ingrid en Richard
Ooms, Hans Grube en Martin Heuve-
link.
Gezien de samenstelling is de G.Z.N.
eigenlijk nog op zoek naar een aantal
dames die de gelederen willen verster-
ken. Dus dames, mochten jullie inte-
resse hebben, laat dan wat van je ho-
ren.

De G.Z.N. organiseert elk jaar de vaste
activiteiten zoals de Grote Clubaktie,
het onderling toernooi, het six-toer-
nooi, het dart-kampioenschap. Daar-
naast wordt de G.Z.N. ingeschakeld bij
incidentele activiteiten. In het verle-
den werden er nog meer activiteiten
georganiseerd, maar tegenwoordig
worden verenigingsactiviteiten steeds
minder bezocht. Iedereen heeft steeds
vaker andere dingen te doen. Daar-
door hebben mensen vaak minder
vrije tijd. Het motto van de G.Z.N, is
dan ook: niet te veel activiteiten, maar
wel goed en gezellig.

Dit jaar is voor s.v. Ratti een bijzonder
jaar. Het kunnen vieren van het 60-ja-
rig jubileum is niet niks. De G.Z.N,
heeft ter gelegenheid van het jubile-
um een leuk en passend programma
in elkaar gezet. Naast de speciale uit-
gave van deze jubileumkrant, een
clubfoto met alle leden in clubtenue,
de officiële opening van de kleedka-
mers, een aantal jeugdfestiviteiten en
een verloting moet de feestavond op
10 september een spektakel worden
met een live band en een bijzondere
act.

De G.Z.N. feliciteert s.v. Ratti van harte
met haar 60-jarig jubileum en wenst
alle leden een prachtig jubileumfeest
toe. Aan het enthousiasme en de inzet
van de G.Z.N. zal het niet liggen.

JUBILEUM
PROGRAMMA:

in de week voor 10 september
Speciale uitgave van een Jubileumkrant

in omgeving Vorden.

Verloting ter gelegenheid van
60 jaar s.v. Ratti en renovatie
van de kleedaccommodatie.

Lotenverkoop huis aan huis op 27 augustus 2005.

10 september 2005

Spectaculaire feestavond op het Ratti-complex
voor leden, sponsoren en overige genodigden,

m.m.v. The Avalanche en speciale act. „f

£T=
Unieke opening van de kleedkamers

Tal van jeugdfestiviteiten rond het jubileum



Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel. (0575) 55 13 84

Dreiumme 31-33 - Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

\ ROOSENSTEIN / Comfortabele kleding
^\mm / voor de sportieve

\^/ man en vrouw
Burgemeester Galleestraat 12

7251 EB Vorden • Telefoon (0575) 55 38 79

* i|
DIE MCI

Burg. Galleestraat 38, 7251 EC
Tel. (0575) 55 57 67 Fax (0575) 5

- salades

- belegde broodjes

_ _— - buffetten

- brood

S - gebak

ĵe£2 - Leonidas bonbons

/ CAFÉ - RESTAURANT - BILJART - div. zalenV

www.deherbergvorden.nl

Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon (0575) 55 22 43

feliciteert de

s.v. Ratti met haar

60 jarig jubileum

Bez/t of huurt tf een woning van
15Ja a r of ouder?
Laat dan dit jaar uw binnen- en/of buitenonderhoudsschilderwerk door
de schilders van Boerstoel uitvoeren tegen het lage btw-tarief van

slechts 6% Lp,v. 19%,

S C H I L D E R S B E D R I J F

BOERSTOEl BV
Schilderwerk • Beglazing • Wandafwerking • Spuitwerk

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

e-mail: info@boerstoel.nl - www.boerstoel.nl

Barendsen Vorden bv

NetwerkwegS

7251 KV Vorden

T 0575551261

F 0575 551040

E henri@barendsen-vorden.nl

T 0575554082

F 0575554126

E hvp@hetnet.nl

Barendsen Vorden bv

Zutphenseweg 15

7251 DG Vorden

T 0575 552159

F 0575 552558

E frits-barendsen@zonnet.nl

Vol°P in beweging

jtchPC
Het vertrouwde adres voor:
* Wasmachines, drogers en afwasmachines
* Televisie, radio, dvd en schotel
* Klein huishoudelijk
* Computer en randapparatuur *

netwerkomgevingen

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
7251 DG Vorden
Tel : 0575-5512^24

J^r j

II Canal* dealer
ASTRA,,

fCt*

DutchPC-Electronics
Brummen-Vorden

PROFILZ
DE FIETSSPECIALIST

DORPSSTRAAT 12, VORDEN, TEL. (0575) 55 13 93
SPITTAALSTRAAT 34, ZUTPHEN, TEL. (0575) 51 95 26

feliciteert mei haar

SAMEN.

WIM B
M - 9 T - * - 1 - 1 - te

voor DOEL- treffend installatiewerk

Kantoor en werkplaats:
Enkweg 9, Vorden
Tel: 0575 - 552627

- gas- en watertechniek

kunt stof dakbedekking

ventilatie in stallen

sanitair

elektrawerk

cv - installaties

onderhoud cv

zinkwerk
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Jeugdafdeling s.v. Ratti

Ratti jeugd actief op meerdere fronten

De beginjaren
Na de oprichting in 1945 speelde s.v.
Ratti al snel met een tweetal jeugd-
teams (A- en B-junioren) in de competi-
tie. In de beginjaren was het Laus Wol-
bert die zich over de jeugd ontfermde.
Vanaf 1957 werd broeder Canutus
Schilder jeugdleider binnen de vereni-
ging. Broeder Canutus groeide uit tot
hét boegbeeld van de jeugdafdeling.
Een man die, in die tijd, een belangrij-
ke rol heeft gespeeld in het voortbe-
staan van s.v. Ratti. Onder zijn bezie-
lende leiding groeide de jeugdafde-
ling, en zorgde hij in de beginjaren 70
voor de eerste kampioenschappen met
de B- en C-junioren. In 1975 stopte
broeder Canutus met zijn activiteiten
voor s.v. Ratti omdat zijn gezondheid
het niet meer toeliet. Broeder Canutus
verliet het klooster in de Kranenburg
en vertrok naar Weert. Hij bleef echter
wel goed op de hoogte van het wel en
wee van de vereniging en werd nog re-
gelmatig door de toenmalige jeugdlei-
ders van Ratti opgehaald als er een bij-
zondere activiteit plaats vond. Bij elk
bezoek dat Broeder Canutus bracht
aan Ratti had hij de vaste uitspraak:
"Laat voor alles de aandacht uitgaan
naar de jeugd."

Door de jaren heen
S.v. Ratti heeft door de jaren heen een
wisselende bezetting gehad wat be-
treft het aantal jeugdteams per sei-
zoen. Seizoenen waarin maar met
twee jeugdteams gespeeld kon wor-
den kwamen voor, maar ook seizoe-
nen met een volledige bezetting (van
de F-pupillen tot de A-junioren en
soms zelfs twee teams in dezelfde leef-
tijdsgroep) waren niet vreemd.
In de kleine kern Kranenburg is het
potentieel aan voetballers in verhou-
ding natuurlijk gering. Toch is de aan-.
trekkingskracht van de vereniging
groot, getuige het aantal jeugdspelers
dat uit de kern Vorden komt. Families
die hun 'roots' in Kranenburg hebben
liggen, maar nu in Vorden wonen, we-
ten de weg nog steeds te vinden naar
s.v. Ratti. Daar ligt ook de kracht van
de vereniging: "saamhorigheid en ver-
bondenheid" zijn hierin twee sleutel-
woorden.
De laatste jaren heeft s.v. Ratti elk sei-
zoen zo rond de 75 jeugdspelers. Met
deze jeugdspelers kunnen meestal zes
verschillende jeugdteams deelnemen
aan de competitie.

Basisschool "De Kraanvogel"
De nieuwbouw van basisschool De
Kraanvogel in 1986 naast de Ratti-vel-
den had destijds een positieve uitwer-
king op het jeugdledental van de ver-
eniging. Tot op heden heeft De Kraan-
vogel die positieve rol voor s.v. Ratti be-
houden. De prettige samenwerking,
op allerlei gebied, met de school en de
verbondenheid van het hoofd van de
school met s.v. Ratti spelen hierin een
grote rol.
Een goed voorbeeld van de wisselwer-

king tussen s.v. Ratti en De Kraanvogel
is de bouw van de gymzaal bij de basis-
school in 1998. Veel leden van s.v. Rat-
ti werkten in hun vrije tijd belange-
loos mee om de gymzaal te kunnen
realiseren. Basisschool De kraanvogel
heeft sinds 1998 de beschikking over
een eigen gymzaal en tot op de dag
van vandaag kunnen de pupillen van
Ratti, met name in de wintermaan-
den, gebruik maken van dezelfde
gymzaal. Dit geldt voor zowel de trai-
ningen door de week als de wedstrijd-
jes op zaterdag.

Jeugdcommissie
De stuwende kracht achter de gehele
jeugdafdeling is de jeugdcommissie.
Door de jaren heen is het de vereni-
ging steeds weer gelukt om elk team
met vaste trainers en leiders te bezet-
ten. Voor de jeugdspelers is dit erg
prettig. De trainers en leiders die door
de week de trainingen verzorgen,
gaan op zaterdag ook mee met de wed-
strijden. Zo ontstaat een grote verbon-
denheid met elkaar.
De teams hebben ook allemaal een
aparte trainingstijd en avond en kun-
nen dan beschikken over een com-
pleet trainingsveld met alle benodig-
de faciliteiten. Alle trainers en leiders
vormen samen het overlegorgaan bin-
nen de jeugdafdeling. Zij stippelen sa-
men met het bestuur het beleid uit.
Tijdens de jeugdvergaderingen komen
alle ins en outs van elk team aan de or-
de. Zo krijgt elke trainer en elke leider
een goed beeld van alle teams, waar
hij of zij in de toekomst zijn of haar
voordeel mee kan doen.
De vereniging stelt de jeugdtrainers
ook in de gelegenheid om cursussen
te volgen bij bijvoorbeeld de Koninklij-
ke Nederlandse Voetbal Bond. In de af-
gelopen jaren hebben een aantal trai-
ners gebruik gemaakt van deze moge-
lijkheid en met succes een diploma of
certificaat behaald. Verder staan de
jeugdtrainers en leiders een aantal ke
ren per seizoen zelf op het trainings-
veld om onder deskundige leiding sa-
men oefenstof voor de jeugd uit te
werken en in de praktijk te brengen.
Ook kunnen jeugdleiders kennis op-
doen door elders demonstratietrainin-
gen te bezoeken.

Jeugdbeleid
Omdat elk team eigen trainers en lei-
ders heeft, is een rode draad binnen
de jeugdafdeling op het gebied van
training en begeleiding van groot be-
lang. Daarom is de vereniging enkele
jaren geleden overgegaan tot het aan-
trekken van een jeugdcoördinator. De
trainers en leiders hebben samen met
de jeugdcoördinator een structuur
ontwikkeld die past binnen de filoso-
fie van de vereniging. Deze structuur
vormt een rode draad binnen de
jeugdafdeling die voor alle teams aan-
gehouden wordt. Dit geldt voor de ma-
nier van trainen, de wijze van begelei-
den, het gedrag van de spelers (wat

kan wel en wat kan niet), fairplay,
sportiviteit et cetera.

Uitgangspunt van het jeugdbeleid is
om de spelvreugde van de jeugdspe-
lers zo groot mogelijk te laten zijn, zo-
dat alle spelers echt plezier in het
voetballen hebben/krijgen en dit ook
houden. Daarnaast proberen de trai-
ners en leiders natuurlijk ook om hun
team naar vermogen te laten preste-
ren. Uitgangspunt hierbij is wel dat al-
le spelers zoveel mogelijk aan spelen
toekomen.

Naast de normale trainingen en com-
petitiewedstrijden is er ook aandacht
voor andere jeugdactiviteiten binnen
de vereniging: Zo worden er speciale
trainingsdagen en extra trainingen ge
organiseerd. Elk jaar nemen alle
jeugdteams deel aan de eigen Ratti-
toernooien en een vast onderdeel van
elk voetbalseizoen is de seizoensafslui-
ting.
De seizoensafsluiting wordt per team
georganiseerd door de trainers en lei-
ders zelf. Bij de junioren wordt vaak
een barbecue georganiseerd. De laat-
ste jaren is het organiseren van een
darttoernooi ook in trek. De pupillen
sluiten meestal af met een wedstrijd
tegen de ouders, broers en zussen. Dit
is elk jaar een hele happening. Al we
ken van te voren wordt er binnen de
families over gesproken. Wie gaat er
winnen en met hoeveel doelpunten
verschil?
Het jeugdbeleid van s.v. Ratti heeft als
belangrijk resultaat dat er onderweg
weinig afvallers zijn. De meeste spe
Iers beginnen bij de F-pupillen en
doorlopen-daarna alle jeugdteams.

Doorstroming naar de senioren
Het jeugdbeleid binnen s.v. Ratti is er
natuurlijk ook op gericht om de
jeugdspelers voor te bereiden op de
overgang van de junioren naar de se
nioren. Een stap die bij s.v. Ratti vaak
extra moeilijk is, omdat de vereniging
al een behoorlijk aantal jaren geen A-
junioren team heeft. Een probleem
dat zich overigens de laatste jaren ook
aandient bij grotere verenigingen.
De belangrijkste oorzaak is dat spelers
een bijbaantje krijgen op zaterdag en
daardoor niet meer beschikbaar zijn.
Verder is het gaan spelen op zondag
(voor de meeste spelers is dit 's mor-
gens) niet aantrekkelijk. De jeugd gaat
op zaterdagavond (lees zaterdagnacht)
graag en vaak "stappen". Het vooruit-
zicht van een voetbalwedstrijd op zon-
dagmorgen is dan niet aantrekkelijk.
Naast de genoemde oorzaken spelen
ook enkele leden uit geloofsovertui-
ging niet op zondag.
Toch heeft de vereniging een aantal
mogelijkheden om de spelers op een
goede manier door te laten stromen
van de junioren naar de senioren. Spe
Iers mogen (met dispensatie van de
KNVB) een jaar langer bij de B-junio-
ren spelen. Hierdoor wordt de over-
stap naar de senioren minder groot.
Ook is het van groot belang dat er bin-
nen de senioren zondagafdeling
teams worden gecreëerd waarin de
jeugdspelers, die doorgaans een jaar
te vroeg naar de senioren gaan, goed
worden opgevangen en zich thuis
gaan voelen. Daarnaast heeft s.v. Ratti
de mogelijkheid om spelers op zater-
dag en bij de dames te laten voetbal-
len.

Meisjesvoetbal
De damesafdeling maakt al een lange
tijd onderdeel uit van de vereniging.
In het seizoen 1976-1977 startten de
dames in competitieverband. De door-
stroming van meisjes uit jeugdteams
naar de damesafdeling begint inmid-
dels vaste vormen aan te nemen. De
laatste jaren wordt de inbreng van de
meisjes binnen de jeugdafdeling bo-
vendien steeds groter. Een ontwikke
ling die binnen de vereniging toege

juicht wordt. De meisjes mogen tot en
met de B-junioren samen met de jon-
gens spelen. Daarna maken ze de over-
stap naar de dames. Een jeugdteam
met 4 meisjes is binnen s.v. Ratti al-
lang geen uitzondering meer. Er is al
eens gesproken om een compleet
meisjes juniorenteam te creëren. Tot
op heden is dit niet gebeurd, omdat
het voor het leerproces van de meisjes
ook goed is om zo lang mogelijk met
de jongens te spelen. Bij de allerjong-
sten, binnen de pupillenteams, wor-
den af en toe wel meisjesteams ge
vormd. In het seizoen 1991-1992 wer-
den de Fl-pupillen van Ratti glansrijk
kampioen. Dit team bestond volledig
uit meisjes!
Dat de ontwikkeling van het meisjes-
voetbal bij s.v. Ratti niet stil staat is
ook de KNVB niet ontgaan. In de afge
lopen jaren zijn een aantal Ratti-meis-
jes geselecteerd voor de selectieteams
van de KNVB. De geselecteerde meisjes
nemen deel selectietrainingen, selec-
tiewedstrijden, oefenstages van 3 da-
gen en zelfs soms een oefenstage in
Engeland. Een mooie ervaring voor de
meisjes en een stimulans voor de ove
rige meisjes om er vol tegen aan te
gaan.

Samenwerking met De Graafschap
In 2001 heeft s.v. Ratti, samen met een
groot aantal andere verenigingen in
de regio, een convenant afgesloten
met Vereniging Betaald Voetbal (vbv)
De Graafschap.
Doelstelling van dit convenant is dat
De Graafschap en de regionale ama-
teurclubs door middel van samenwer-
king willen werken aan het verbeteren
en verhogen van het algehele regiona-
le voetbalniveau.
Voor s.v. Ratti betekent dit dat men
workshops en thema-avonden, georga-
niseerd door De Graafschap, kan be
zoeken. De demonstratietrainingen
voor jeugdteams (technische onder-
steuning) worden door de jeugdtrai-
ners en leiders het meest bezocht. Ver-
der krijgt de vereniging elk seizoen 75
toegangskaarten voor hun jeugd-
teams om een thuiswedstrijd van De
Graafschap te bezoeken. Daarnaast ko-
men voetbalscouts van De Graafschap
wedstrijden bekijken van de verschil-
lende jeugdteams om te kijken of er
nog voetbaltalentjes rondlopen op de
velden van s.v. Ratti.
Ook worden onze pupillenteams re
gelmatig uitgenodigd om als team
van de week bij een thuiswedstrijd van
De Graafschap aanwezig te zijn. De
spelers mogen dan voor aanvang van
de wedstrijd met vlaggen het veld op.
Tijdens de rust nemen dezelfde speler-
tjes deel aan een spelonderdeel op het
veld. Voor de spelertjes is het natuur-
lijk een hele ervaring om in een groot
stadion met veel publiek het veld op te
mogen.

Vernieuwingen
Ook s.v. Ratti staat open voor vernieu-

wingen. Een voorbeeld daarvan is de
samenwerking die is ontstaan met v.v.
Vorden. Zoals al eerder vermeld heb-
ben ook de grotere verenigingen soms
moeite om een A-junioren team op de
been te brengen. Na een lange voorbe
reiding en diverse gesprekken beslo-
ten v.v. Vorden en s.v. Ratti een samen-
werking aan te gaan voor hun jeugdaf-
delingen.
De doelstelling van dit samenwer-
kingsverband was om de jeugdspelers
van beide verenigingen in de gelegen-
heid te stellen om met leeftijdsgeno-
ten (t/m de A-junioren) en onder goede
begeleiding en faciliteiten te trainen
en te voetballen. In het seizoen 2002-
2003 namen de A- en B-junioren van
beide verenigingen samen deel aan de
competitie. Een seizoen dat veel ener-
gie heeft gekost van trainers, leiders
en bestuursleden. In de loop van het
seizoen bleken de verschillen (cultuur,
structuur etc.) tussen de verenigingen
groter dan vooraf werd gedacht. Het
positieve is wel dat de verenigingen,
door al die gesprekken en een seizoen
praktijkervaring, elkaar beter hebben
leren kennen.
De samenwerking heeft tot op heden
niet weer geleid tot het samen laten
spelen van een team in de competitie.
Het uitgangspunt is dat beide vereni-
gingen eerst bekijken of ze de teams
zelf rond kunnen krijgen, alvorens
wordt gekeken naar samenwerking.

Sponsoren
De lokale ondernemers weten de
jeugdafdeling van s.v. Ratti al vele ja-
ren te vinden^ Hun sponsorbij dra^e
maakthet mogelijkde.teams naar bui-1
ten toe een mooie-uitstraling te geven j
in de vorm van shirts, sporttassen of
zelfs een compleet tenue. Ook financi-
ële giften maken het voor s.v. Ratti mo-
gelijk om iets extra's te doen voor de
jeugdspelers. Dergelijke inkomsten
worden benut voor het organiseren
van trainingsdagen, seizoensafsluitin-
gen en andere jeugdactiviteiten.
Al jaren kan de jeugdafdeling steunen
op een aantal vaste (shirt)sponsoren,
te weten Schildersbedrijf Peters, Pizza
Shoarma Asya Restaurant, Boomkwe
kerij Lucassen, Bertus Waarle (Kranen-
burg).

"s.v. Ratti volop in beweging"
"S.v. Ratti, volop in beweging". Dat
staat te lezen op één van de reclame
borden rondom het hoofdveld. Deze
slogan geldt zeker voor de jeugdafde
ling van Ratti. Elke seizoen staan er
weer gemotiveerde en enthousiaste
trainers en leiders klaar om de jeugd-
teams te trainen en te begeleiden en
elk seizoen staan de jeugdspelers weer
te popelen om aan de competitie te be
ginnen. Kortom: s.v. Ratti heeft een
jeugdafdeling die bruist van energie
en niet meer weg te denken is uit Kra-
nenburg.

Ratti Cl - seizoen 2004/2005
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Voetbalvereniging Vorden feliciteert
gtti met haar 6o-jarig juèiteum

www.elberinkgroengroep.nl

Bloemsierkuns t

Elbrink

Planten Alléén!

Vorden

Warnsveld

tel. (0575) 55 14 36 Fax (0575) 55 10 75
• Bloemsierkunst Elbcrink Warnsveld • Bloemsierkunst Elberink Vorden

• Hydro Elberink Vorden • Elberink Groenverhuur

ME DO
Loon- Grond en Straatwerk

Onsteinseweg 2 7251 ML Vorden (Medler)
(0575) 55 68 70

"Medo geeft de landbouw een karakter!"

levering van: - Ophoogzand
- Tuinaarde
- Mengkorrelmix 0-6
- Gebroken puin
- Grind
- (Sier-) klinkers
- Bestratingsmateriaal

Tevens voor al uw landschapswerken kunnen wij u
van dienst zijn: - Poelen graven

- Hout versnipperen
- Laanbomen snoeien
- Maaiwerkzaamheden

Kerkstraat 3
Btstro De Rotonde feliciteert 7251 BC Vorden

Rattime.haar60-jarigjubileum Te,.,o575,55,5,9

• Dagmenu € 7,75 afhalen € 6,50

• Sfeervolle bistro

• Zonnig terras, buiten eten mogelijk! di. 12.iV - 22.» uur

• Italiaanse IJssalon (18 smaken schepijs) wo. t/m za. 10.*' - 22.» uur

zo. 11.10 - 22." uur

Zutphenseweg 8 • Vorden
• Telefoon (0575) 55 24 26

Markt 21 • Zelhem
• Telefoon (0314) 62 37 06

the

Dorpsstraat 1 1 Vorden telefoon 551373

uw
AMBACHTELIJKE

BAKKER DIE ALLES

ZELF BAKT

l! S

Een huis kopen of bouwen?
Voor de beste hypotheek gaat u

naar de nummer l in hypotheken.

Rabobank

WEULEN KRANENBARG

* sierbestrating

* tuinhout

* bielzen

* blokhutten

* tankstation

* brandstoffenhandel

Ruurloseweg 45a

Vorden
Tel. (0575) 55 12 17

Enkweg 1a

Vorden
TeU(0575) 55 18 11

www. weuleri kranen foarg.nl

VAN ZEEBURG
& VISSER

ZUTPHENSEWEG 31 - VORDEN -

TEL. AFD. ASSURANTIE/HYPPOTHEKEN (0575) 55 15 31

TEL. AFD. MAKELAARDIJ (0575) 55 43 50

WWW.VANZEEBURGVISSER.NL

Uw vertrouwde adres in Vorden

Bemiddeling bij:

- AAN- EN VERKOOP ONROEREND GOED

- TAXATIES

- HYPOTHEKEN üd van

- PENSIOENEN

EN ALLE VERZEKERINGEN

MET DESKUNDIG ADVIES
NVM
MAKI l AAM

SPEELGOED

HUISHOUD- EN

KADOSHOP

LEKTUUR
SUETERS

HOBBY ARTIKELEN

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566



60 JAAR s.v. RATTI
Op pad met Laurens en Bart
Het gehele Ratti-complex ziet er
verzorgd uit. De Ratti-velden liggen
er bij als een biljartlaken. En dat
gebeurt niet vanzelf. Bart Nijhof en
Laurens Bleumink heten de verant-
woordelijken. Zij verzorgen ge-
broederlijk een zeer groot gedeelte
van het onderhoud van de Ratti-ac-
comodatie.

Wekelijks onderhoud
Voetballers kijken vaak alleen naar
hoe een veld erbij ligt. De werkzaam-
heden die nodig zijn om een veld in
goede conditie te houden, gaan aan de
meeste voetballers voorbij. Bijna altijd
ligt de accommodatie van s.v. Ratti er
goed bij.
De hoeveelheid veldonderhoud wordt
vaak flink onderschat. Bij warm en
droog weer moet er geregeld gemaaid
en gesproeid worden. Het maaien van
de Ratti-velden wordt gedeeltelijk ge-
daan door Hoveniersbedrijf Bleumink.
Het andere gedeelte maaien de onder-
houdsmannen van Ratti zelf (met hulp
van 'jonggediende'Jesper Schmitz). Op
jaarbasis worden er vele uurtjes ge-
maakt op en achter de maaier.
Naast het maaien van de grasmat
vergt ook het beregenen van-ée velden
de nodige tijd. Bij Ratti moeten drie
velden nat gdkouden worden bij
warm en zonnig weer. Dat betekent
voortdurend (ver)slepen van de sproei-
installatie. Voorheen werd er altijd ge-
sproeid met (koppel)buizen. Dat bete
kende om de 3 uur alle buizen versie
pen, alles weer aankoppelen en de in-

MHÉiMiP4Vi£r-aanzetten. En dat ook
nog op drie velden. Tegenwoordig is
dat beter geregeld, met een grote
sproeier, een goede pomp en wat slan-
gen zijn Bart en Laurens veel sneller
de velden rond. Maar toch, het moet
wel gedaan worden anders komt het
niet goed met de groene velden.
Ook het schoonhouden van de accom-
modatie vergt daarnaast de nodige
tijd; weggewaaide rommel opruimen,
het aanvegen van het terras, stoelen
en tafels neerzetten. Om al deze werk-
zaamheden te kunnen verrichten zijn
Bart en Laurens dan ook vele uurtjes
in de week bij Ratti te vinden.

Maandelijks/jaarlijks onderhoud
Naast het gebruikelijke onderhoud
zijn er ook werkzaamheden die wat
minder vaak voorkomen. Een voor-
beeld hiervan is het bezanden van de
velden. Dit werk wordt voor een groot
deel verzorgd door een extern bedrijf,
maar Bart en Laurens zijn altijd aan-
wezig om de nodige hand- en span-
diensten te verrichten. Bovendien
moeten de werklui natuurlijk tijdig
voorzien worden van een bakkie kof-
fie en wat lekkers.
Verder moet er jaarlijks gesnoeid wor-

Laurens Bleumink en Bart Nijhof druk in de weer

den rond de Ratti-velden. En denk bij-
voorbeeld ook eens aan het onder-
houd van de kleedkamer, het onder-
houd van de kantine, het onderhoud
van de doelpalen en de ballenvangers,
het beheren en onderhouden van alle
(sport)materialen. Allemaal werk-
zaamheden die van belang zijn om de
club draaiende te houden. Allemaal
werkzaamheden waarbij Bart en Lau-
rens altijd present zijn.

Toernooien bij SV Ratti:
Ieder jaar weer worden er verschillen-
de toernooien georganiseerd bij s.v.
Ratti (3-weekeinden toernooien, on-
derlinge kampioenschap, het sixtoer-
nooi, schoolvoetbaltoernooi). Om de
verschillende toernooien mogelijk te
maken moet vooraf veel werk verzet
worden. De toernooicommissie leidt
alles in goede banen en altijd zijn Bart
en Laurens in de buurt om hun dien-
sten aan te bieden. De toernooicom-
missie maakt daarvan gretig gebruik.

Sponsoren werven
Beide Ratti-mannen in hart en nieren
zijn van meerdere markten thuis. Bart
en Laurens verrichten niet alleen on-
derhoudswerkzaamheden voor s.v.
Ratti. Ook op andere fronten bewijzen
ze allebei waardevolle verenigings-
mensen te zijn. Zo organiseert Lau-
rens Bleumink al jaren een gezellige
en goedbezochte klaverjascompetitie.
Bart Nijhof is geknipt in het werven
van sponsoren. Bart werkt bij Installa-
tiebedrijf Wiltink in Vorden en kent
daarom veel ondernemers uit Vorden
en omgeving. Regelmatig wipt Bart bij
een ondernemer binnen voor een in-
stallatieklus of om een praatje te ma-
ken. Uiteraard is dan ook s.v. Ratti
vaak onderdeel van het gesprek. De
mogelijkheid van sponsoring blijft
binnen zo'n gesprek niet achterwege.
Vele plaatselijke en regionale onderne

mers dragen s.v. Ratti een warm hart
toe en zijn daarom bereid om s.v. Rat-
ti te sponsooren. Ondernemers die
niet meteen overgaan tot het onder-
steunen van de vereniging doen vaak
de aankondiging in de toekomst wel
wat te willen doen. En Bart? Die grift
dergelijke uitspraken in het geheugen
om een jaar later de betreffende on-
dernemer nog maar weer een te be
zoeken om ze te herinneren aan de be
lofte die ze gedaan hebben.
Bart heeft al heel wat sponsoren bin-
nen gebracht bij s.v. Ratti. Rondom het
eerste veld hangen een groot aantal re
clameborden van sponsoren die Bart
aan de club heeft weten te binden.

Grote projecten
Om het hoofdveld van Ratti op te kun-
nen sieren met een fraai elektronisch
scorebord moesten ook de nodige
sponsoren gezocht worden. Zonder
sponsorbijdrage geen scorebord. Toen
de sponsoren geregeld waren moest
het geheel nog in een frame gezet wor-
den, en verankerd worden in de
grond. Dat hele traject heeft ook weer
heel wat uurtjes tijd gekost van Bart
en een aantal andere vrijwilligers. Het
resultaat mag er zeker wezen!
Hetzelfde geldt voor de renovatie van
de kleedkamers. Bart en Laurens heb-
ben hier samen met tal van andere en-
thousiaste en betrokken verenigings-
mensen zeer veel uren vrije tijd inge
stopt. Het eindresultaat is zo fraai ge
worden dat sommige voetballers te
genwoordig liever in de kleedkamer
vertoeven dan op het veld.
Kortom: Bart en Laurens zijn onmis-
baar en onbetaalbaar voor een vereni-
ging zoals s.v. Ratti. Zonder alle ande
re vrijwilligers te kort te doen, verdie
nen deze twee bijzondere vrijwilligers
het om in het zonnetje gezet te wor-
den voor alle werk dat ze voor s.v. Rat-
ti verzetten. Petje af!

Henk Kappert bijna veertig
jaar trouwe Rattiaan

Als kind woonde hij in Kranenburg
maar mocht hij niet bij s.v. Ratti
voetballen, toen hij tegen de dertig
liep en in Vorden woonde wel. Van-
af dat moment is Henk Kappert
(69) altijd een trouwe Rattiaan ge-
weest. Eerst als voetballer bij de za-
terdagcompetitie tegenwoordig
nog steeds als vrijwilliger in de
kantine en bezorger van clubblad
Scrimmage.

'Ik mocht als kind niet bij Ratti omdat
de vereniging toen nog officieel een
rooms-katholieke sportclub was, ter-
wijl wij van huis uit hervormd waren.'
vertelt Henk. Voetballen deed hij als
puber dan ook bij v.v.Vorden. Later
kwam Henk en zijn vrouw als pasge
trouwd stelletje in de Zutphense wijk
De Hoven terecht en daar woonden zij
driejaar. Toen het jonge gezin in 1966
terugverhuisde naar Vorden wist Henk
meteen waar hij wilde voetballen:
'Toen ben ik bij Ratti gekomen. Opde

; '(forti ph ïk Jtot mijn

In de tijd dat Kappert begon bij s.v.
Ratti werd er over het algemeen niet
echt getraind: 'Dat was nergens zo.
We konden in die dagen bijvoorbeeld
makkelijk van Beltrum winnen. Toen
het trainen bij de clubs hier in de
buurt steeds sterker opkwam zag je
dat veranderen. In Olde Kotte, vlakbij*
Dinxperlo en de grens, hebben we
toen wel eens om de oren gehad met
18-1. Maar met 'de zaterdag' hebben
we eigenlijk nooit serieus getraind,
meer voor de lol af en toe.' Henk Kap-
pert heeft nooit een kampioenschap
meegemaakt bij Ratti, maar het voet-
ballen was dan ook altijd belangrijker
dan het winnen, Henk: 'Die instelling
is ook altijd de opzet van Ratti ge
weest'.

Henk speelde door de jaren heen in al-
lerlei posities. 'De laatste jaren speel-
de ik in de verdediging, maar ik ben
ook wel eens spits geweest of midden-
velder. Ik ben het hele veld zo'n beetje
wel over gehuppeld.' In de tijd dat hij
bij Ratti speelde heeft Henk velen zien
komen en gaan, 'De zaterdag had op
een gegeven moment drie of zelfs wel
vier teams. Dat is helemaal teruggelo-
pen tot een. Veel mannen stopten er
ook mee wanneer ze een gezin kre-
gen, of zo rond hun vijfendertigste.
Anderen hingen de voetbalschoenen
rond hun vijftigste aan de wilgen. Ik
heb daar nooit wat van moeten weten.
Als je sport, blijf je tenslotte ook lan-
.ke

volgehouden. Dan heb je op zondag
ook een dagje vrij voor het gezin hè?'

Het enige veld van Ratti bevond zich
toen nog op de plaats waar nu het oe
fenveld en basisschool De Kraanvogel
liggen. Douches waren er toen nog
niet: 'Een bakje water, daar kon je het
mee doen!' vertelt Henk, 'We hadden
aan die kant ook wel een gebouwtje
met twee kleedkamers - een voor ons,
een voor de tegenstander - maar daar
paste verder hooguit een hokje voor de
scheidsrechter in. Dat was heel Ratti,
toentertijd' Een kantine was er dus
ook niet, maar dat neemt volgens
Henk Kappert niet weg dat de 'derde
helft' in die dagen minstens zo belang-
rijk was als nu: 'Toen we nog geen kan-
tine hadden gingen we altijd naar
Schoenaker, daar zat Bernard toen nog
op. We moesten daar gewoon altijd
even heen met het team: napraten,
moppen tappen en pas tegen een uur
of zes, zeven weer naar huis. Ook toen
Ratti later naar de andere kant van de
weg verhuisde en we een kantine kre
gen gingen we altijd nog even naar
Schoenaker. Tot het verkocht werd,
toen veranderde het allemaal.'

En Henk Kappert is dan ook na zijn af-
scheid negen jaar geleden niet stil blij-
ven zitten: hij speelt zaalvoetbal met
de buurt, hij doet nog mee aan toer-
nooien en heeft daarnaast op allerlei
gebieden interesses. 'Zo breng ik zes
dagen lang 's ochtends de krant rond.
Een uurtje fietsen, maar je blijft in be
weging hè? Je moet er iets voor doen.'
Daarnaast staat hij ook nog regelma-
tig in de kantine van Ratti en brengt
hij iedere paar maanden het clubblad
Scrimmage rond. Of het nog niet ge
noeg is denkt Henk Kappert erover
om komend seizoen af en toe weer
eens mee te gaan trainen bij Ratti.
Henk: 'Jan van Bommel vroeg me
laatst of ik niet zin had om weer bij
een team te komen voetballen. Maar
ach, ik weet niet of ze nou wel zitten
te wachten op een vent van 69, en ik
wil toch ook het vrijwilligerswerk blij-
ven doen.
Ik denk er wel over om straks in het
nieuwe seizoen wel weer een beetje
mee te gaan trainen, voor de lol en om
fit te blijven.' Op zondag gaan voetbal-
len ziet hij sowieso niet erg zitten:
'Dat wordt moeilijk: op zondag kook
ik namelijk altijd!'

Falco IJben (8): 'De wedstrijdjes zijn het leukst'
De jeugdafdeling van Ratti bloeit
volop. Wat vinden de jonge spelers
zelf van hun vereniging? Falco IJ-
ben, die komend seizoen bij de E-
ties gaat voetballen, vindt het erg
leuk om bij Ratti te voetballen:
'Meestal doen we leuke dingen'

Marga Berends, Falco's moeder, heeft
zelf niet zoveel met voetbal maar
vindt Ratti wel een prettige vereni-
ging voor de kinderen: 'Het gaat er ge
woon spontaan. Ze leggen geen druk
op de kleintjes; samen spelen is er be
langrijker dan te moeten winnen.'

Falco speelde tot nu toe bij de F-jes, sa-
men met teamgenootjes Sander, Je
roen, Mandy, Denise, Iris, Harry, Lu-

ca, Tim, Nicole, Karien, Bruce, Falco
en Thijs. De kinderen worden ge
traind door Dinand Hartman en Han-
neke Nijenhuis volgens Falco 'niet
echt streng'. 'Als we trainen doen we
meestal spelletjes en soms een wed-
strijdje. De wedstrijdjes vind ik het
leukst' Zelf is Faico verdediger, af en
toe middenvelder. Maar hij weet pre
cies wie wat goed kan: 'Bruce kan het
beste schieten, Sander is heel snel,
Harry kan hard schieten en Mandy is
ook heel goed.'

Falco heeft zelf ook wel eens ge
scoord. Eén doelpunt kan hij zich het
best herinneren: 'Een keer speelde
Sander naar mij en toen schopte ik de
bal naar de goal, maar toen schoot ik

recht op de keeper, dat was Iris. Toen
kwam hij weer terug en toen schoot
ik langs de keeper heen.' Als hem ge
vraagd wordt wat belangrijker is, spe
len of winnen, antwoord Falco braaf
'leuk spelen is veel belangrijker' Maar
de leukste wedstrijd die hij zich kan
herinneren speelde zich afin Vorden:
'Toen wonnen we allebei de wedstrij-
den, eerst met 5-2 en toen met 5-3!'

De favoriete club van Falco is Feijen-
oord, maar De Graafschap vindt hij
ook heel goed. Net als bijna alle ande
re jongetjes van 8 zou ook Falco later
wel in het Nederlands elftal willen
spelen: 'Ja hoor, maar dan moet ik
wel eerst vier jaar bij De Graafschap
spelen...'
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Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat je daar leuk tan voetballen en omdat ik voetbal
leuk vind.

Mark Van Drie: (12 jr)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat je in een team speelt en niet alleen.

Rosa Betting: (11 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat Hanneke en Dinand onze leiders zijn.

Jeroen Rosendaal: (8 jr.)
Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat je goed les krijgt.
Niels Lichtenberg: (9 jr.)

Oud Ratti-voorzitter Jos Geerken:
Ik kijk bij de voetbaluitslagen altijd
nog even wat Ratti heeft gemaakt'

Al sinds de jaren zeventig was Jos
Geerken (manager Algemene za-
ken bij De Graafschap) nauw be-
trokken bij Ratti. Als vrijwilliger,
voetballer, lijnrechter, leider en
van 1994 tot 1998 zelfs als voorzit-
ter. Zeven jaar geleden verruilde
Jos Ratti voor De Graafschap om-
dat hij de kans kreeg van zijn liefde
voor voetbal zijn werk te maken.
Toch heeft Ratti nog altijd een
plekje in zijn hart: 'Ik heb er dan
ook een groot deel van mijn leven
doorgebracht.'

Tien jaar geleden was Jos Geerken,
toen nog voorzitter van de club, nog
erg somber over de toekomst van Rat-
ti: 'Het niveau was niet erg hoog en we
hadden heel weinig nieuwe aanwas
bij de jeugd. Destijds dacht ik echt dat
het een kwestie van een paar jaar zou
zijn dat er in heel de gemeente Vorden
nog maar één voetbalclub over zou
zijn. Ik heb ongelijk gehad, gelukkig
maar! Ik ben erg blij dat Ratti zich
staande heeft weten te houden.'
Jos kwam in de jaren zeventig als
jeugdleider bij Ratti en deed sinds die
tijd van alles binnen de vereniging. Hij
zette onder ander de oud papierinza-
meling op, waar vrijwilligers zich van-
daag de dag nog steeds mee bezig hou-
den. Jos Geerken was jeugdvoorzitter,
voetballer (meestal in het derde elftal,
soms in het tweede) en grensrechter.
Als leider van de Zaterdag l maakte
hij in 1995 met zijn team een kampi-
oenschap mee, Jos: 'Een bijzonder leu-
ke ervaring'.
In 1994 werd hij voorzitter: 'Hoe klein
de vereniging ook mocht zijn, het was
toch een drukke functie. Iedere dag te
lefoontjes en dan moest er weer van
alles geregeld worden. Ja, als voorzit-
ter moetje daar de tijd voor nemen. Ik
heb dat wel altijd met ontzettend veel
plezier gedaan.'
Tijdens de periode die Jos bij Ratti
doorbracht was hij in zijn dagelijks Ie
ven vertegenwoordiger. Toen hij in '98
de kans kreeg om bij De Graafschap te

komen werken, twijfelde hij geen mo-
ment: 'Ik ben altijd al een enorme
voetballiefhebber geweest. Het is toch
prachtig als je van je hobby je werk
kan maken.' Van een kleine vereni-
ging naar een professionele club, hoe
was dat voor Jos? 'Het is natuurlijk een
wereld van verschil, dat spreekt voor
zich. Maar er zijn ook zeker wel raak-
vlakken. Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld
ook voor De Graafschap onmisbaar. Al-
leen zijn het er daar driehonderd. Of
het nu om een grote of kleine club
gaat, je moet zorgen dat er voor die
vrijwilligers avondjes georganiseerd
worden waar ze kunnen ontspannen,
daarnaast moet je zorgen dat ze hun
ei kwijt kunnen.' Het wei-ven van vrij-
willigers is bij De Graafschap niet zo'n
probleem, zegt Geerken: 'Er is zelfs
een wachtlijst voor. Mensen willen er
heel erg graag bij horen.'
Als manager Algemene Zaken bij de
Superboeren gaat Jos niet alleen over
de vrijwilligers, maar onder andere
over de veiligheid. Bij een thuiswed-
strijd van De Graafschap is de oud-Rat-
tiaan 's middags al op tijd aanwezig:
'We kijken dan eerst het stadion en
het veld na. Daarna ontvang ik achter-
eenvolgens de stewards, de beveili-
ging, de omroepers en kassiers. Al die
mensen moeten gebrieft worden over
de wedstrijd en hun benodigdheden
ontvangen. Ongeveer een half uur
voor de wedstrijd komt de tegenstan-
der binnen. We kijken of het een risi-
cogroep is en leiden de supporters in
groepjes naar hun plaats. Wanneer
het uit de hand dreigt te lopen moet
ik samen met de politie beslissen of er
ingegrepen moet worden. Soms moet
je dan vervelende confrontaties aan-
gaan.' Ratti zal voor de oud-voorzitter
altijd een speciaal plekje in beslag ne
men in zijn leven: 'Ik kijk nu altijd nog
in de krant bij de voetbaluitslagen wat
Ratti gemaakt heeft. Ja, daar ben ik al-
tijd nog benieuwd naar. Maar met de
familie hebben we ook meegedaan
aan het Six-toernooi, bijvoorbeeld.' Jos
zegt het nog altijd mooi te vinden: 'Al-
tijd als ik bij Ratti ben geweest heb ik
de indruk dat de klok er is blijven stil-
staan. Je ziet altijd weer die vertrouw-
de gezichten, zoals de jongens van Bos
bijvoorbeeld. Dat heeft zijn charme,
het is ook het leuke aan de vereni-
ging.' Jos Geerken maakte zelf twee
maal een jubileum mee bij Ratti; het
veertig- en vijftigjarig bestaan. Tijdens
dat laatste jubileum was Jos zelf voor-
zitter: 'Dat waren absoluut hoogte
punten, net als het kampioenschap in
'95. Dat er nu in september weer een
jubileumfeest is op het Ratti-terrein
zelf vind ik heel erg leuk. Het is toch
een mooie gelegenheid om iedereen
weer eens te zien en spreken. Ik kom
dan ook zeker!'

De damesafdeling van s.v. Ratti,
volop in beweging

60 jaar s.v. Ratti, best iets om trots op te zijn

Ratti Dames l kampioen seizoen 2003/2004

30 jaar een Damesafdeling bij die-
zelfde vereniging, ook zeker iets
om trots op te zijn. Inmiddels is er
geen enkele speelster meer die van-
af de beginperiode bij Ratti voet-
balt, alhoewel Gerrie Brummel-
man-Berendsen behoorlijk dicht
in de buurt komt. Vanaf het prille
begin heeft de damesafdeling een
prominente rol gespeeld binnen
s.v. Ratti en dat is eigenlijk nog
steeds zo.

30 jaar geleden was het Gerda Bos-Gos-
selink die het initiatief nam om een
damesteam op te richten binnen s.v.
Ratti. Het werd meteen groots aange-
pakt, want er werden na de nodige for-
maliteiten meteen twee damesteams
geformeerd. In het seizoen 1976-1977
gingen de teams officieel van start in
competitieverband onder leiding van
Henne Dostal. De damesafdeling van
Ratti werd destijds gevormd door
maarliefst 33 dames!

In het seizoen 1981/1982 was het eer-
ste kampioenschap voor Dames l een
feit. In 1984/1985 volgde opnieuw
kampioenschap, na het seizoen daar-
voor eerst weer gedegradeerd te zijn.
De dames speelden op dat moment in
de Hoofdklasse, ongeveer te vergelij-
ken met de huidige derde klasse, waar-
in de Ratti-dames het afgelopen sei-
zoen hebben gespeeld. Talent liep er
altijd meer dan voldoende rond bin-
nen de damesteams. Vijf speelsters van
toenmalige damesselectie kwamen uit
voor de Gelderse Selectie en één speel-
ster, Linda Terwel, schopte het zelfs tot
de selectie van Jong Oranje.

In het seizoen 1994/1995 bleek het

niet meer mogelijk om twee dames-
teams op de been te houden. Dragen-
de speelsters als Petra Vissers en Linda
Terwel vertrokken naar respectievelijk
Fe Gelre en Puck Deventer, allebei
teams die landelijk speelden. Door het
vertrek van deze en nog een aantal an-
dere speelsters, was handhaving in de
hoofdklasse niet meer mogelijk.
Uiteindelijk hebben de dames een
aantal jaar in de Vijfde Klasse ge
speeld. Een vrijwel geheel nieuw en
zeer jong team sloeg echter de weg
naar boven weer in. Na een aantal jaar
lukte het de Ratti-dames om te promo-
veren naar de vierde klasse. Een twee
de plaats in de competitie was vol-
doende om te mogen promoveren. In
die tijd was Ratti-man, Harm Welle
weerd, trainer. Na een paar jaar moest
hij er mee stoppen en nam een ander
begrip binnen s.v. Ratti, Antoon Pe
ters, het van hem over.

De afgelopen jaren zijn er een aantal
dames van de nieuwe lichting gestopt.
Gelukkig mochten de dames de afge
lopen jaren ook veel nieuwe teamge
noten verwelkomen. De meeste dames
van het huidige team spelen alweer
heel wat jaartjes samen en uiteinde
lijk heeft dat ook zijn vruchten afge
worpen. Twaalf jaar na het laatste
kampioenschap lukte het de dames
om kampioen te worden in de vierde
klasse. Dit was twee seizoenen gele-
den (2003/2004). Een hele mooie pres-
tatie die bij de dames nog vers in het
geheugen ligt en waar het hele team
ook erg trots op is. Van de vierde klas-
se promoveerden de dames naar de
derde klasse. Die klasse bleek voor het
huidige team toch een stapje te hoog,
waardoor de dames het komend sei-

zoen weer in de Vierde Klasse gaan
proberen.

Het plezier in een teamsport staat bij
s.v. Ratti altijd hoog in het vaandel. Zo
ook bij de dames. Niet alleen tijdens
de wedstrijden in competitieverband
en tijdens de trainingen staat plezier
voorop, maar bijvoorbeeld ook tijdens
toernooien en andere uitstapjes. Zo
nemen de Ratti-dames al jaren achter-
een deel aan een voetbaltoernooi in
Limburg, dat om het jaar georgani-
seerd wordt. Het deelnemersveld be
staat uit 80 teams van vijf personen en
alle niveaus zijn vertegenwoordigd.
Voetballend maken de Ratti-dames
dan vaak ook geen schijn van kans,
maar het behalen van een goed resul-
taat is zeker niet het belangrijkste.
Zo'n weekendje weg met alle Ratti-da-
mes staat altijd garant voor veel ple
zier (en leuke foto's). En dat zegt na-
tuurlijk een heleboel over de sfeer bin-
nen het damesteam. Het is natuurlijk
niet voor niets dat er al 30 jaar dames-
voetbal bij Ratti is! Dat het met de ge
zelligheid en het teamverband wel
goed zit, bleek onlangs ook nog tij-
dens het Vordens Songfestival, waar
de dames een memorabel optreden
verzorgden als nonnenkoor.

Hebben we het over dam '»vöcm
nen s.v. Ratti, dan hebben we het na-
tuurlijk niet alleen over het "senioren-
elftal". Steeds meer meisjes beginnen
al bij de jeugd te voetballen. Sommige
dames spelen al vanaf de F-pupillen
bij Ratti, waarna ze uiteindelijk bij het
senioren damesteam belanden. Enke
Ie voorbeelden van speelsters die ook
in de jeugdafdeling actief zijn geweest
zijn: Mikkie Steenbreker, Rianne Meij-
erink, Mariëlle en Rowena Peters, Ma-
rijn Bontje, Annemie Nijhof, Rachel
Oosterlaken, Marije Nijenhuis en Car-
lien Nijenhuis.

Voor de meeste meiden is het een gro-
te overstap van de jeugd naar het da-
mes seniorenteam. Met en tegen jon-
gens voetballen is toch heel anders.
Toch blijven vrijwel alle jeugdige da-
mes behouden voor de club en dat is
voor een groot deel te danken aan de
uitstekende sfeer binnen de damesaf-
deling.

Een blik op de huidige jeugdafdeling
van s.v. Ratti leert dat de toekomst er
rooskleurig uitziet voor de damesafde
ling. Er lopen veel enthousiaste en ge
talenteerde meisjes rond binnen de
verschillende jeugd teams. En als het
de damesafdeling lukt om die ook al-
lemaal te behouden (en die uitdaging
gaan de dames graag aan), dan zal s.v.
Ratti ook de komende 30 jaar een da-
mesteam behouden!

Ik voetbal b i j R a t t i omdat

IK voetbal bij' s.v. Ratti, omdat mijn hele -familie voetbalt er en het gaat niet alleen om winnen en dat vindt Ratti ook.
Brian Heuvelink: (10 j r.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het gewoon leuk is.
Youri Pardij s: (9 jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het geen serieus voetbal is, j'e kan er lol maken en dat is belangrijk!
Erik Tuinman: (10 jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat mijn vrienden er voetballen, het een mooi voetbalveld is en het dicht bij school is.
Harry Egginfo (8 jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik graag een wedstrijd speel!
Sander Rosendaal: (8 jr.)
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s.v. Ratti: Sterk in Vrijwilligerswerk

De ontwikkeling van een fraai voetbalcomplex op de Kranenburg

De totstandkoming van de accomodatie in 74 (een afgedankte kleuterschool uit Ruurlo)

enJGïTé vereniging kan zon-
der ze. Elke vereniging heeft er wel
een paar. De vrijwilliger als drijven-
de kracht van de vereniging. Men-
sen die zich belangeloos en met
veel enthousiasme inzetten voor
hun club. Voor een kleine dorp-
sclub als Sportvereniging Ratti zijn
vrijwilligers van levensbelang. In
de jaren dat Ratti opgericht werd,
was het verrichten van vrijwilli-
gerswerk de normaalste zaak van
de wereld. Vandaag de dag is dat
voor veel mensen echter geen van-
zelfsprekendheid meer. Gelukkig
zijn er, dankzij de grote gemeen-
schapszin binnen s.v. Ratti, altijd
mensen op wie een beroep gedaan
kan worden als de handen uit de
mouwen gestoken moeten worden.

Vrijwilligers hebben altijd een belang-
rijke positie ingenomen binnen s.v
Ratti en zullen dat in de toekomst ze
ker ook blijven doen. De totstandko-
ming en ontwikkeling van het voetbal-

complex in Kranenburg typeert de
'kracht van vrijwilligerswerk en ge-
meenschapszin binnen s.v. Ratti'.

Toen een groep enthousiaste sport-
mensen uit Kranenburg in 1945 onder
de naam Ratti begon te voetballen
hadden zij niet de beschikking over
een fraaie accommodatie zoals we dat
vandaag de dag gewend zijn. Ruim
voor aanvang van de wedstrijden ver-
zamelden de spelers zich bij de Pasto-
rie in Kranenburg. Van daaruit ging
het in optocht naar het veld, wat feite
lijk niet meer was dan een weiland
met goals. Met vereende krachten
werd het veld speelklaar gemaakt. De
ze werkzaamheden bestonden hoofd-
zakelijk uit het weghalen van de aan-
wezige koeien en hun uitwerpselen en
het krijten van de lijnen. Na de wed-
strijd konden de spelers zich wassen
onder de (dorps)pomp op het plein bij
café Schoenaker, het toenmalige
thuishonk van de voetbalvereniging.

Nog voor het 10-jarig bestaan van de
club had Ratti echte kleedkamers ge
realiseerd bij het veld gelegen aan de
Ruurloseweg. Deze kleedkamers bo-
den plek aan twee elftallen en een
scheidsrechter. De kleedkamers kon-
den gerealiseerd worden met materia-
len van Landgoed De Wiersse (aange
boden door beschermheer Gatacre) en
de firma Dostal. Uiteraard waren het
de leden zelf, die gezamenlijk de
bouwwerkzaamheden verrichtten. In
de loop der tijd werd er mede dankzij
de prestaties en inspanningen van
Ratti aan de Ruurloseweg ook een ijs-
baan gerealiseerd. Om in de groeiende
belangstelling in de voetbalsport te
kunnen voorzien ging men ook op een
weiland aan de Eikenlaan voetballen.

In 1967 kreeg Ratti na goed overleg
met grondeigenaar de Rooms-Katho-
lieke kerk het volledige weiland aan
de Eikenlaan tot zijn beschikking.
Hierdoor kreeg Ratti meer ruimte om

het groeiende aantal leden een betere
accommodatie aan te bieden. In 1972
opende Ratti haar geheel vernieuwde
sportcomplex dat totstandgekomen
was met een bijdrage van de gemeen-
te Vorden. De werkzaamheden wer-
den grotendeels door de leden zelf uit-
gevoerd in spaarzame vrije uurtjes.
Het resultaat van deze noeste arbeid
was een kleedaccommodatie waar
vandaag de dag de fundamenten nog
steeds overeind staan. De vrijwilligers
van Ratti hebben dus letterlijk het
fundament voor een mooi sportcom-
plex aan de Eikenlaan gelegd.

Na de realisatie van de kleedkamers
volgde al snel de allereerste eigen kan-
tine van Ratti (1975). In Ruurlo werd
door Ratti-leden hoogstpersoonlijk
een voormalige houten kleuterschool
afgebroken en weer opgebouwd op
het voetbalterrein. Om het terrein
compleet te maken werden er licht-
masten geplaatst en werd het complex
fraai aangeplant. Om dit alles te bekos-
tigen werd er voor het eerst voorzich-
tig nagedacht over het plaatsen van re
clameborden langs de velden.

In 1989 was de houten kantine hoog-
nodig aan vervanging toe. De nood-
zaak voor een nieuwe kantine was
groot. Het bestuur van Ratti ontwik-
kelde een schitterend nieuwbouw-
plan en alle leden van Ratti lieten zien
dat hun hart bij de vereniging lag. Met
grote acties als een sponsorloop, een
aandelenactie, en een verloting, waar
alle leden nauw bij betrokken waren,
werden de benodigde gelden binnen-
gehaald en kon in het voorjaar begon-
nen worden met de bouw van een
gloednieuw clubgebouw. De oude
houten kantine werd tijdelijk ver-
plaatst naar de overkant van de Eiken-
laan. Na ontzettend veel uren vakkun-
dig vrijwilligerswerk bereikte Ratti op
13 januari 1990 een nieuwe mijlpaal
in haar geschiedenis. De nieuwe kanti-
ne werd geopend en kreeg de naam
'De Eik' mee. Het resultaat mocht er
wezen. Veel Ratti-leden zijn nog steeds
trots op 'hun' kantine.

Dat de betrokkenheid van de Ratti-vrij-
willigers verder reikt dan alleen de ei-
gen vereniging bleek in 1998. Basis-
school De Kraanvogel, dat naast het
voetbalcomplex van s.v Ratti ligt, had
plannen om een gymzaal aan te bou-
wen aan het schoolgebouw. Dankzij
de inspanning van vele Ratti-vrijwilli-
gers werd de realisatie van de gymzaal

mede mogelijk gemaakt. De kinderen
van basisschool De Kraanvogel maken
met veel plezier gebruik van de gym-
zaal en ook s.v. Ratti plukt er de vruch-
ten van. Tijdens koude en gure trai-
ningsavonden kunnen de pupillen-
teams van Ratti uitstekend trainen in
de gymzaal.

Het allerlaatste kunststukje van de
Ratti-vrijwilligers zijn de compleet ge
renoveerde kleedkamers. In december
2004 werd een start gemaakt met het
renoveren van de sterk verouderde
kleedlokalen. Opnieuw werd er met
groot succes een beroep gedaan op de
vrijwilligers van Ratti. De vier kleedka-
mers, de entree, de bijbehorende toi-
letten en de scheidsrechtersruimte
werden in een tijdsbestek van vier
maanden van top tot teen vernieuwd
en ondergingen een ware gedaante-
verwisseling. De vernieuwde kleedac-
commodatie voldoet volledig aan de
huidige eisen met als grote blikvanger
het tegelwerk in de clubkleuren van
Ratti.

Al met al werden er in de renovatie
van de kleedkamers ruim 1500 manu-
ren gestopt. Typerend voor het en-
thousiasme van de vrijwilligers was de
opmerking van één van de 'harde
kern-vrijwilligers, Gerard Waarle. Ge
rard maakte zoveel uren voor Ratti,
dat vele mensen aan hem vroegen of
hij soms ook in de kleedkamers sliep.
Gerards reactie: Als mijn vrouw me
wil spreken, moet ze me maar bij Rat-
ti komen opzoeken!

Als dank voor alle tijd en moeite die de
vrijwilligers besteed hebben aan her
renoveren van de kleedkamers is de
complete groep een avondje uit aange
boden naar Kalkar, Duitsland. Alle
vrijwilligers hebben met volle teugen
genoten van deze avond. Daarnaast
zijn de vrijwilligers natuurlijk ook
zeer in hun nopjes met alle enthousi-
aste en leuke reacties van Rattianen
en overige bezoekers van het Ratti-
complex.

De nieuwe kleedkamers worden (op
spectaculaire wijze) geopend tijdens
de viering van het 60-jarig jubileum
op 10 september. Ongetwijfeld worden
alle Ratti-vrijwilligers dan nogmaals
(en voor de zoveelste keer in de ge
schiedenis van Ratti) in het zonnetje
gezet. Waar een kleine vereniging
groot in kan zijn

Ratti-vrijwilliger Gerard Waarle druk in de weer met tegels leggen.

www.ratti.nl

Ik voetbal bij Ratti omdat

Ik voetbal bij Ratti, omdat het een ontzettend gezellige voetbalclub is! Er worden allerlei superleuke dingen georganiseerd
en het is ook zo gezellig omdat het niet een club is voor alleen maar het winnen. We zijn wel lekker fanatiek, maar we
kraken elkaar niet af omdat iemand eens een keer iets fout heeft gedaan. Het is gewoon een mix van gezelligheid,
fanatisme, iedereen die goed met elkaar kan opschieten en goede trainers!!
Anne Gudde: (12 jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik dan in een Dames team terecht kom en na de B niet van voetbal afmoet.
Frederike Boekelo: (14 j r.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het leuk is, het is gezellig, mijn vriendinnen voetballen er ook en omdat

het spectaculair is daar!!
Gemma Eggink: (11 jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het een kleine club is en het altijd gezellig is.
Esther tuinman: (12 jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik het een gezellige club is. Er zijn ook hele leuke leiders en ze zijn ook erg aardig.
Saskia Gudde: (10 jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat je daar veel leert, je leert veel kinderen kennen en er zijn soms wel aardige trainers.
Kim Kleine (11 jr.)
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COLUMN: Bankzitters
Voetballers staan graag in de Vel'.
Voetballers houden van de geur
van gras. De gemiddelde voetballer
heeft er dan ook een enorme hekel
aan om als bankzitter betiteld te
worden. Of toch niet?

Gezeur aan mijn hoofd, 100 dingen te-
gelijk moeten doen, geen tijd voor
pauze, verplicht overwerken. Wie kent
het niet? Ik heb het helaas allemaal
nog meegemaakt vandaag. Na een lan-
ge en vooral vermoeiende werkdag
plof ik thuis als een zoutzak op de
bank. Ik ben echt niet van plan om er
nog vanaf te komen.

Al hangende op de bank eet ik een
eenvoudige magnetronmaaltijd en
zap ik wat in het rond met mijn af-
standsbediening. Er is niets leuks op
TV. Geen spannende voetbalwedstrijd,
geen leuke film of vermakelijke serie.

^ Uit pure verveling zit ik al meer dan
een halfuur naar een thuiswinkelpro-
gramma op SBS 6 te kijken. Een nage-
synchroniseerde Amerikaan probeert
me een keukenmachine te verkopen.
Het is niet zomaar een keukenmachi-
ne. Het wonderlijke apparaat kan ook
je buikspieren trainen! Echt geïnteres-
seerd ben ik niet. Toch blijf ik semi-

— aandachtig kijken, omdat ik verder
toch niets zinvols te doen heb.

In mijn achterhoofd spookt wel tel-
kens een vervelende gedachte rond:
"Morgen weer naar m'n werk. Morgen
weer die sleur. Morgen weer die druk-

> te en spanning. Morgen weer die ver-
plichting, zonder dat ik er ook maar
iets aan kan veranderen." Een gevoel
van machteloosheid maakt zich mees-
ter van mijn gemoedstoestand.

^ Zou er werk zijn dat ik niet ervaar als
een verplichting? Ik kan het me niet

voorstellen. Werk is werk en blijft
werk. Mijn gedachten maken mij droe-
vig gestemd, maar dan ineens,
een grote glimlach verschijnt op mijn
gezicht. Vrijwilligerswerk, dat is dé op-
lossing!

p

Werken uit vrije wil? Nooit gedacht
dat het bestond, maar bij 'mijn eigen'
Ratti lopen genoeg lichtende voorbeel-
den rond. Kijk naar onze mannen van
het terreinonderhoud. Kijk naar onze
trainers en (bege)leiders. Kijk naar ons
bestuur. Kijk naar de toernooicommis-
sie. Kijk naar de G.Z.N.. Kijk naar onze
kantinemedewerkers. Allemaal men-
sen die zich fanatiek en geheel vrijwil-
lig inzetten voor ons cluppie.

Kijk naar onze schitterende kleedka-
mers. Kijk naar onze gezellige kantine.
Kijk hoe goed onze velden er bij lig-
gen. Kijk naar het jaarlijkse drie-week-
enden-toernooi. Kijk hoe onze club in
goede banen geleid wordt. Kijk naar
het feit dat s.v. Ratti al 60 jaar bestaat.
Dat gebeurt echt niet allemaal van-
zelf!

En dan gaan mijn gedachten plots-
klaps weer terug naar mijn dagelijkse
werk. Binnen mijn werk heb ik regel-
matig contact met (sport)verenigin-
gen en bij veel verenigingen doemt
hetzelfde probleem op. Veel vereni-
gingsbestuurders zitten met de han-
den in het haar, omdat ze steeds meer
werk op hun bordje geschoven krij-
gen, terwijl het aantal mensen dat
zich belangeloos in wil zetten voor de
club in rap tempo afneemt. Steeds
minder mensen moeten steeds meer
(vrijwilligers)werk verrichten om de
club overeind te houden. Uiteindelijk
ontstaat er bij een gebrek aan vrijwilli-
gers een situatie die niet meer te hou-
den is. Een structureel gebrek aan vrij-

willigers betekent de doodsteek voor
bijna elke verenigingen.

"Vrijwillig is niet vrijblijvend." Een ge-
vleugelde uitspraak waar iedereen het
mee eens zal zijn. Jij toch ook? Maar
beste Rattiaan, kijk nu eens naar je
zelf. Hou jezelf eens een spiegel voor.
Zeer waarschijnlijk ben jij vrijwillig
lid geworden van Ratti. Je bent vast
geen Rattiaan geworden, omdat ie
mand anders je gedwongen heeft. Je
bent Rattiaan geworden, omdat je dat
zelf graag wilde. Omdat Ratti zo'n leu-
ke en speciale club is. Vrijwillig is niet
vrijblijvend toch? Zet jij je buiten de
reguliere trainingen en wedstrijden
om al in voor s.v. Ratti?

Ieder mens heeft zo zijn kwaliteiten.
Iedereen kan vrijwilligerswerk doen,

ook bij Ratti. Het gaat er niet om wie
je bent of hoe je bent (oud, jong, dik,
dun, klein, groot, man.vrouw, schil-
der, piloot, verpleegster, ambtenaar,
werkeloos of gepensioneerd en ga zo
maar door). Het gaat erom wat jij voor
jezelf, voor anderen en vooral voor je
club kunt betekenen. Bovendien
wordt vrijwilligerswerk bij Ratti gigan-
tisch goed 'betaald'. Je krijgt gratis zin-
volle vrijetijdsbesteding aangeboden
en het is altijd erg gezellig. Je krijgt
veel waardering van andere mensen
en dat geeft je een goed gevoel. Kort-
om: vrijwilligerswerk loont!

De kracht van een kleine dorpsclub als
Ratti is dat iedereen gezamenlijk de
schouders eronder zet. Meld je dus
ook aan om wat vrijwilligerswerk te
doen voor jouw club. 'Dwing' jezelf

om je in te zetten voor jouw club. Dan
staan 'wij van Ratti' sterk, nu en in de
toekomst.

Met een goed gevoel kom ik van de
bank af en loop ik naar mijn TV om 'm
uit te zetten. Het thuiswinkelpro-
gramma probeert inmiddels een auto-
wasmiddel te verkopen waar je grote
re borsten van krijgt. (Dat er mensen
zijn die daar vrijwillig naar kijken!?!)
Ik ga naar bed, want ik moet morgen
weer vroeg naar mijn werk.
Als gemiddelde voetballer wil ik abso-
luut niet als bankzitter betiteld wor-
den. Tijdens de wedstrijden niet, maar
ook daarbuiten niet. Daarom ga ik
morgenavond na mijn werk een arti-
kel schrijven voor de jubileumkrant
van s.v. Ratti. Doe ik tenminste ook
wat zinvols voor mijn Ratti.

Ik v o e t b a l bij R a t t i omdat

Er zijn ook aardige trainers. Hier kun j'e echt voor j'e plezier voetballen!!!
Romy Knoef (11 jaar)

Ik voetbal bij s.v. ratti, omdat het dichtbij is en er voetballen veel kinderen die ik ken.
Erwin Menkveld (12 jaar)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik het erg leuk vindt bij Hanneke en Dinand. Altijd erg gezellig.
Tim Kappert ( 7 jaar)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het leuk vindt om met mijn vriendjes te voetballen en omdat ik voetballen leuk vind.
Jordy Weenk (10 jaar)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik in Kranenburg woon en mijn vrienden daar voetballen.
Luuk Heuvelink (15 jaar)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat het mooi dichtbij huis is.
Raziel Rouwhorst (15 jaar)
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Klaverjassen bij s.v. Ratti
S.v. Ratti is een actieve vereniging. Uiteraard staan voet-
balactiviteiten centraal binnen de vereniging, maar daar
blijft het niet altijd bij. Naast het voetballen worden er
ook andere gezellige activiteiten georganiseerd zoals bij-
voorbeeld een dartstoernooi of een spelletjesmiddag
voor de jeugd. Ook de klaverjasavonden die georgani-
seerd worden, zijn daarvan een goed voorbeeld.

Dertig jaar geleden, in 1975, begon Laurens Bleumink
met de organisatie van een maandelijkse klaverjasavond
in de kantine van s.v. Ratti. Dat deze klaverjasavonden
een succes waren bleek al snel. Vandaag de dag organi-
seert Laurens deze avonden namelijk nog steeds, al heeft
hij er in de loop de tijd wel enige hulp bij gekregen. In
eerste instantie was Nico Lichtenberg sr. medeorganisa-
tor van de klaverjasavonden. Na diens onverwachte over-
lijden in 1992 nam zijn zoon Gerard het over.

In de beginjaren namen zo'n 12 tot 16 mensen deel aan

maandelijkse klaverjasavond. Dertig jaar later mogen de
organisatoren maandelijks tussen de 24 en 28 kaarters
verwelkomen. De klaverjassers strijden om de wisseltro-
fee, deze wordt gesponsord door een aantal Vordense be-
drijven.

ledere kaartavond wordt er bovendien gespeeld om di-
verse prijzen en soms wordt er ook een verloting gehou-
den.

Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd onder de kaarters.
De jongste deelnemer is 19 jaar, terwijl de oudste deelne-
mer maarliefst 93 jaar is! Dat de klaverjasavonden voor
de deelnemers een begrip is geworden, blijkt wel uit het
feit dat de meeste deelnemers al vele jaren deelnemen.

Wie ook eens gezellig een kaartje wil leggen is uiteraard
van harte welkom. Op 23 september is de eerste klaver-
jasavond van het nieuwe voetbalseizoen.

Drie-Weekenden-Toernooi
Al de jaarlijkse voetbalcompetitie
erop zit, is het seizoen bij Ratti nog
zeker niet ten einde. Al sinds 1976
organiseert een toernooicommis-
sie elk jaar in mei/juni het alom be-
kende Drie-Weekenden-Toernooi.
Dit jaar heeft het Drie-Weekenden-
Toernooi alweer voor de 30e keer
plaatsgevonden. S.v. Ratti viert
haar 60-jarig jubileum en ook de
toernooicommissie heeft een bij-
zondere mijlpaal bereikt.

Waar bij andere verenigingen het pres-
teren nog wel eens voorop staat, kiest
de toernooicommissie van s.v. Ratti
vooral voor sportiviteit en gemoede
lijkheid. Dat deze formule werkt,
blijkt wel uit het feit dat er verenigin-
gen zijn die al sinds jaren juist en al-
leen deelnemen aan het toernooi van
s.v. Ratti. De deelnemende teams ko-
men uit alle windstreken, in het verle
den was er zelfs een damesteam uit
België aanwezig.

De toernooicommissie bestaat uit vijf
mannen en twee vrouwen en wordt
bijgestaan door de terreinmeester en
tal van andere vrijwilligers. De toer-
nooicommissie is een hecht team dat
al jaren met veel plezier samenwerkt.
Dat komt ook de contacten met de be
zoekende elftallen ten goede. Een aan-
tal elftallen van v.v. Ruurlo, uitko-
mend in de 7e Klasse senioren, ge
bruikt het Ratti toernooi al jaren als
afsluiting van het voetbalseizoen. Lek-
ker voetballen, even met elkaar op het
terras wat drinken en daarna met het
gehele team uit eten in Kranenburg of
Medler. Daarna met de hele groep op
de flets weer terug naar Ruurlo en
klaar is het voetbaljaar!

De toernooien bij Ratti zijn dan ook
vaak een feest der herkenning. Na af-
loop van het toernooi worden er vaak
al afspraken gemaakt voor het komen-
de jaar. Een leuke anekdote is de af-
spraak die de elftallen van v.v. Ruurlo
maakten met de toernooicommissie.
Ruurlo had na het toernooi gewonnen
te hebben de wens dat de Ie prijs bij
de senioren het volgende jaar uit kar-
bonades zou bestaan. Dit werd uiter-
aard geregeld door de toernooicom-
missie. Een jaar later bestond de
hoofdprijs uit een fiks aantal karbona-
des. Helaas voor Ruurlo ging dat jaar
een ander team met de Ie prijs lopen!

De dames van de toernooicommissie
kregen eens een keer van een deelne
mend team een mooie (schone) string
aangeboden als dank voor de organisa-
tie. Voorwaarde was wel dat de dames
van de toernooicommissie moesten la-
ten zien dat ze de betreffende string
droegen! De dames, niet gauw in pa-
niek te krijgen, hadden dit snel gere
geld. De string ging over de broek
heen en showen maar! Hilariteit alom.
Uit solidariteit hadden de heren van
het betreffende team de hele dag met
een string aan gevoetbald. Ze hadden
het idee dat ze er harder van gingen
lopen. Volgens de uitslagen gebeurde
juist het tegenovergestelde!

De toernooien bij Ratti brengen altijd
veel plezier teweeg. Toch is de organi-
satie van het jaarlijkse DrieWeeken-
den-Toernooi ook veel werk voor de
toernooicommissie. De toernooicom-
missie treft alle voorbereiding en de
organisatie voor de toernooien. Daar-
naast komen er ook veel andere werk-
zaamheden om de hoek kijken. Er

moeten adverteerders geworven wor-
den voor de uitgave van het toernooi-
boekje. Er moeten vrijwilligers ge
zocht worden voor de kantine. De be
zoekende teams moeten goed en gast-
vrij opgevangen worden. De kleedka-
mers en de rest van de accommodatie
moeten na afloop van de toernooida-
gen schoongemaakt worden, et cetera.
De uitstekende wijze waarop de toer-
nooicommissie dit in goede banen
leidt, levert vaak verbaasde en lovende
reacties op bij teams (van vooral grote
re verenigingen) die het Ratti-terrein
voor de eerste keer bezoeken.

Tijdens het DrieWeekenden-Toernooi
worden er toernooien georganiseerd
voor alle teams. Op de zaterdag organi-
seert de toernooicommissie een mor-
gen- en een middagprogramma voor
de jeugdteams, van F-pupillen tot en
met B-junioren, terwijl op de zonda-
gen een dagprogramma wordt ge
draaid voor de 7e Klasse senioren en
de dames. Het is in die periode altijd
een paar weekenden zeer druk op de
Kranenburg.

De laatste jaren wordt het voor de toer-
nooicommissie organisatorisch wel
wat lastiger om de toernooien te orga-
niseren. Toch lukt het iedere keer
weer om met voldoende vrijwilligers
een leuk toernooi met grote uitstra-
ling neer te zetten. De jeugd heeft
daarbij de toekomst. De toernooicom-
missie is dan ook in het bijzonder zeer
blij met een aantal enthousiaste
jeugdleden die het fluiten van de wed-
strijdjes tijdens de pupillentoernooien
op zich willen nemen. Nu nog verjon-
ging van de toernooicommissie zelf.

Ik voetbal bij R a t t i omdat

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat mijn vriendjes er ook bij zitten.
Bruce Langwerden: (7 jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik zo graag voetbal.
Thijs Bulten: (6 jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat we vaak spelletjes doen zoals tikkertje, en dat is
heel leuk.
FalcoIJben:(8jr.)

Ik voetbal bij s.v. Ratti, omdat ik het leuk vind, het is dichtbij, En mijn vrienden/
familie voetballen er ook bij'.
Bjorn Nijenhuis: (13 jr.)

De kantinebeheerder en z'ii verhaal
Sporten is gezond en sporten is ge
zellig. Die gezelligheid is niet al-
leen terug te vinden binnen de lij-
nen van het voetbalveld, maar ze-
ker ook in 'De Eik, de kantine van
s.v. Ratti. Een belangrijke 'speler* in
de kantine is de beheerder, Jan
Kieskamp. Hieronder zijn bijdrage
aan de jubileumkrant.

Al heel wat jaren ben ik, samen met
mijn vrouw Agnes, beheerder van de
kantine van s.v. Ratti. Hoelang precies
dat weet ik eigenlijk niet eens, een
jaar of acht al wel. Destijds hebben we
het kantinebeheer overgenomen van
Emmy Eggink.

Een barkeeper moet bepaalde eigen-
schappen hebben. Geduld is zo'n ei-
genschap. Zelf ben ik niet het prototy-
pe van een barkeeper, maar meer de
regelaar erom heen. Ik ben gek op het
voeren van de administratie van de
kantine. Misschien ben ik wel te onge-
duldig om lang achter de bar te staan
en alle verhalen aan te horen die ik al
veel vaker aangehoord heb. Originele
teksten of met humor doorspekte ver-
halen die de ronde doen aan de bar
kan ik wel zeer waarderen.

Vooral de clubavond op donderdag,
wanneer alle herenelftallen en het da-
meselftal trainen, vind ik altijd erg ge-
zellig. Aan de zaterdagochtenden, als
de pupillen spelen en veel ouders kof-
fie komen drinken, beleef ik ook veel
plezier.
Daar waar ik zelf meer achter de
schermen fungeer, is mijn vrouw Ag-
nes voor het doe-werk wat geschikter.
Ze is rustiger en handiger en ze heeft
meer geduld. Agnes tapt altijd graag
biertjes, maar dat kan inmiddels niet
meer bij Ratti. Om uiteenlopende re-
denen verkopen we bij Ratti alleen
nog flesjes bier, maar ook die vallen in
de smaak.
Gelukkig voor Agnes worden er op de
Kranenburg genoeg feesten en partij-
en georganiseerd waar ze als vrijwilli-
ger naar hartelust biertjes kan tappen,
zoals tijdens het Kranenburgs Carna-
val, de Wei-j efeesten en het Babybig-
genmealbal van Kas Bendjen.

Naast de diensten die we zelf in de
kantine draaien (volgens een vastge-
steld rooster), de administratie en de
schoonmaak houden we ons ook be-
zig met de inkoop van drank, versna-
peringen en overige artikelen. De
drankjes laten we bezorgen, de rest ha-
len we zelf. Elke 14 dagen gaan we
naar de Makro in Duiven om daar kan-
tine-inkopen te doen en gemiddeld
eens per maand halen we gehaktbal-
len en andere snacks af bij Deli XL.
Vooral de gehaktballen met onze spe
cialejus zijn razend populair bij ieder-
een. Rattianen trappen niet alleen
graag tegen een bal, ze eten er ook
graag één. We verkopen daarom op
jaarbasis menig 'broodje bal met
mayo'. Het lijkt wel of sommige lieden

speciaal voor de gehaktballen naar
Ratti komen! Helaas gold dat vorig
jaar ook voor het inbrekersgilde, dat
de weg naar de Ratti-kantine gevon-
den had en geen enkel balletje gehakt
achterliet. Natuurlijk is het prettig dat
de balletjes gehakt goed in de smaak
vallen bij iedereen, maar dit was uiter-
aard ook weer niet de bedoeling. Ge-
lukkig zijn de balletjes gehakt tegen-
woordig uitstekend beveiligd dankzij
een professioneel beveiligingssysteem
in de kantine.

Ondanks de kleinschaligheid van on-
ze kantine moet je als clubgebouw te-
genwoordig zo ongeveer voldoen aan
alle voorwaarden die voor ieder café
gelden. Van de hedendaagse regelge-
ving wordt je niet altijd vrolijk. Van de
andere kant is het natuurlijk ook wel
goed dat het barpersoneel en de kanti-
nebeheerder het één en ander weten
over (sociale) hygiëne en alle bij zonde
re horecaregels. Gelukkig had ik zelf
in het verleden de benodigde papieren
al eens verworven, zodat ik bij aantre
den niet nog eens op cursus hoefde.
Bovendien zijn er bij Ratti inmiddels
ook andere enthousiaste vrijwilligers,
zoals Gerda Mullink, die een cursus
hebben gevolgd op dit gebied.

Gerda haalt ons samen met haar man
Bennie veel werk uit handen. Bij de
thuiswedstrijden van het eerste elftal
draaien zij trouw de bardiensten,
waar we heel blij mee zijn. Vrijwilli-
gers krijgen die een kantinedienst wil-
len draaien valt sowieso niet altijd
mee. Vaak zijn het dezelfde mensen
die bijspringen en de helpende hand
toesteken. Maar ja, eigenlijk geldt dat
voor vrijwel alle vrijwilligerstaken. De
ene helft van de mensheid werkt nu
éénmaal graag, anderen daarentegen
rusten graag uit of kunnen sowieso
niet tegen een beetje extra belasting.
Gelukkig lopen er bij Ratti nog be
hoorlijk veel mensen rond die zich be
trokken voelen bij de vereniging en
graag de handen uit de mouwen ste
ken. Het is belangrijk dat dat in de toe
komst ook zo blijft.

Zelf denk ik het werk van kantinebe
heerder nog een paar jaar te doen en
dan wil ik het overdragen aan een op-
volger. Met name aan het einde van
het voetbalseizoen, in de periode van
de toernooien bij s.v. Ratti, is het in- en
verkopen altijd heel hectisch. Dan
merk ik duidelijk dat ik geen 20 jaar
meer ben. Helemaal afscheid nemen
doe ik zeker niet. Daarvoor vind ik Rat-
ti een veel te leuke vereniging.
Ik vind het overigens een eer dat mij
werd gevraagd een bijdrage te leveren
aan deze jubileumkrant en ik heb dan
ook graag aan dat verzoek voldaan. Ik
hoop dat s.v. Ratti club nog in lengte
vanjaren zal blijven voortbestaan met
de steun van velen!

Jan Kieskamp, kantinebeheerder
s.v. Ratti



(Restaurant £t &afetaria

Almenseweg 35a
7251 HN Vorden
^ 0575 - 55 40 01
www. oldelettink. nl

+ Groot terras
4- A la carte restaurant
+ Cafetaria
+ (Thema) buffetten
+ Barbecue in de grote pan
4- Cateringen (vele mogelijkheden)
+ Klootschieten

+ Feesten en partyen tot ± 70 pers.
+ Gelegen aan diverse wandel en

fietsroutes
+ W\j /.ijn geopend van dinsdag t/m

zondag van 10 - 22 uur (van l nov.
tot 31 mrt van 11 - 21 uur)

4- Op maandag zyn wy gesloten

AN: ïONY's

jjsft

feliciteert

s.v.Ratti met naar

éO jan yuDiieum

FONS JANSEN

installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden

Tel. (0575) 55 26 37

1945-

Café Uenk
eigen parkeerplaats

Toon en
Yvonne

3 Biljards
l

Nieuwstad 13

7251 AD Vorden

Telefoon (0575) 55 13 63

Voor
oek van de Achterhoek

Pannenkoekenrestaurant 'Kranenburg'
Ruurli ^2S1 l.V Vonden

» S 'S 62 89

• ambachtelijk gebakken pannenkoeken, ook glutenvrij
• restaurant voor 100 personen, zonneterras voor 60 personen
• kinderspeelhoek binnen en buiten
• ruime parkeergelegenheid
• voorzieningen voor invaliden en baby's
Wij zijn geopend van 11.00 tot 21.00 uur (op woensdag gesloten) Graag tot ziens!

Bij super de boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys is het gezellig en

goedkoop boodschappen doen:

- Zeer uigebreid assortiment

Super
deBoer

- Lage prijzen
- Rocks spaar systemen
- Barbeque verhuur
- Lekker veel "vers"

- Scherpe acties
- Uitgebreid barbeque assortiment
- Bezorgdienst
- Voldoende parkeergelegenheid

graag gedaan

Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden tel.: 0575 - 55 27 13

Timmerbedrijf Jos Schotman
Voor al uw:

• Timmerwerken
• Machinale Houtbewerking
• Interieuraanpassing
• Specifieke timmerwerken

Insulindelaan 25, 7251 EJ Vorden
Tel. (0575) 55 32 91 - Fax (0575) 55 06 10

DIJKMAN BOUW
Mensen om op te bouwen!

DIJKMAN BOUW BV Lage Weide 29, 7231 NN Warnsveld, telefoon 0575 - 522577
Netwerkweg 2, 7251 KV Vorden, tel. 0575 - 551479, fax 0575 - 553189

www.dijkmanbouw.nl, warnsveld@dijkmanbouw.nl

O R D E N

de gezelligste meubelzaak van Nederland!

Uw adres voor romantische en tijdloze en moderne meubelen

Bezoek onze winkel en laat u verrassen door het grote aanbod...

Zeer veel nieuwe artikelen van modern tot klassiek-

Wij hebben weer tal van aanbiedingen voor u

Het adres voor: bankstellen, eethoeken, kasten, woonaccessoires,

salontafels, handgeknoopte tapijten enz.

Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg) 7251EV Vorden. Telefoon (0575) 55 10 30

Lefefeabefeje 4
725lJMQfon.de*
Td. 0575 - 55 34 48
Mobiel 06 - 51 14 80 66

Felic
.V.RaMff/

ileun}

Auto- Rijwiel en Taxi bedrijf

Wein Brinke
Feliciteert S. V. Ratti met
haar 60 jarig jubileum

Hotel- Café-Restaurant
Bakker in Vorden

Dorpsstraat 24 - Tel. (0575) 55 13 12

't proathuus
ouderwetse gezelligheid.

Lindeseweg 23
7251 NJ vonten
'S 0575 556421

• voetballen
volleyballen
handballen
doelnetten
reparatie van sporthallen
shirts

1 trainingspakken
keeperhandschoenen
vele andere artikelen

SPORT

Houtmolenstraat 23
7008 AP Doetinchem (wijkB)

Tel. 0314-32 56 24
Fax 0314 - 36 11 96
E-mail: kwd@kwd.nl
Website: www.kwd.nl
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De geschiedenis van voetbal in Kranenburg

Ratti Cl kampioen seizoen '68-W na een 8-0 overwinning op Sorii Cl

Het allereerste begin (1930 -1935)
Al ver voor het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog was de voetbalsport
een geliefde vrijetijdsbesteding, ook in
Kranenburg. In september 1929 nam
een Kranenburgs voetbalteam deel
aan de 'Seriewedstrijden' die georgani-
seerd werden door voetbalvereniging
Pax uit Hengelo. Andere deelnemers
aan de seriewedstrijden waren UD
Keijenborg, Hercules Vorden, Vitesse
Ruurlo en Hagedissen Borculo. Alle-
maal namen van vergane glorie, even-
als de naam Volharding waarmee het
Kranenburgse team deelnam aan de
'Seriewedstrijden'. Roemruchte na-
men uit die tijd waren Zelmus Vos, Jan
Besseling (die ballen als vuurpijlen de
lucht in knalde), de gebroeders Frans
en Bertus Lichtenberg en Herman Tak-
kenkamp.
In die jaren stond de Katholieke Kerk
niet toe, dat mensen van verschillende
gezindten met elkaar gingen voetbal-
len. Hierdoor bestonden er verschillen-
de voetbalbonden, zoals de Katholieke
ICVB. De scheiding van gezindten had
tot gevolg dat veel voetbalverenigin-
gen ter ziele gingen, hetgeen ook gold
voor Volharing uit Kranenburg.

De officiële oprichting (1945)
De officiële oprichting van een voet-
balvereniging in Kranenburg vond
plaats op 26 juli 1945 in een klein ka-
mertje in de Rooms Katholieke school
aan de Ruurloseweg in Kranenburg.
Een 20-tal mannen gaven zich op als
lid van de vereniging en het eerst geko-
zen bestuur bestond uit de leden Bern-
hard Schoenaker (voorzitter), René
Scholten (secretaris) en Hein Huitink
(penningmeester). Tijdens de oprich-
ting werd besloten, dat groen en wit
de clubkleuren moesten worden. De
club kreeg aanvankelijk de naam
Avanti wat 'hup, vooruit' betekent. De
leden van het eerste uur waren ook
vastberaden om die naam eer aan te
doen.
Kranenburg was van oudsher een Ka-
tholieke gemeenschap en de kerk
stond zeer positief tegenover het op-
richten van een voetbalvereniging in
Kranenburg. De nieuw opgerichte ver-
eniging had daarom nog steeds een
sterk Rooms-Katholiek karakter, even-
als het Volharding van voor de oorlog.
Het verschil was dat voetbalvereniging
Avanti besloot zich aan te sluiten bij
de Nederlandse Voetbal Bond, afdeling
Gelderland.
De oprichting van de voetbalvereni-
ging in Kranenbrug hield wel in, dat er
een geestelijk adviseur aangesteld
moest worden voor de vereniging. Dit
was destijds zeer gebruikelijk en voor
Katholieke verenigingen zelfs ver-
plicht. De geestelijk adviseur was ie-
mand die adviezen gaf naar aanlei-
ding van problemen binnen de vereni-
ging, met name op het gebied van het
geloof. De toenmalige kapelaan van
het klooster in Kranenburg. Olivier
Joosten werd gevraagd en bereid ge-
vonden om als geestelijk adviseur te
fungeren voor de voetbalvereniging. In

de beginjaren heeft deze adviseur zeer
veel betekent voor de nieuwe voetbal-
vereniging.
Nadat de voetbalvereniging naar me-
ning van de NVB aan de gestelde eisen
had voldaan, kreeg men onverwacht
bericht van de bond dat er naar een
andere verenigingsnaam gezocht
moest worden, omdat er reeds in Twel-
lo een vereniging bestond met de
naam Avanti. Voor 23 september 1945
moest de Kranenburgse vereniging in
volgorde van keuze een vijftal nieuwe
verenigingsnamen op papier zetten,
waaruit de bond een keuze kon ma-
ken. De namen Semper-Avanti en Kra-
nenburg werden afgewezen door de
bond, waardoor derde keus Ratti uit-
eindelijk door de NVB werd aangewe-
zen als definitieve naam voor de voet-
balvereniging uit Kranenburg.
De voetbalvereniging ging dus voort-
aan door het leven als RKSV Ratti. De-
ze naam was op initiatief van geeste
lijk adviseur Olivier Joosten toege-
voegd aan de lijst van mogelijke na-
men. De naam Ratti was afkomstig
van paus Pius lle Achille Ratti, die als
kerkelijk leider zeer positieve opvattin-
gen had over sport in het algemeen,
hetgeen voor een geestelijke in die tijd
ongewoon was.

De eerste wedstrijd van RKSV Ratti
Toen alle formaliteiten omtrent de op-
richting achter de rug waren, kon de
eerste wedstrijd onder de naam Ratti
gespeeld worden. Een tegenstander
voor de eerste wedstrijd werd gevon-
den in de oud-spelers van Volharding.
De dag van de eerste wedstrijd was het
feest in Kranenburg. Heel Kranenburg
verzamelde zich en ging in optocht
naar het speelveld. In feite was dit ge
woon een weiland, maar dat was toen-
tertijd de normaalste zaak van de we
reld. De vaste werkzaamheden voor
aanvang van wedstrijden bestonden
dan ook uit het opnieuw krijten van
de lijnen en het wegscheppen van de
aanwezige koeienvlaaien. Het omkle
den geschiedde in een schuur bij
dorpscafé Schoenaker en de water-
pomp bij het café diende als (koude)
douche. De eerste wedstrijd van Ratti
werd overigens omgezet in een klin-
kende overwinning; een goed begin is
het halve werk.

De beginjaren
In de periode vlak na de oorlog was er
aan bijna alles gebrek, dus ook aan de
benodigde materialen om te voetbal-
len. Gelukkig nam het aantal Ratti-le
den in rap tempo toe en had Ratti in
persoon van Majoor E. Gatacre van
Huize de Wiersse haar eigen be
schermheer (vergelijkbaar met een
sponsor vandaag de dag). Hierdoor
boerde Ratti in financieel opzicht
goed en konden de benodigde materi-
alen aangeschaft worden. Opmerkelijk
was de hoeveelheid voetballen die de
Ratti-spelers tot hun beschikking had-
den. Vanwege het gebrek aan leer en
de grote vraag naar ballen werd bij
bondsbesluit vastgesteld hoeveel bal-

len een vereniging aan mocht schaf-
fen. Slecht nieuws voor een kleine ver-
eniging als Ratti. Gelukkig verbleef de
beschermheer van Ratti veel in Enge
land. Van daaruit stuurde hij ballen
naar Ratti zodat er op de Kranenburg
naar hartelust gevoetbald kon worden.
In 1945 startte Ratti in de derde Klasse
GVB met twee seniorenelftallen. Al
snel konden er ook al twee jeugd teams
in competitieverband (A en B) op de
been gebracht worden. Na een aantal
jaren op en neer pendelen tussen de
3e en de 2e Klasse wist het vlaggen-
schip van Ratti zich vanaf 1951 in de
top van de 2e Klasse te handhaven. In
1955 promoveerde Ratti zelfs naar de
Ie Klasse. Dubbel feest, want de vereni-
gingvierde ook haar IQjarig jubileum.
Het seizoen 1955/1956 was voor Ratti
dan ook een bijzondere voetbaljaar-
gang. Voor het eerst in de Ie Klasse
GVB vocht Ratti mooie derby's uit te
gen ploegen als Pax en Ruurlo. In deze
topjaren was een toeschouwersaantal
van 1500 (!) niet ongewoon. Ratti ein-
digde in 1955 op een verdienstelijke
derde plaats in de competitie.

Een bloeiende jeugdafdeling
Binnen iedere vereniging tref je ze
aan: Enthousiaste en bevlogen men-
sen zonder wie een club niet kan
draaien. Zo iemand was broeder Canu-
tus Schilder, een man die kans zag de
Kranenburgse jeugd enthousiast te
maken voor het voetbalspel. Week in
week uit trok broeder Canutus vanaf
1957 met de Ratti-jeugd op en deelde
hij lief en leed met 'zijn' jongens. Al
snel werd Broeder Canutus dé spil van
de jeugdafdeling. Dankzij Canutus
had Ratti een bloeiende jeugdafdeling.
Helaas bleek dat Ratti wel erg afhanke
lijk was van de inspanningen van Ca-
nutus. Na diens vertrek uit het kloos-
ter van Kranenburg in 1960 ging het
snel bergafwaarts met de jeugd van
Ratti. Alles wat broeder Canutus had
opgebouwd werd vanwege een gebrek
aan opvolging in rap tempo weer afge
broken. Omdat ook de seniorentak
van Ratti het moeilijk had, was het
voortbestaan van Ratti als zelfstandige
vereniging in gevaar. Gelukkig voor
Ratti keerde broeder Canutus in 1966
weer terug op het oude nest. Voor Rat-
ti een zeer gunstige ontwikkeling. Met
Broeder Canutus opnieuw aan het
roer van de jeugdafdeling bloeide de
jeugdafdeling als nooit tevoren. Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Dankzij broeder Canutus was het
voortbestaan van Ratti gewaarborgd.
Tot 1975 bleef broeder Canutus nauw
verbonden aan de jeugdafdeling van
Ratti en daarmee werd de broeder een
belangrijke persoon in de geschiede
nis van Ratti. Als blijk van waardering
werd broeder Canutus Schilder in
1977 benoemd tot erelid van Ratti.
In de periode van 1965 tot 1975 komt
de vereniging langzaam weer uit het
dal. Het aantal leden groeit gestaag en
dankzij de inspanningen van vele Ie
den werkt Ratti aan het realiseren van
een mooie eigen accommodatie. In
1967 werd, onder leiding van Broeder
Canutus en L.G. Weevers, naast de zon-
dagafdeling ook een zaterdagafdeling
opgericht. Met de oprichting van de
zaterdagafdeling werd Ratti een neu-
trale vereniging. Mensen uit alle gele
dingen en van alle gezindten moesten
in de gelegenheid gesteld worden om
bij Ratti te kunnen voetballen. Ratti
werd een vereniging waar iedereen
zich thuis kan en moet voelen. Een
kleine 40 jaar later is dat uitgangspunt
nog steeds één van de sterke punten
van Ratti.
Ook sportief gezien ging het Ratti
weer voor de wind. Zowel Zondag l als
Zaterdag l behaalde in deze jaren een
aantal kampioenschappen.

Damesvoetbal bij sv Ratti
Het uitgangspunt, dat iedereen met
plezier moet kunnen sporten bij Ratti
kwam in 1975 opnieuw nadrukkelijk
aan het licht. De toen 14 jarige Gerda

Gosselink meldde zich bij toenmalig
voorzitter Antoon Heuvelink met het
verzoek om een damesafdeling op te
richten. Op voorwaarde dat zich mini-
maal 30 dames aan zouden melden,
ging het Ratti-bestuur akkoord met de
ze wens. Naast Gerda Gosselink bleek
ook Wim Stokkink met het idee van
het oprichten van een damesafdeling
rond te lopen. De twee hadden elkaar
snel gevonden en ook het benodigde
aantal dames was snel gevonden. In
het seizoen '76-'77 speelde de dames
voor het eerst in competitieverband.
Al snel was de damesafdeling niet
meer weg te denken bij Ratti. Het da-
nïesvoetbal werd een belangrijke scha-
kel in de vereniging en ook sportief ge
zien laten de dames nog steeds van
zich spreken.

Een explosieve groei
In 1975 hield de zaterdagafdeling van
Vorden op te bestaan. Hierdoor besloot
een groot aantal leden van w Vorden
over te stappen naar Ratti. Het daarop
volgende seizoen bestond de zaterdag-
afdeling van Ratti maarliefst uit 5 elf-
tallen. Op zondag waren 3 elftallen ac-
tief. Neem daarbij de net opgerichte,
enthousiaste damesafdeling en de
jeugdafdeling en Ratti had 250 spelen-
de leden.
De jaren na 1975 waren voor de Kra-
nenburgse voetbalclub rustige jaren.
Er waren op sportief gebied geen grote
hoogte of dieptepunten te noteren.
Wel werd in 1985 op grootse wijze het
40-jarig jubileum gevierd. Een speciaal
in het leven geroepen jubileumcom-
missie had een uniek jubileumpro-
gramma in elkaar gezet met een re
unie voor (oud) leden en een grote
feestavond. Het hoogtepunt van de ju-
bileumviering was de wedstrijd van
Ratti tegen De Graafschap. Een combi-
natie van zaterdag- en zondagspelers
nam het op tegen de Superboeren uit
Doetinchem en kwam na 20 seconden
wedstrijd zelfs op voorsprong. Uitein-
delijk werd de wedstrijd tegen De
Graafschap met 1-16 verloren.

Ratti, een gezonde, gezellige en
bloeiende vereniging
De jaren na het 40-jarig jubileum on-
derging Ratti een aantal grote veran-
deringen. Midden jaren 80 werd een
nieuwe lagere school gebouwd in Kra-
nenburg. De nieuwe school werd voor
een deel op Ratti-terrein gebouwd,
waardoor het tgrainingsveld van Ratti
een kwartslag moest worden gedraaid.
De komst van de nieuwe school, dicht-
bij het Ratti-terrein, leverde Ratti geen
windeieren op. In de schoolpauzes
voetbalde de jeugd massaal op het ter-
rein van ratti. Dit leverde veel nieuwe
jeugdleden op. Dankzij de nieuwe
school en een zeer actief jeugdbestuur
floreerde de jeugdafdeling als nooit te
voren.
De grootste sportresultaten werden be
haald door de zaterdagafdeling. In
1988 bekroonde Zaterdag l een perfect
seizoen met promotie naar de Ie Klas-
se afdeling Gelderland. Helaas moest
dit team het volgende seizoen alweer
een stapje terug doen. Ratti kreeg het
als relatief kleine vereniging moeilij-
ker om representatieve elftallen op de
been te brengen. Daarom werd in 1991
tijdens een buitengewone ledenverga-

dering besloten om de zaterdagafde *•
ling aan te wijzen als prestatieve afde
ling. Voetballen op zondag bleef moge
lijk, maar alleen op recreatief niveau.
Het seizoen '91-'92 werd qua prestaties
een hoogtepunt uit de Ratti-geschiede
nis. Zowel het Ie als het 2e zaterdagelf-
tal werd kampioen. Hierdoor dwong
Zaterdag l opnieuw promotie af naar
de Ie Klasse. De dames van Ratti wer- *•
den kampioen van de hoofdklasse. Bij
de jeugd wisten de B-junioren, de El
en de Fl (bestaande uit alleen meisjes)
het kampioenschap binnen te halen.

Het afgelopen decennium
De afgelopen 10 jaar is Ratti een stabie
Ie vereniging gebleven, waarbij er
vooral speciale aandacht is geweest
voor de ontwikkeling van de jeugdaf-
deling. Bij de senioren werd in 1995
opnieuw een omslag gemaakt. Na een
behoorlijk aantal succesvolle jaren
bleek het steeds moeilijker om een re-
presentatief eerste zaterdagelftal op
de been te krijgen. De succesvolle ge
neratie werd een dagje ouder en aan-
vulling voor de zaterdag van onderaf
was er niet. Voor de zondagafdeling la-
gen er echter wel mogelijkheden. Van-
uit de A-jeugd kwam bijna een com-
pleet elftal over naar de senioren. Een
groot aantal van deze jongens wilden
graag op zondag voetballen. Besloten
werd om vanaf het seizoen 1995/1996
de zondagafdeling weer aan te wijzen
als prestatieve afdeling. Om de doel-
stellingen van Ratti (iedereen moet de
mogelijkheid hebben om te kunnen
voetballen) overeind te houden bleef
op zaterdag een recreantenteam ac-
tief. Dit team speelt nog steeds weke
lijks haar wedstrijden op zaterdag,
waarbij het vooral in 'de derde helft'
enorm gezellig is.
De ontwikkeling van het eerste zon-
dagelftal verliep met vallen en op-
staan. In de beginjaren was het geen
uitzondering dat Ratti l het veld be
trad met een team dat een gemiddelde
leeftijd had van nog geen 20 jaar. Deze
groep is tot op heden bijeengebleven
en speelt al jaren in de zesde klasse
KNVB. Hoewel de resultaten nogal wis-
selend zijn, blijft het plezier voorop
staan.

Op naar de volgende 60 jaar
De toekomst van s.v. Ratti ziet er roos-
kleurig uit. De jeugdafdeling van s.v
Ratti bloeit als nooit tevoren. Steeds
meer kleine voetballertjes weten de
weg naar de Ratti-velden te vinden,
vanwege de bijzondere kenmerken
van s.v. Ratti. Binnen de seniorenafde
lingen zijn voldoende mogelijkheden
om nog jaren met plezier te kunnen *"
blijven voetballen. Langzaam aan gaat
ook de seniorenafdeling de vruchten
plukken van het uitstekende werk bin-
nen de jeugdafdeling. Een aantal juni-
oren heeft al met succes de overstap
gemaakt naar de senioren en een bin-
nen de jeugd lopen veel goede en en-
thousiaste voetballertjes rond. Ook de
damesafdeling blijft een belangrijke
tak binnen s.v. Ratti. Kortom, er zijn
binnen s.v. Ratti een groot aantal men- ^
sen die hart voor de vereniging heb-
ben en zich op meerdere fronten in-
spannen voor de vereniging. Deze
clubliefde waarborgt een mooie toe
komst voor s.v. Ratti!

Nieuwe trainingspakken voor Ratti l (seizoen 72-73)
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